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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadania z zakresu kultury 

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się Gminie Solec - Zdrój pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w 2022 r. zadania 
z zakresu kultury. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 
Powiatu Buskiego na 2022 rok w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) z przeznaczeniem na 
organizację XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej: Harmonia Zdrowia i Muzyki. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Buskim, a Gminą Solec – Zdrój. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Decyzje w sprawie udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego - na mocy ustaw:
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -
leżą w kompetencjach organu stanowiącego, tj. Rady Powiatu.

Zadanie z zakresu kultury, na które Powiat Buski udziela pomocy finansowej Gminie Solec – Zdrój ma
szczególny charakter i znaczenie oraz jest dobrą okazją do promocji Powiatu Buskiego. Wyjątkowość
przedmiotowego przedsięwzięcia kulturalnego przejawia się w jego dużym znaczeniu dla społeczności Gminy
Solec – Zdrój oraz Powiatu Buskiego, a także zasięgu wykraczającym poza ich granice. Ponadto Powiat Buski,
na mocy umowy z Gminą Solec – Zdrój, będzie promowany w publikacjach na temat realizowanego zadania.

Ze względu na powyższe istnieje potrzeba przyjęcia przez Radę Powiatu stosownej uchwały umożliwiającej
udzielenie pomocy finansowej Gminie Solec – Zdrój na realizację przedmiotowego zadania.
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