
UCHWAŁA NR 217/XXXV/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), 

uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej w wysokości 

40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadania z zakresu 

kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wrzesińskim 

a Gminą Miłosław.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do Uchwały nr 217/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miłosław

Wsparcie finansowe dla gminy Miłosław zostanie przeznaczone na realizację zadania 

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. organizacji Festiwalu literackiego 

Nagroda Kościelskich. Powiat wrzesiński jest jednym ze współorganizatorów tego 

wydarzenia, które odbywać się będzie w dniach 12-14 października 2017 w Miłosławiu, 

Wrześni i Poznaniu.

W ramach imprezy przewidziane są m.in. warsztaty edukacyjne w szkołach, dyskusje 

fachowców, spotkania literackie z udziałem czołowych polskich twórców, a także koncerty 

muzyczne. Wręczenie nagrody odbywa się w siedzibie dawnego majątku Kościelskich -  

w pałacu w Miłosławiu. Towarzyszyć mu będzie Wielkie Nocne Czytanie na Powiatowej 

Scenie Kultury ZAMKOWA z udziałem laureatów z lat ubiegłych oraz tegorocznego 

zdobywcy nagrody.

Kościelscy to jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce, przyznawana 

od 1962 roku. Uroczystość ma duże znaczenie kulturowe, a patronat nad nią objęły zarówno 

media regionalne, jak i te o zasięgu krajowym.

LICZĄCY RADY


