
UCHWAŁA NR LII/364/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania 
z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych

w Kole.

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 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 w zw. z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 202 Ir. poz 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło z przeznaczeniem 
na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanego przez Muzeum Technik 
Ceramicznych w Kole pod nazwą: Wydanie publikacji „Antoni Gorzeński - jeden z przywódców Konfederacji 
Barskiej w Wielkopolsce”.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w§l, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
z budżetu powiatu na 2022 r. w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków 
finansowych określone zostaną w umowie zawartej między Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

r

Marek Świątek
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Uzasadnienie 

do uchwały nr LII/364/2022 

Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2022r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania 
z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych

w Kole.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole to instytucja, która od wielu lat zajmuje się 
upowszechnianiem dóbr kultury. Poziom przedsięwzięć realizowanych przez ww. podmiot wielokrotnie 
został doceniony zarówno na forum lokalnym, jak i ogólnopolskim. W związku z powyższym Zarząd 
Powiatu Kolskiego w pełni popiera inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego dla Muzeum Technik 
Ceramicznych w Kole. Uzyskane środki pozwolą na dalszy rozwój tejże instytucji.
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