
UCHWAŁA NR XVIII/191/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Województwa Wielkopolskiego 
na zadanie z zakresu kultury

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 216 ust. 2 
pkt 5  i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 
poz. 885 z późniejszymi zmianami1)), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje.

§ 1. 
1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 100000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 
wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie 
Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna.

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona z budżetu Gminy Swarzędz na rok 2016.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zawarcia umowy stanowiącej 

podstawę udzielenia pomocy.
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 
1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830.

Id: 0054C097-7252-4AF1-80F0-B09C9CBB4F3E. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XVIII/191/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 26 stycznia 2016 r.

Projekt umowy

UMOWA
zawarta ……………… 2016 roku w Swarzędzu, pomiędzy
Gminą Swarzędz z siedzibą w Swarzędzu, ul. Rynek 1, NIP 777-30-98-737, 

reprezentowaną przez:
Mariana Szkudlarka – Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz,
zwaną dalej „Gminą”,
a:
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-44-777, 
reprezentowanym przez:

Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
zwanym dalej „Województwem”

Na podstawie uchwały nr …………. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia ………… 2016 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie 
z zakresu kultury, strony zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1. 
1. Gmina udzieli Województwu z budżetu Gminy na rok 2016 pomocy finansowej 

w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wsparcie zadania 
własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Gminy 
nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna (Dział 921 Rozdział 92195 § 
2710).

2. Utrzymanie nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, polega na zapłacie czynszu 
dzierżawnego i najmu właścicielowi nieruchomości, na której Skansen i Muzeum Pszczelarstwa 
im. prof. Ryszarda Kosteckiego prowadzi działalność kulturalną, tj. Instytutowi Weterynarii 
w Puławach przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie, za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. 

Zadanie zostanie zrealizowane do 31 grudnia 2016 roku.

§ 3. 

Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane na konto Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: (nr konta) w następujących 
terminach i wysokościach:
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1) do dnia 30 czerwca 2016 roku kwota 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy),
2) do dnia 30 września 2016 roku kwota 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy).

§ 4. 

Gmina zastrzega sobie prawo kontrolowania wydatkowanych środków.

§ 5. 

Województwo przedłoży Gminie rozliczenie rzeczowo-finansowe z wydatkowanych 
środków zgodnie ze wzorem ustalonym przez Gminę, w terminie 30 dni liczonych od dnia 
zrealizowania zadania.

§ 6. 

Województwo nie może przeznaczyć otrzymanych środków na cele inne niż określone
w niniejszej umowie.

§ 7. 
1. W przypadku niewykorzystania części dotacji w terminie określonym w § 2 niniejszej 

umowy, środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do dnia 31 stycznia 
następnego roku. Od kwoty dotacji zwróconej po tym terminie będą naliczane odsetki 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub przepisami 
obowiązującymi jednostki sektora finansów publicznych, Województwo zobowiązuje się zwrócić 
dotację lub jej część, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności będących podstawą 
zwrotu, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 8. 

Zwrot całości lub części przekazanych środków finansowych w przypadkach określonych
w § 7 niniejszej umowy, Województwo dokona na rachunek bankowy Gminy
13 1600 1084 1843 0348 6000 0004 – BNP Paribas, z opisem „zwrot dotacji”.

§ 9. 

Przy wydatkowaniu środków przekazanych na podstawie niniejszej umowy obowiązuje 
stosowanie odpowiednio przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 10. 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 11. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy i dwa dla 
Województwa.

Województwo  Gmina
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Uzasadnienie

W związku z trudną sytuacją finansową położonego w Swarzędzu Skansenu i Muzeum
Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego będącego oddziałem Muzeum Narodowego
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (samorządowa instytucja kultury
Województwa Wielkopolskiego), w budżecie Gminy Swarzędz na rok 2016 została
przewidziana dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tej placówki.
Brak pomocy finansowej ze strony Gminy Swarzędz może skutkować przeniesieniem
Skansenu do innej lokalizacji.

Udzielenie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego jest możliwe pod
warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący gminy oraz zawarcie
umowy.

Pomoc finansowa dla Skansenu w kolejnych latach będzie przedmiotem odrębnej analizy
i będzie poprzedzona podjęciem odrębnej uchwały.

Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.
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