Uchwała Nr LII/331/2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie : powierzenia Gminie Dzierzgoń zadania w zakresie kultury Powiatu Sztumskiego
w 2014 roku
Na podstawie art.12 ust. 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze. zm.), w związku z art. 216 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z
późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Powierza się Gminie Dzierzgoń wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury,
dotyczącego organizacji :DoŜynek powiatowych w 2014 roku, na terenie miasta
Dzierzgoń.
2. Powiat przekaŜe Gminie Dzierzgoń dotację celową na wykonanie zadania, o którym mowa
w § 1 pkt. 1 w kwocie 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
§2
Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 pkt. 1 nastąpi na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy Powiatem Sztumskim, a Gminą Dzierzgoń.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z
2013 r., poz. 595 ze. zm) stanowi, iŜ do wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy
podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Zgodnie z art. 5
cytowanej ustawy powierzenie prowadzenia zadań publicznych następuje na podstawie
porozumienia, które podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
W celu usprawnienia prac związanych z organizacją w 2014 roku przez powiat DoŜynek
Powiatowych w mieście Dzierzgoń powierza się Gminie Dzierzgoń organizację doŜynek
powiatowych jako zadanie zlecone.
Mając na uwadze dotychczasowe dobre doświadczenie w zakresie łączenia doŜynek
powiatowych ze świętami gminnymi oraz duŜe zainteresowanie mieszkańców całego regionu
świętem plonów, proponuje się w 2014 r. powierzyć wykonanie tego zadania Gminie Dzierzgoń.
DoŜynki naleŜą do charakterystycznych i najpiękniejszych obrzędów rolniczych
i są zabytkiem obyczajowym polskiego rolnictwa.
BudŜet imprezy złoŜony ze środków Powiatu Sztumskiego i Gminy Dzierzgoń pozwoli
na przygotowanie imprezy na odpowiednim poziomie artystycznym, co jest konieczne
w przypadku organizacji imprez o tak wysokiej randze.
Mając powyŜsze na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

