
UCHWAŁA NR XXVII/188/2021
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń na dofinansowanie wkładu 
własnego projektu pn. „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” 

z przeznaczeniem dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 
713 t.j.) oraz art. 220, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 t.j.) 
w związku z art. 28 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194 ze zm.), 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń w kwocie 15.818,75 zł (słownie: 
piętnaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych 75/100) na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między 
Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” współfinansowanego z Programu „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów 
grantowych” z przeznaczeniem dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/188/2021 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest udziałem w projekcie pn. „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka 
Noteć dla mieszkańców i turystów” współfinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
w ramach którego zostaną sfinansowane wydatki Gminy Drawsko w postaci organizacji koncertu, publikacji 
folderu, filmu promocyjnego, plakatów, ulotek, organizacji flisu noteckiego, pokazów kajakarstwa, ratownictwa 
wodnego, zajęć edukacyjnych, filmu z wydarzeń Gminy Drawsko i Gminy Wieleń, organizacji konkursu 
kulinarnego-zakup nagród, organizacji degustacji potraw, zakupu promocyjnych kubków, toreb, gier edukacyjnych. 
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