
         Projekt 

UCHWAŁA Nr XXXV/257/14 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 20 marca 2014 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego  z zakresu 

kultury i promocji powiatu dotyczącego  organizacji  Dożynek Wojewódzkich na terenie 

Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i  pkt 21, art. 12 pkt 8a, w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) 

oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z póź.zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy           

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885                     

z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego, uchwala co następuje:  

§ 1 

Powierza się Gminie Popielów prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury  

i promocji powiatu dotyczącego organizacji Dożynek Wojewódzkich w 2014 roku - święta 

nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne  i rekreacyjne 

dla mieszkańców Powiatu Opolskiego.  

§ 2 

W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 Gmina Popielów  otrzyma                        

od Powiatu Opolskiego dotację celową w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć 

tysięcy złotych).  

§ 3 

Szczegółowe zasady dotyczące realizacji zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone              

w Porozumieniu podpisanym pomiędzy Powiatem Opolskim, a Gminą Popielów. 

§ 4 

Porozumienie, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.   

§ 6    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



 

UZASADNIENIE  

do projektu uchwały 

w sprawie powierzenia Gminie Popielów prowadzenia zadania publicznego  z zakresu 

kultury i promocji powiatu dotyczącego  organizacji  Dożynek Wojewódzkich na terenie 

Powiatu Opolskiego w miejscowości Stare Siołkowice. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

( t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury i promocji powiatu.                 

Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość zawierania przez powiat porozumień               

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu 

terytorialnego, które to porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych 

należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy. Projekt 

niniejszej uchwały jest efektem pozytywnego rozpatrzenia, w dniu 4 lutego br. przez Zarząd 

Województwa Opolskiego, oferty zorganizowania Dożynek Wojewódzkich 2014 na terenie 

Powiatu Opolskiego w Gminie Popielów, w miejscowości Stare Siołkowice. Pismem  z dnia     

6 listopada 2013 r. Nr DRW – I.0631.3.2013 Zarząd Województwa Opolskiego zaprosił do 

organizacji  Dożynek Wojewódzkich, szczególnie te gminy i powiaty, które dotychczas nie 

były jeszcze organizatorem przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponieważ Powiat Opolski nie 

był organizatorem dożynek o zasięgu wojewódzkim, zdecydowano,  w porozumieniu z Gminą 

Popielów, o zmianie  poczynionych wcześniej ustaleń i zamiast organizacji Dożynek 

Powiatowo – Gminnych  na terenie Gminy Popielów postanowiono przyjąć zaproszenie do 

organizacji Dożynek Wojewódzkich.        

  Na organizację  dożynek, w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r. zaplanowano 

dotację celową w wysokości 35.000zł. Szczegółowe zasady i termin przekazania dotacji na 

realizację powierzonego zadania określi porozumienie, które podpisze Zarząd Powiatu 

Opolskiego po otrzymaniu upoważnienia od Rady Powiatu. Dożynki Wojewódzkie 

zorganizowane zostaną w dniu  7 września 2014 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego, 

Powiat Opolski   i Gminę Popielów i będą imprezą kulturalną dla mieszkańców Powiatu 

Opolskiego nawiązującą do tradycji ludowej.  W ramach święta, obok części oficjalnej, 

odbędą się występy artystyczne, konkurs koron żniwnych. Dożynki , jako duża, cykliczna 

impreza kulturalna, przyczynią się również do promocji naszego powiatu.                                                                                   

 

 


