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Uchwała Nr XXXI/228/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji 
z siedzibą w Popielowie na zadanie „Budowa budynku edukacji rybackiej” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm)  oraz art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)  Rada 
Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się z budżetu Gminy Popielów na rok 2021 dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Kultury 
Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie w kwocie 53 867,06 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące 
osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 06/100) na wkład własny zadania pn. „Budowa budynku edukacji 
rybackiej”, realizowanego w ramach PO RYBY na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie 2.2.1 – Budowa, 
rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, 
tradycją i kulturą rybacką. 

§ 2.  

Zasady i tryb przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia regulować będzie umowa pomiędzy Gminą 
Popielów a Samorządowym Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Opracował: Skarbnik Gminy 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie  

W związku z koniecznością wspólnego finansowania zadania pn. „Budowa budynku edukacji rybackiej” 
o łącznej wartości 249 259,06 złotych, zgodnie z przepisami prawa o prowadzeniu działalności kulturalnej 
Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Kwota dotacji odpowiada wysokości wkładu własnego 
w zadaniu dofinansowanym ze środków unijnych.
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