
Uchwała Nr XLII/806/14         

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lutego 2014 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem  

na kontynuację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań z zakresu nauki języka 

japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii 

 

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),  

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się pomocy finansowej Miastu Poznań w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem  

na kontynuację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Miasto Poznań z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze 

Japonii.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XLII/806/14         

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lutego 2014 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań z przeznaczeniem  

na kontynuację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań z zakresu nauki języka 

japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii 

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 596) województwo może udzielić pomocy, w tym pomocy finansowej, 

innym jednostkom samorządu terytorialnego. Przekazanie przez Województwo 

Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu Poznań umożliwi kontynuowanie zajęć 

pozalekcyjnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii, które 

realizowane były od października do grudnia 2013 r. dla uczniów poznańskich gimnazjów  

i szkół pondagimnazjalnych. 

Miasto Poznań jest organem prowadzącym gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zgodnie  

z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.) szkoła zapewnia 

warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu 

wolnego. Realizacja przez Miasto Poznań zadania z zakresu nauki języka japońskiego 

przyczyni się do zdobycia przez młodzież dodatkowych kwalifikacji oraz rozwoju ich 

zainteresowań naukowych i predyspozycji.  

Środki na pomoc finansową dla Miasta Poznań zabezpieczono w planie finansowym 

Departamentu Edukacji i Nauki.  

 


