Uchwała Nr LIX/604/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację spektakli
plenerowych pn.: „SAMBA DE MINEIRO”
Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
realizacji spektakli plenerowych pn.: „SAMBA DE MINEIRO”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Wałbrzych na 2014 rok, w wysokości 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) .
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Województwem Dolnośląskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Uzasadnienie
W związku z realizacją przez Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychuspektakli plenerowych pn.:
”SAMBA DE MINEIRO”, których premierę zaplanowano w czerwcu 2014 r. w przestrzeni Amfiteatru „STYK„ na
Placu Teatralnym, istnieje konieczność wsparcia Teatru, dla którego organizatorem jest Samorząd Województwa
Dolnośląskiego. Wsparcie zostanie zrealizowane w formie pomocy finansowej mającej charakter dotacji celowej dla
organizatora Teatru Dramatycznego w kwocie39.000,00 zł.
Dzięki przekazanej dotacji Teatr Dramatyczny przygotuje plenerowe widowisko z footballem w tle. Jego
realizacja planowana jest na czas rozpoczęcia i trwania największego święta footballu - Mistrzostw Świata w piłce
nożnej. To spektakl pełen zwrotów akcji, splotu niekończących się niespodzianek i sytuacyjnego dowcipu. Pełne
interaktywnych działań widowisko zaktywizuje widzów do kibicowania teatralnym bohaterom, uczyni z nich fanów
i sędziów nie tylko sportowych zmagań, zafascynowanych sportem przyjaciół. Klimat piłkarskiej areny, wspólna
zabawa i humorystyczne perypetie bohaterów, to clou „SAMBY GÓRNIKA” – jeśli tłumaczyć tytuł z języka
portugalskiego, który także stanie się bohaterem spektaklu, opowiadającego o multikulturowym świecie. Będzie to
opowieść o marzeniach, które łatwiej spełniać, gdy ma się przy sobie dobrych kompanów. O tym, że łatwiej strzelić
gola, jeśli gra się do jednej bramki. O wartościach ważnych nie tylko w sporcie. Spektakl powstanie w oparciu
o autorski scenariusz napisany na specjalne zamówienie. Obok siedmiu zawodowych aktorów Teatru
Dramatycznego, wezmą w nim udział amatorzy z młodzieżowejgrupy teatralnej „Grupa Robocza”.
Przekazane wsparcie nastąpi po podpisaniu pomiędzy Gminą Wałbrzycha Samorządem WojewództwaDolnośląskiego
umowy określającej zasady przyznania i rozliczenia pomocy finansowej. Pozwoli to wzbogacić ofertę śródmiejskich
przedsięwzięć kulturalnych oraz wpłynie pozytywnie na promocję Wałbrzychaw regionie.
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