Projekt
z dnia 12 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Miasto Bydgoszcz z Województwem
Kujawsko-Pomorskim i Operą NOVA w Bydgoszczy
Na podstawie art 8 ust. 2a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2018 poz. 994 i poz. 1000 )
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim i Operą NOVA
w Bydgoszczy w sprawie współfinansowania przez Miasto Bydgoszcz projektu inwestycyjnego pn.
Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową w zakresie prac
dokumentacyjnych, robót budowlanych i wyposażenia.
§ 2. Projekt porozumienia stanowi załacznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia....................2018 r.
projekt porozumienia
POROZUMIENIE
w sprawie wspólnych działań zmierzających do realizacji projektu inwestycyjnego
pn. Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową
zawarte …………………………………
pomiędzy
1. Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez:
Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Zbigniewa Ostrowskiego – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2. Miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez:
Rafała Bruskiego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy
3. Operą NOVA w Bydgoszczy reprezentowaną przez:
Macieja Figasa – Dyrektora Opery NOVA
§ 1. Sygnatariusze porozumienia, mając na uwadze zrównoważony rozwój Województwa KujawskoPomorskiego oraz wzmocnienie rangi Bydgoszczy jako ośrodka kultury muzycznej, zgodnie deklarują,
że będą współpracować w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego, mającego ma celu rozbudowę gmachu
Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową. Planowana rozbudowa siedziby
wojewódzkiej instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych,
baletowych i musicalowych, poprawi warunki pracy zespołów artystycznych, zwiększy komfort obsługi
widzów oraz jakość propozycji artystycznych. Przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz
poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym
i międzynarodowym.
§ 2. 1. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz deklarują finansowanie projektu
inwestycyjnego pn. Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową
w zakresie prac dokumentacyjnych, robót budowlanych i wyposażenia.
2. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązują się do:
1) pokrycia
po 50 % kosztów całkowitych przygotowania
IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,

dokumentacji

technicznej

budowy

2) pokrycia po 50 % kosztów całkowitych budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem,
3) ustalenia na dalszym etapie realizacji projektu inwestycyjnego warunków finansowania infrastruktury
parkingowej.
3. Szczegółowe zasady finansowania, partycypacji i przekazywania środków na realizację ww. projektu
określone zostaną w umowie wykonawczej.
§ 3. 1. Opera NOVA w Bydgoszczy zobowiązuje się do:
1) współpracy przy realizacji projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy
o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową,
2) uczestniczenia w procedurach formalno-prawnych i majątkowych związanych z ww. projektem,
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3) uczestniczenia w pozyskiwaniu środków finansowych niezbędnych do realizacji ww. projektu.
2. Po ukonstytuowaniu się spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Opera NOVA
w Bydgoszczy zobowiązuje się do współpracy z nią, w tym do przekazania jej wszelkiej dokumentacji
związanej z realizowanym projektem.
§ 4. W sprawach tego wymagających a wynikających z obowiązujących przepisów i procedur Strony będą
zawierać odrębne porozumienia lub umowy.
§ 5. Zapisy niniejszego porozumienia będą obowiązywać po wyrażeniu zgody przez organy stanowiące
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy oraz podjęciu uchwał wprowadzających niniejsze
przedsięwzięcia do wieloletnich prognoz finansowych Miasta i Województwa.
§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
Miasto Bydgoszcz

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Opera NOVA
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UZASADNIENIE
1.Przedmiot regulacji:
Zawarcie porozumienia umożliwi Miastu wspólne podjęcie działań z Samorządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Operą NOVA na rzecz realizacji projektu inwestycyjnego polegającego
na rozbudowie gmachu Opery o czwarty krąg wraz z infrastrukturą parkingową.
2.Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z

art. 8 ust. 2a oraz 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca ustawy o samorządzie gminnym,

wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego, na podstawie zawartego porozumienia.
3.Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie dotyczy. Uchwała nie wymaga konsultacji.
4.Uzasadnienie merytoryczne:
Celem przygotowania projektu inwestycyjnego obejmującego rozbudowę gmachu Opery, konieczne jest
wcześniejsze zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz, Samorządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Operą NOVA.
5.Ocena finansowych skutków regulacji:
Przyjęcie niniejszej Uchwały wymagać będzie późniejszego podjęcia uchwał wprowadzających
przedsięwzięcia, o których mowa w projekcie porozumienia, do wieloletnich prognoz finansowych Miasta.
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