Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Brzeskim oraz Województwem
Małopolskim na budową Regionalnego Centrum Edukacyjno Bibliotecznego w
Brzesku.
Na podstawie art.8 ust 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.),
oraz art. 167 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )- Rada Miejska w Brzesku
uchwala co następuje:
§1

Postanawia się zawrzeć porozumienie z Powiatem Brzeskim oraz Województwem
Małopolskim na realizację zadania pod nazwą: "Budowa Regionalnego Centrum
Edukacyjno Bibliotecznego w Brzesku".
§2

Zadanie będzie finansowane przez wszystkich uczestników porozumienia
proporcjonalnie do procentowego udziału zajmowanych powierzchni użytkowej
w obiekcie przez uczestników porozumienia, oraz z ewentualnych dotacji
unijnych i krajowych.
§3

1.Szczegółowy zakres zadań oraz obowiązki stron, w tym wzajemne rozliczenia
finansowe określi porozumienie trójstronne zawarte pomiędzy Gminą Brzesko
oraz Powiatem Brzeskim i Województwem Małopolskim.
2.Upoważnia się Burmistrza Brzeska do zawarcia porozumienia o którym mowa
w ust. 1.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
w sprawie: zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Brzesku
oraz Województwem Małopolskim na budową Regionalnego
Centrum Edukacyjno Bibliotecznego w Brzesku.
W związku trwającymi problemami lokalowymi dla funkcjonowania biblioteki
miejskiej, powiatowej oraz wojewódzkiej ( pedagogicznej) w Brzesku zachodzi
konieczność budowy nowego obiektu w którym zostaną zlokalizowane w/w
placówki bibliotek, czytelnia oraz sala konferencyjna. Obiekt ma też być
dostosowany do pełnienia innych ważnych dla lokalnej społeczności funkcji.
Ponieważ samodzielna budowa tego rodzaju obiektu przez Gminę Brzesko
byłaby zbyt dużym obciążeniem finansowym, zostały przeprowadzone rozmowy
sondażowe ze Starostą Brzeskim oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego
którzy są zainteresowani wspólną budową obiektu. Przeprowadzone też zostały
negocjacje co do udziału w kosztach i opracowano projekt porozumienia w
którym przewiduje się udział w kosztach przedsięwzięcia proporcjonalny do
zajmowanych powierzchni użytkowych w obiekcie, przez poszczególne strony
porozumienia.
By Burmistrz Brzeska mógł podpisać stosowne porozumienie ( zgodnie z
przepisami prawa) wymagane jest podjęcie w tej sprawie uchwały Rady
Miejskiej.
Podpisanie porozumienia o współdziałaniu pomiędzy w/w jednostkami
samorządowymi jest bardzo korzystne dla Gminy Brzesko, ponieważ w
przypadku wspólnego działania (na podstawie porozumienia) nasza Gmina
uzyskuje gwarancje współfinansowania zadania przez strony zawierające
porozumienie. Ponadto w przypadku wspólnego działania możemy liczyć na
większe dotacje z funduszy zewnętrznych i na mocniejsze wsparcie przez
Marszałka wniosku o dotacje dla inwestycji której budową będzie bezpośrednio
zainteresowany Marszałek Województwa Małopolskiego. W trakcie rozmów w
Urzędzie Marszałkowskim uzyskaliśmy informacje, że na tego rodzaju
inwestycje, Gmina Brzesko może liczyć na uzyskanie dużych dotacji sięgających
nawet 80% kosztów.

