UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zaopiniowanie przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ustalonego przez dyrektora instytucji 28 czerwca 2019
roku.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną stanowi § 14 ust. 6 statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, przyjętego uchwałą Nr XLI/1011/09
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. (z późn. zm.).
Zgodnie z ww. zapisem ustalony przez dyrektora Biblioteki plan finansowy oraz jego zmiany
dokonywane w ciągu roku podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Konsultacje w powyższej sprawie nie są wymagane.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy jest
samorządową instytucją kultury. Podstawą jej gospodarki finansowej jest plan finansowy
ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. W planie
finansowym na rok 2019 instytucja dokonała korekty w związku z uzyskanymi dodatkowymi
środkami w ramach dotacji podmiotowej z Województwa – kwot 627 315,00 zł, która została
przez organizatora przekazana na regulację wynagrodzeń. Ponadto instytucja wykazała
dotację celową w kwocie 34 250,00 zł, pozyskaną w formie grantu na zadanie „Bezpieczny
e-senior”, która w ramach kosztów została zaplanowana jako wydatki z kategorii pozostałych
usług.
W ramach wynagrodzeń pracowniczych wprowadzono środki w kwocie 523 164,00 zł, które
podwyższone o wzrost składek ZUS o 104 151,00 zł w całości uwzględniły wzrost dotacji.
Ponadto instytucja przeniosła środki z niewypłaconych odpraw emerytalnych na zapewnienie
funduszy na wpłatę wyższych nagród jubileuszowych – przesunięto kwotę 29 644,00 zł.
Dokonana korekta nie miała wpływu na planowany wynik finansowy.
Zmiana planu finansowego ustalonego przez dyrektora Biblioteki z dniem 28 czerwca
2019 r. i przedstawiona do opinii Zarządowi Województwa spełnia kryteria zapisane w art. 52
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).
5. Ocena skutków regulacji:
Pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wywołuje
skutków finansowych ani merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.
Stanowi jedynie formę nadzoru nad jednostką sektora finansów publicznych podległą
Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

