UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2014-2018 zadania pod nazwą
„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zbiorcze zestawienie kosztów jest zatwierdzane na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2018 r. poz. 913 i 1000),
uchwały Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia
2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2017-2038 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji
zadań inwestycyjnych i remontów oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd
Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby
prawne.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Znajduje się w części opisowej do harmonogramu.
5. Ocena skutków regulacji:
Celem zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i zwiększenie atrakcyjności
Muzeum Historii Włocławska poprzez jego modernizację oraz dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Projekt polega na dokończeniu modernizacji budynków, wchodzących obecnie w skład
kompleksu oraz jego rozbudowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Modernizacja
i rozbudowa polega na zabudowaniu wolnej przestrzeni od istniejącego budynku Muzeum
Historii Włocławka w kierunku południowym. Projekt wpisuje się w obszar rewitalizacji
najstarszej, zdegradowanej części miasta i jest zorientowany na generowanie dużego ruchu
turystycznego.
Zmiana ZZK dotyczy przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami.
Planowane nakłady na powyższe zadanie wynoszą:
Wydatki poniesione w latach 2014-2015 – kwota 25.339,00 zł środki własne jednostki,
2016 r. – 353.055,00 zł, w tym 68.813,00 zł budżet województwa, 284.242,00 zł środki
własne jednostki;
2017 r. – 853.057,00 zł, w tym 802.712,00 zł budżet województwa, 50.345,00 zł środki
własne jednostki;
2018 r. – 1.021.906,00 zł, w tym 489.920,00 zł budżet województwa, 143.982,00 zł środki
własne jednostki oraz 388.004,00 zł środki EFRR/EFS,
Łącznie – 2.253.357,00 zł

