UCHWAŁA NR V/101/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1), uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w formie dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu
Prapremier 2019.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669,
poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.
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UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest udzielenie Miastu Bydgoszcz pomocy finansowej
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w formie dotacji celowej
w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Prapremier 2019.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną stanowi art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, zgodnie z którymi samorząd województwa może udzielić innym jednostkom
samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Pomoc musi być
określona uchwałą organu stanowiącego – Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Festiwal Prapremier, organizowany po raz 18., należy do najważniejszych przeglądów
teatralnych w Polsce. Biorą w nim udział najlepsze, najszerzej komentowane prapremiery
poprzedniego sezonu teatralnego, realizowane przez najwybitniejszych twórców polskiego
teatru. Jest to doskonałe forum wymiany idei i dyskusji na temat współczesnego teatru,
dramaturgii oraz aktualnych tendencji i tematów podejmowanych przez teatr. Podczas
Festiwalu, oprócz prezentacji spektakli, odbywają się spotkania z twórcami i teatrologami.
Festiwal ma formułę konkursową. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Nie/wielkie narracje”. Ma
ona stanowić odpowiedź na niedobór linearnie skonstruowanych opowieści bazujących na
fabularności i być przestrzenią do rozważań na temat tego, jak opowiadać w teatrze, który,
korzystając z rozwoju technologii nowych mediów, tworzy niejednokrotnie rozproszony,
niejasny przekaz. W jury zasiądą wybitne osobistości współczesnego teatru, posiadające
bogate doświadczenie na gruncie zarówno krytyki teatralnej, jak i realizacji scenicznych.
Festiwal odbędzie się na przełomie września i października 2019 r. Bezpośrednim
realizatorem Festiwalu jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy - miejska
instytucja kultury, dla której funkcję organizatora pełni Miasto Bydgoszcz. Planowany koszt
festiwalu wynosi 752.600,00 zł, w tym: 682.600,00 zł (ok. 90,7% wartości zadania) stanowią
środki własne instytucji, pozyskane ze sprzedaży biletów i od sponsorów, a 70.000,00 zł
(ok. 9,3% wartości zadania) stanowi planowana dotacja z budżetu Województwa KujawskoPomorskiego.
5. Ocena skutków regulacji:
Dofinansowanie Festiwalu Prapremier 2019 pozwoli na zrealizowanie pełnego zakresu
działań przewidzianych w ramach przedsięwzięcia Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Środki na
ten cel zaplanowano w budżecie województwa na rok 2019 w Dziale 921, w rozdziale 92195,
w zadaniu „Upowszechnianie kultury”. Podjęcie niniejszej uchwały będzie podstawą do
zawarcia umowy z Miastem Bydgoszcz.

