Załącznik do Raportu z konsultacji i opiniowania projektu założeń projektu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy”.
Nr
1.

2.

Podmiot zgłaszający
uwagę
Stowarzyszenie Polskich
Artystów Muzyków

Miasto Bydgoszcz

Treść zgłoszonej uwagi

Odniesienie do uwagi

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków z
satysfakcją dostrzega pochylenie się Rady
Ministrów nad zagadnieniem ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwą „Budowa
kampusu Akademii Muzycznej im. F.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy”. Tak wielka
skala przedsięwzięcia nie jest możliwa do
udźwignięcia przez lokalną społeczność, wymaga
zatem zaangażowania środków państwowych na
poziomie centralnym. Dla kompleksowej oceny
skali i poziomu zaangażowania chcielibyśmy
wszakże dowiedzieć się, czy zagadnienie to
zostało rozeznane kompleksowo? Jakie zatem
będzie miało skutki w zakresie wspierania
rozwoju infrastruktury na innych uczelniach
muzycznych w Polsce, w planowanym okresie
realizacji inwestycji? Czy zapotrzebowanie
innych uczelni muzycznych zostało rozeznane w
tym zakresie? Czy obejmowało analizę
wykorzystania środków unijnych dla rozwoju
infrastruktury w przeszłości (w tym dla poziomu
zaangażowania ze strony Państwa)?
Zwracam się z prośbą o przesłanie z
wyprzedzeniem na adres Urzędu Miasta
Bydgoszczy harmonogramu prac budowlanych,
które będą planowane pod kątem realizacji
inwestycji „Budowy kampusu Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy”, celem dopasowania do nich zmian
w miejskim układzie drogowym.

Wyjaśnienie. Konsultacje dotyczyły projektu uchwały
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy szczegółowe skutki finansowe podjęcia
konsultowanego projektu opisane są w druku Ocena
Skutków Regulacji zamieszczonym w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Ponadto w rozdziale „X. Plan
finansowy” Programu wieloletniego stanowiącego
załącznik do projektu uchwały Rady Ministrów
szczegółowo opisano możliwości alternatywnego
sfinansowania realizacji inwestycji budowy nowego
kampusu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy.

Uwaga częściowo uwzględniona. Zgodnie z § 3
projektu uchwały Rady Ministrów wykonawcą
programu jest Akademia Muzyczna imienia F.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy jako inwestor.
Szczegółowy harmonogram prac zostanie
zaktualizowany, a Akademia Muzyczna im. F.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy będzie zobowiązana do
ścisłej współpracy przy realizacji inwestycji z

jednostkami samorządu terytorialnego.
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