Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie powierzenia uprawnienia Prezydentowi Miasta Białegostoku do stanowienia o wysokości opłat za
korzystanie z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki).
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.1)) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnienie do stanowienia o wysokości opłat za
korzystanie z centrum popularyzacji nauki (Epi-Centrum Nauki).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Łukasz Prokorym

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571,
poz. 1696 i poz. 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 492 i poz. 2020.
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UZASADNIENIE
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) realizuje projekt pn. „Laboratorium Młodego
Mistrza i Odkrywcy”, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego, w ramach którego tworzone jest centrum popularyzacji nauki o nazwie Epi-Centrum. W
najbliższym czasie niezbędnym będzie ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wyżej wymienionego
centrum. Cennik taki może być uchwalony na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie
gminnym (podobnie jak cenniki basenów, obiektów naukowych i rekreacyjnych) oraz na podstawie art. 4
ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej. W myśl art. 1 ust. 2 wymienionej ostatnio ustawy, gospodarka
komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Stąd też
uznać można, że działalność Epi-Centrum wykonywana będzie w ramach usług komunalnych, jako de facto
zadanie Gminy, a jeśli tak - ewentualny cennik winien być podjęty uchwałą Rady Miasta Białystok.
Proponuje się, w myśl zapisów art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, przekazać
uprawnienie do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Epi-Centrum Prezydentowi Miasta Białegostoku.
Przekazanie Prezydentowi kompetencji w tym zakresie uelastyczni działania związane z wprowadzaniem do
oferty Epi-Centrum nowych usług i pozwoli szybciej odpowiadać na potrzeby rynku.
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