
Proto k ó ł  Nr  23  /2008

Z posiedzenia  Komisji  Gospodar ki  Finanso w ej  Rady  Miejskiej

w  Brzesk u  odbyty m   w  dniu   13  sierpnia     2008  roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący komisji  Mirosła w  Wiśnio w s k i. 

Powitał wszystkich  zebranych na posiedzeniu radnych i gości zaproszonych , przedstawił 

proponowany projekt porządku posiedzenia komisji ,  przedstawiony projekt   porządku posiedzenia 

został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1.) Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie:

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008;

       2.) Sprawy bieżące i wolne wnioski 

Ad.1.

Skarbnik Gminy Celina Łanocha objaśniła projekt Uchwały w sprawie 

 zmiany  Uch w a ł y  Budżeto w ej  Gminy  Brzesko  na  rok  2008.

Wyjaśniła ,że zmiana uchwały budżetowej na dzisiejszej sesji dotyczyć będzie budowy Regionalnego 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznego  w Brzesku oraz magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko  wraz 

z magistrala wodociągową.

Jeśli chodzi o bibliotekę to  przy ostatnich zmianach planowany udział własny  był w wysokości 25 % 

i w takiej wysokości zostały zabezpieczone środki finansowe w poszczególnych latach, natomiast z 

ostatnimi wyliczeniami studium, ten udział planowany jest w wysokości 30,27 procent. W związku z 

tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w latach 2009-2011.W 2008 roku 

mamy środki w wysokości  450 tysięcy i są one wystarczające na pokrycie udziału własnego gminy. 

W związku z tym musi nastąpić zwiększenie zapisów   budżecie o łączną kwotę 914 656 zł w latach 

2009-2011.Zgodnie  ze  studium  wykonalności  wkład  własny  Gminy  wyniesie  5 363 321  zł   a 

całkowita wartość inwestycji wyniesie 17 718 272 zł.

W przypadku  projektu wodociągowego po pierwszym etapie weryfikacji wniosku  UM wskazał do 

uzupełnienia wkład własny projektu o wartość 90 451 zł oraz dopasowanie kwot w budżecie w latach 

2009-2010 do kwot wskazanych w studium wykonalności .Zgodnie ze studium wykonalności wkład 

własny wyniesie 2 039 451 a całość inwestycji wyniesie 6 798 168 .Pod potrzeby wniosku konieczna 



jest również zmiana nazwy inwestycji .W obu przypadkach właściwe zapisy w budżecie gminy są 

niezbędne do dopuszczenia wniosków do dalszego ich rozpatrywania.

Opinia  Komisji:

Pozyty w n i e   jednogłośnie   zaopiniowano projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 
13.08.08 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko  na 2008 rok.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz.9.30-10.00

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki 
Finansowej Rady Miejskiej 
w Brzesku 

 mgr inż. Mirosław Wiśniowski 

Protokołowała :Inspektor Marta Kółkowska 
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