
Proto k ó ł  Nr  22  /2008

Z posiedzenia  Komisji  Gospodar ki  Finanso w ej  Rady  Miejskiej

w  Brzesk u  odbyty m   w  dniu   5  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 projektów uchwał w sprawach:

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008;

 przyjęcia  Planu  Rozwoju  i  Wykorzystania  Regionalnego  Centrum  Kulturalno 

Bibliotecznego w Brzesku

       2.) Sprawy bieżące i wolne wnioski 

Ad.1.

Naczelnik Barbara Odroń –Ferenc  objaśniła projekt Uchwały w sprawie 

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

Zmiana podyktowana jest tym, że przygotowywany  jest wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. 

Budowa  Regionalnego  Centrum  Kulturalno-Bibliotecznego   do  Małopolskiego  Regionalnego 

Programu Operacyjnego,

konieczne jest zapewnienie w budżecie Gminy kwoty wkładu własnego.

W związku z  dużym zakresem tej  inwestycji  kosztorys projektu  jest  na  bieżąco modyfikowany 

.Całkowite  zwiększenie  udziału  własnego  Gminy  Brzesko  na  poszczególne  lata  finansowania  tej 

inwestycji wynosi 638.985 złotych , w tym że w roku 2008 plan na tym zadaniu  nie ulega zmianie , w 

2009 roku zwiększa się o 20.006 złotych ,2010 zwiększa się o 1 048 338, natomiast w 2011 plan ulega 

zmniejszeniu o kwotę 429.359 złotych .Całkowita wartość zadania również ulega zmianie ,obecnie 

plan na tym zadaniu na poszczególne lata finansowe wynosi 17.805.932 złote .Ponadto jest jeszcze 

jedna  drobna  zmiana  ,w  związku  ze  zmianą  nazwy  zadania   na  poprzedniej  sesji  nie  została 

przeniesiona kwota 150 tysięcy ,które jest udziałem finansowania województwa , ponieważ ta kwota 

150 tysięcy nie była wprowadzana sesją tylko zarządzeniem burmistrza , zgodnie z ustawą ponieważ 



jest  to  dotacja   i  dopiero  teraz  przenosimy  z  tego  zadania   budowa  Regionalnego  Centrum 

Edukacyjno-Bibliotecznego na budowę Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

 Sekretarz Gminy Stanisław Sułek objaśnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu 

Rozwoju  i  Wykorzystania  Regionalnego  Centrum  Kulturalno  Bibliotecznego  w 

Brzesku

Komisja  wyraz i ła  opinie:

Pozyty w n i e   jednogłośnie   zaopinio w a n o  projek t y   uch w a ł  na  sesje  Rady  

Miejskiej  w  dniu  5.08.08  w  spra wa c h:

⇒ Zmiany  uch w a ł y  budżeto w e j  Gminy  Brzesko   na  2008  rok,

⇒ przyjęcia  Planu  Rozw oju  i  Wykorzys ta n ia  Regionalnego  

Centru m  Kulturaln o- Biblioteczn ego  w  Brzesk u.

Ad.2.  

W spra w ac h  bieżących  komisja  przedys k u t o w a ł a  następujące  tematy:

Radny Mirosław Wiśniowski zapytał na jakim etapie jest realizacja wniosku Spójności dot. budowy 

kanalizacji  na osiedlach w Brzesku?

Radny Stanisław Góra poprosił o wyjaśnienie ,czy prawda jest ze został wstrzymany nabór wniosków 

do funduszu w którym  miały zostać zabezpieczone środki finansowe na budowę wodociągu w 

Porębie Spytkowskiej .

Odpowiedzi na zadane pytania udzielili Burmistrz Grzegorz Wawryka i Kierownik Roman Olchawa.

Kierownik  Roman Olchawa odpowiedział  ,  od 2  miesięcy całość  zadania  i  wszystkie  dokumenty 

zostały przejęte przez RPWiK. Słyszeliśmy  ,że wniosek został zweryfikowany w WFOSIGW i ta 

weryfikacja była pozytywna .Takie mamy informacje na dzień dzisiejszy ze słyszenia .Następnym 

etapem będzie zaakceptowanie tego projektu w NFOSiGW.

Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił ,że realizacja powyższego wniosku jest na dobrym etapie ,bo z 

informacji jakie uzyskał wniosek ten w WFOS przeszedł dobrze weryfikację jako jeden z niewielu. 

Było złożonych wniosków około 10 i nasz wniosek ma duże szanse realizacji. Mamy nadzieję ,że w 
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najbliższych miesiącach  te wszystkie procedury się zakończą i nasz wniosek uzyska akceptację .Cały 

czas ten wniosek monitoruje i takie ma informacje że jest on na dobrym etapie realizacji .

Burmistrz  odpowiedział również na zapytanie radnego Góra , wiele wskazuje na to ,że w tym roku 

nie będzie ogłoszonego naboru na wnioski w którym miał być zawarty wodociąg w Porębie 

Spytkowskiej .

 Komisja  rozpatrzyła  wniose k  Pana  Wacła wa  Ja wo ra   o  

dokonanie  zamiany  gruntu  gminnego  położonego  przy  ulicy  

Staro w i ejs k i ej  na  grunt ,  który  Gminie  jest  niezbędny  dla  

realizacji  plano w a n ej  drogi  obsługującej  tereny  przemysło w e .

Naczelnik Józef Makuch – zgodnie z wnioskami komisji ,Urząd ma za zadanie prowadzić działania 

związane z wykupem gruntów pod drogę, która ma prowadzić do terenów przemysłowych własności 

browaru  tj.  przedłużenie  ulicy  Powstańców  Warszawy  .Pierwszy  etap  nabycia  tej  drogi  dotyczy 

własności dla której Pan Jawor jest właścicielem .Zgodnie z projektem technicznym  jak i planem 

zagospodarowania fragment tej drogi jest własnością Pana Jawora i jako gmina zwróciliśmy się do 

Pana Jawora z prośbą o  rozpoczęcie  podziału tego gruntu zgodnie z planem szczegółowym , ten 

podział jest już na ukończeniu i ta część gruntu/pokazał na mapie/ będzie przedmiotem kupna przez 

Gminę  Brzesko.  Pan  Jawor  zakupił  prywatny  grunt  przy  ulicy  Starowiejskiej  koło  dwóch  już 

istniejących bloków i występuje z inicjatywą aby na tym gruncie wybudować trzeci blok i uzyskał już 

na to decyzję lokalizacyjną. W ramach tej swojej inwestycji potrzebny jest mu grunt własności gminy 

/pokazał  na mapie/.Nie  jest  to  duża powierzchnia ,nie  ma również tutaj  podziału .Panu Jaworowi 

zależy na tym gruncie, gdyż występując o pozwolenie na budowę chciałby być już pełnoprawnym 

właścicielem całego gruntu i dlatego zrodziła się taka myśl aby dokonać zamiany. My jako gmina przy 

przedmiotowej zamianie  nie tracimy na tym .Jeżeli  będzie pozytywna opinia dwóch komisji  aby 

dokonać tej zamiany ,to zlecone zostanie wydzielenie tego gruntu gminnego, zostanie tutaj określona 

powierzchnia .Podział przy ulicy Solskiego jest już na ukończeniu i wówczas  biegła określi wartości 

obu gruntów i dokonana zostanie zamiana .Aby Pan Jawor mógł już poważnie myśleć o budowie bo 

chciałby ja zacząć jeszcze w tym roku  i jak najszybciej uzyskać grunt od gminy i zapewnienie że taka 
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zamiana dojdzie do skutku. No i wówczas byśmy już to zadanie mogli realizować. Wcześniej   jednak 

te dwa zadania musza zostać zawarte w uchwale budżetowej gminy 

Po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Makucha komisja wyraziła opinię:

Pozyty w n i e  jednogłośn ie  zaopiniowała Komisja Gospodarki Finansowej  wniosek Pana W. 
Jawora  o dokonanie zamiany gruntu gminnego położonego przy ulicy Starowiejskiej na grunt, który 
Gminie jest niezbędny dla realizacji planowanej drogi obsługującej tereny przemysłowe.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00-10.00

Prze w o d n iczący  Komisji  
Gospodar k i  Finanso w e j  Rady  

Miejskiej  w  Brzesk u  

    mgr  inż.  Mirosła w  Wiśnio w s k i

Protokołowała:
Inspektor Marta Kólkowska 
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