P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2009
z obrad XXXVII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej
w dniu 20 s t y c z n i a 2009 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

Obradom sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. W sesji udział wzięło 20 radnych :
Radny (a) :
1. Adamczyk Marek
2. Brzyk Franciszek,
3. Ciurej Tadeusz,
4. Chmielarz Ewa,
5. Chruściel Józef,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Klimek Mieczysława,
10. Kramer Jadwiga
11.Kubas Józef,
12.Kucia Maria,
13.Kwaśniak Adam,
14.Milewski Stanisław
15.Ojczyk Krzysztof,
16.Pacewicz Pyrek Katarzyna
17.Pasierb Tadeusz,
18.Pikuła Lech,
19.Warzecha Apolonia,
20.Wiśniowski Mirosław.
Radni nieobecni :
1. Adam Smołucha

Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,

4. Skarbnik Gminy Celina Łanocha
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXXVII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych,
Panów Burmistrzów, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik oraz zaproszonych gości i stwierdził,
że na stan 21 radnych w obradach sesji uczestniczy 20 radnych, a więc wymagana liczba
radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad wraz
z materiałami zgodnie z wnioskiem Burmistrza Brzeska został radnym doręczony w
ustawowym terminie, w związku z czym zapytał: Czy wszyscy radni otrzymali materiały na
dzisiejszą sesję? Zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej zmiany w porządku obrad mogą
być dokonywane po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów, po wcześniej akceptacji na
te zmiany wnioskodawcy dzisiejszej sesji, a więc Burmistrza Brzeska. Zwrócił się z pytaniem
czy Pan Burmistrz czy też radni mają
uwagi do porządku obrad? Uwag nie ma,
Przewodniczący stwierdził, że materiały zostały prawidłowo doręczone. Następnie
przedstawił porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku jak
niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
2. Przedstawienie porządku obrad .
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok
2009.
4. Zamknięcie obrad sesji .
Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok
2009.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009. Poinformowała, że w dniu 08 stycznia 2009 roku
Zarząd Województwa podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania w ramach schematu
Rozwój Infrastruktury Kulturalnej jak również uchwały o utworzeniu listy rezerwowej.
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Środki jakie były w ramach tego konkursu zostały rozdysponowane i pozostała pula wolnych
środków w kwocie 9.738.258 złotych. Zgodnie z regulaminem konkursu instytucja
zarządzająca MNPRO może obniżyć dofinansowanie dla wniosków będących na liście
rezerwowej, jeżeli wnioskodawca wyrazi na to zgodę. Na utworzonej liście rezerwowej
projekt Gminy Brzesko Budowa Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego było na
pierwszym miejscu. W dniu 14 stycznia 2009 roku otrzymaliśmy informację z Urzędu
Marszałkowskiego, że do dnia 16 stycznia br. Gmina ma określić pisemnie, czy przyjmuje
kwotę obniżoną dofinansowania oraz dokonać niezwłocznie zmian w samym wniosku, jak
również dołączyć informację dotyczącą zabezpieczenie dodatkowego wkładu własnego. Ta
obniżona dotacja w stosunku do dotacji jaka była planowana we wniosku to kwota 2.611.507
złotych. Z informacji telefonicznych okazało się, że niezwłocznie to jest w ciągu 7 dni i
termin upływa jutro (21.01.2009r) na złożenie poprawionego wniosku, ze względu na
obniżony poziom dofinansowania i na przedstawienie naszego zabezpieczenia dodatkowego
wkładu własnego, stąd właśnie była potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej. Wcześniej nie
można było tego uczynić, gdyż zmiana dofinansowania wiąże się ze zmianą samego studium.
Natomiast Gmina musi kwoty w budżecie dostosować do kwot w studium. Dlatego proponuje
się zmiany w budżecie. Łącznie należy zabezpieczyć dodatkowo około 2.600.000 złotych w
trzech latach – 2009, 2010, 2011. W roku 2009 byłoby zwiększenie o 599.977 złotych z
kwoty 1.235.023 złote do kwoty 1.835.000 złotych. W roku 2010 byłoby zwiększenie o
1.189.873 złote z kwoty 2.480.127 złotych do kwoty 3.670.000 złotych i w roku 2011
zwiększenie o kwotę 698.509 złotych to jest z kwoty 1.591.491 zlotach do kwoty 2.290.000
złotych. Kwoty jakie będą w wieloletnich programach inwestycyjnych są kwotami
zaokrąglonymi w każdym roku. Jest około 10 do 20.000 złotych rezerwy na jakieś inne
ewentualne nie przewidziane wydatki. Zwiększenie wydatków w tym roku proponuje się ze
zwiększenia przychodów w pozycji wolne środki pozostające z rozliczeń z lat ubiegłych. Ze
wstępnej analizy kont można stwierdzić, że „nadwyżka” za 2008 rok będzie około 2.800.000
złotych. Natomiast w budżecie na 2009 rok jest ona planowana w wysokości 1.100.000
złotych. Więc brakujące środki na tą inwestycję w wysokości prawie 600.000 złotych można
tutaj spokojnie wziąć z wolnych środków, których już całość będzie na pewno
rozdysponowana w lutym lub w marcu, kiedy będzie już ostatecznie wiadomo jaka jest kwota
tej nadwyżki. Ale na chwilę obecną te 600.000 złotych pozycja wolne środki po stronie
przychodów można już zwiększyć. Jeżeli chodzi o lata następne i zadłużenie Gminy Brzesko
są one bardzo obciążone. Dokonano zmian w prognozie też podwyższając poziom wolnych
środków do wysokości 1.800.000 złotych w ratach od 2010 do 2020. Poziom wolnych
środków od 2006 roku waha się na poziomie 1.500.000 do 1.800.000 złotych. Więc założenie
w prognozie kwoty długu wolnych środków w wysokości 1.800.000 złotych nie będzie tutaj
zbyt relatywnie dużą kwotą faktyczną do wykonania.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z następującym pytaniem:
Jak to jest, że Gmina Brzesko jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej , jak to się stało, że
z 90 czy też 92 punktów nagle otrzymuje 70 punktów, chyba coś jest nie tak?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi. Rzeczywiście pierwotnych
wniosków było ponad 30. Wnioski te przechodziły odpowiednią selekcję. I do tej ostatecznej
selekcji, gdzie Zarząd Województwa decydował przeszło kilkanaście wniosków. Wniosek z
Gminy Brzesko był na trzecim miejscu, ustępując minimalnie pozostałym wnioskom (różnica
1 punktu procentowego). Natomiast Zarząd Województwa ma możliwość 20 %
manewrowania oceną wniosków. Nasze „nieszczęście czy też szczęście” polegało na tym, że
również Gmina Brzesko składała drugi wniosek na magistralę wodociągową i ten wniosek był
również rozpatrywany w tym samym czasie. Ten wniosek był z odwołania (pierwotnie ten
wniosek nie miał otrzymać dofinansowania) , gdzie błędnie przeliczono punkty i ten drugi
wniosek z odwołania został wysoko oceniony. W tym momencie okazało się, że dwa wnioski
mogą dostać dofinansowanie, więc byłoby to za dużo, ponieważ tak naprawdę bardzo
niewiele samorządów otrzymało dofinansowanie. A gdyby Gmina Brzesko otrzymała
dofinansowanie na dwa wnioski w pełnej wysokości , Zarząd Województwa uznał, że byłaby
to za dużo. Natomiast i tak łącznie kwota jest spora. Natomiast z rozmów, które prowadził
wynika, że jest deklaracja, że jeśli okaże się, że z tych wniosków w ramach tego naboru będą
oszczędności, to ta kwota zostanie Gminie Brzesko uzupełniona. Natomiast to są tylko
deklaracje słowne. Łącznie na dwa wnioski Gmina Brzesko otrzymuje prawie 14.500.000
złotych. To jest duża kwota. W zasadzie dwa wnioski, które przeszły całą preselekcję
otrzymują dofinansowanie. Więc trochę pokory trzeba wykazać w tym względzie. Wniosek
był bardzo dobrze wykonany i tutaj jest duża zasługa pracowników
i duże poświęcenie radnych, ale nie sama Gmina o tym decyduje. Nie tylko Brzesko jest w
Małopolsce, ale są też inne gminy (182 gminy i 20 powiatów).
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – rozumie, że te środki w takiej czy
innej wysokości trzeba wziąć i trzeba liczyć, że słowo dane zostanie dotrzymane. Natomiast
chce podkreślić i zadać pytanie : Czy w regulaminie tego projektu było zapisane, że Zarząd
Województwa Małopolskiego może obniżyć do 20 % punktów czy procentów? Ponadto
w miesiącu grudniu było forum przewodniczących rad gmin i powiatów województwa
małopolskiego,
w
którym
uczestniczył
Pan
Marszałek
Ciepiela
i był wówczas omawiany temat między innymi funduszy europejskich. Jak po te wnioski
sięgać, w jakie projekty uderzać, które gminy są zainteresowane, jakimi projektami i padło
takie stwierdzenie, żeby się nie bać oceny dokonywanych projektów, gdyż one są zawsze
dokonywane od strony merytorycznej. I przy obecnych na tym forum blisko 40 osobach padło
takie stwierdzenie, że nie zdarzyło się aby którejkolwiek gminie czy powiatowi, który zrobił
dobrze wniosek obcięto punkty. W odniesieniu do takiej informacji stwierdził, że chyba taka
sytuacja
zdarzyła
się
po
raz
pierwszy
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w Brzesku. Dlatego chce wierzyć, że Zarząd Województwa dotrzyma słowa i te odebrano
kwoty powrócą do Gminy Brzesko.
Radny Józef Kubas poinformował, że w momencie kiedy otrzymał materiały na sesję i
przeczytał to „oniemiał formalnie”. A dlaczego? Co wartają słowa tych, niektórych mówców
tu, którzy stali na tej sali w czasie uroczystości opłatkowej i grzmieli, że przynoszą nam
dotację itd. Między innymi radny wojewódzki. Jak on wyszedł w tej chwili w oczach wielu
ludzi? Przecież wyraźnie mówił, że przynoszę wam dotację do budowy centrum. A tutaj
okazało się, że tylko sobie marzył. Trzy gazety przy końcu grudnia, kiedy była sesja pisały, że
Brzesko nie dostało dotacji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka prosi aby w tej kwestii wykazać trochę spokoju.
Gmina Brzesko otrzymuje dotacji 10.000.000 złotych. Faktem jest, że Gmina chciała
12.500.000 złotych. Natomiast w tej chwili Gmina Brzesko otrzymuje 10.000.000 złotych, też
te pieniądze nie „chodzą piechotą”. Natomiast z drugiego wniosku Gmina dostaje 4.500.000
złotych. Na pewno gdyby Gmina nie składała odwołania na ten drugi wniosek
i zostawiła ten temat, to na pewno pełne dofinansowanie na budowę Centrum Bibliotecznego
Gmina Brzesko by dostała. Natomiast patrząc łącznie to i tak Gmina dostaje przeszło
2.500.000 złotych więcej środków. Trzeba mieć świadomość, że będą składane wnioski
jeszcze na inne programy i na pewno na wszystkie wnioski Gmina nie otrzyma
dofinansowania. One mogą być bardzo dobrze oceniane, ale środków nie otrzyma Gmina.
Patrząc z punktu widzenia Województwa no też wszyscy myślą, żeby ten rozwój w miarę był
zrównoważony. Jeśli okazuje się, że Brzesko dostaje na dwa wnioski, a któryś inny samorząd
- miejscowość nie otrzymuje w ogóle. Może się przecież okazać i tak, że któryś kolejny
wniosek Gminy Brzesko będzie słabiej wykonany i akurat Gminę Brzesko podciągną do góry.
Radny Lech Pikuła poinformował, że nie ma sensu się odwoływać, bo kto ma pieniądze ten
ma rację i taka jest prawda. Natomiast rzeczywiście nie uczciwe jest tutaj działanie i takie
robienie z 90 % 75 % to jest trochę nie uczciwe w stosunku do Gminy Brzesko. Przy okazji
tego
zadania
zwrócił
się
z pytaniem: Czy Biblioteka Pedagogiczna znajduje się w ramach tego programu czy też nie?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi informując, że to były tylko
deklaracje słowne. Były deklaracje Województwa na początku słowne i były też deklaracje
Powiatu. Były również prowadzone rozmowy na ten temat i Zarząd Województwa nie wszedł
w inwestycję, ponieważ on się powoli wycofuje z finansowania Bibliotek Pedagogicznych.
Więc Gmina buduje ten obiekt sama we własnym zakresie. Powiat brzeski również nie
odpowiedział na wniosek Gminy w tym zakresie. Nigdy nie było podpisane porozumienie na
finansowanie tego zadania. Były jedynie deklaracje słowne. Natomiast ostatecznie kiedy
przyszło do rozstrzygnięć Województwo ani Powiat w to zadnie nie wszedł. A więc Gmina
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Brzesko jest sama inwestorem, sama będzie też właścicielem tego obiektu. Pomieszczenia w
tym nowym obiekcie na pewno zostaną właściwie zagospodarowane.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009, który został przyjęty
jednogłośnie ( przy 20 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej :
Uchwała Nr XXXVII/254/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 stycznia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009.
( uchwala stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał radnym, że w dniu 31
stycznia 2009 roku odbędzie się Turniej Szachowy im. Stanisława Migdała, dlatego bardzo
prosi aby ewentualne datki finansowe na ten cel wpłacać do Biura Rady Miejskiej.
Po dyskusji radnych ustalono, że termin następnej sesji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu
11
lutego
2009
roku,
a
nie
jak
zaplanowano
w
dniu
28 stycznia 2009 roku.
Ad. 4
Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu programu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
zamknął
obrady
XXXVII
nadzwyczajnej
sesji
Rady
Miejskiej
w Brzesku.
00
50
Obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku trwały od godziny 16 do 16 .

Protokołowała
Inspektor
Bogumiła Łanocha
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