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XLVIII nadzwyczajnej sesji  

 

Rady Miasta Brzeziny 

 

z 10 marca 2014 r. 

 
 

 

 



 

 Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

    4. 1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r., 

    4. 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020. 

5. Zakończenie obrad. 

 

 1. Otwarcie sesji. 

 Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otworzył obrady XLVIII sesji. Powitał 

radnych, burmistrza Marcina Plutę wraz z jego zastępcą Romanem Sasinem, sekretarz miasta 

Grażynę Dziedzic oraz skarbnik miasta Grażynę Melę.  

 

 2. Stwierdzenie prawomocności. 

 Na podstawie listy obecności, na której podpisało się 14. radnych, przewodniczący Rady 

Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad. Poinformował, że radna Halina Szczepaniak 

uprzedziła o swojej absencji. 

 

 3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odczytał porządek obrad. Zapytał,  

czy są uwagi. Radni nie zgłosili propozycji zmian. 

 

 4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

 4.1. w sprawie zmian   budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r. 

 Skarbnik miasta Grażyna Mela podziękowała radnym za przybycie na sesję zwołaną  

w trybie nadzwyczajnym. Stwierdziła, że zmiany w budżecie wiążą się z projektem „Druga 

młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. 

Dodała, że udało się zaoszczędzić środki. Zaznaczyła, że ogólna wartość projektu nie ulega 

zmianie, zmiany następują pomiędzy latami realizacji.  

 

 Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki zapytał o liczbę osób 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 



 

 

 Burmistrz miasta Marcin Pluta odpowiedział, że zgłosiło się 200 osób, 150 otrzyma 

komputer z drukarką. Nadmienił, że były przypadki wycofywania zgłoszeń. Rezygnowali ci, którzy 

nie spełniali warunków dotyczących nieprzekraczania maksymalnych dopuszczalnych dochodów. 

Podkreślił, że w akcji rozpropagowania informacji o projekcie pomagał kościół.  

 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił skarbnik o odczytanie treści uchwały. 

 

 Skarbnik miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r. 

 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy są uwagi lub pytania. 

 

 Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki przekazał pozytywną 

opinię ws. zmian budżetu.  

 

 W wyniku głosowania Rada Miasta jednogłośnie (przy 14. głosach „za”) podjęła uchwałę  

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r. 

 

 4.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-

2020. 

 Skarbnik miasta Grażyna Mela skonstatowała, że wraz ze zmianą finansowania 

przedsięwzięć następują zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-24.  

 Po zmianach dochody ustalone na 2014 rok to kwota 33.843.922,35 zł, w tym: dochody 

bieżące to kwota 33.188.469,60 zł,  dochody majątkowe – 655.452,75 zł. 

Wydatki ustalone na 2014 rok stanowią kwotę 35.054.506,06 zł, w tym wydatki bieżące -  kwota 

30.306.083,06 zł, wydatki majątkowe - kwota 4.748.423,00 zł.  

Dług gminy na koniec 2014 roku będzie wynosił 16.714.916,99 zł, natomiast wskaźnik spłat 

zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 7,28%, a planowany – 

4,87%. 

 Skarbnik miasta poinformowała, że w pkt „Programy, projekty lub zadania związane  

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)” 

wprowadzono następujące zmiany: w dziale wydatki bieżące w projekcie „Druga młodość  

z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach” - limit 



 

wydatków bieżących na lata 2014-2020 stanowi kwotę 1.249.340,01 zł, z tego na  rok 2014 – 

903.446,50 zł, na rok 2015 – 345.563,51 zł, a na lata 2016-2019 – po 70,00 zł i w 2020 roku – 

50,00 zł. Zaktualizowano kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich, która wynosi 

11.999,99 zł. Na realizację tego projektu w dniu 23.10.2013r. została podpisana umowa  

o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8,3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.. 

Wartość projektu wynosi 1.261.340,00 zł i będzie w 85%  dofinansowany z UE w kwocie .– 

1.071.833,00 zł i  w 15% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189.147,00 zł. Dodatkowo zgodnie 

z wymogami projektu z budżetu miasta przeznaczono kwotę 360,00 zł na sfinansowanie kosztów 

dostępu do Internetu przez okres 60 m-cy po zakończeniu projektu.  

 Do pkt „Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)” wprowadzono zmiany  

w projekcie „Kompleksowy remont wnętrz z rozbudową budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach  

wraz z przyległym terenem utwardzonym”. Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi 

kwotę 1.292.000,00 zł, z tego na rok 2014 – 740.000,00  zł, na rok 2015 – 552.000,00. 

Zaktualizowano kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich, która wynosi 49.200,00 zł. 

W związku z powyższym całkowitą wartość projektu planuje się na kwotę 1.341.200,00 zł. 

 

 Radni nie zgłosili uwag do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

 Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki poinformował,  

że komisja zaaprobowała projekt uchwały.  

 

 Skarbnik miasta Grażyna Mela przytoczyła treść projektu uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020. 

 

 W wyniku głosowania podjęto  uchwałę jednomyślnie (14. głosów „za”). 

 

 5. Zakończenie obrad XLVIII sesji. 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zamknął obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji 

Rady Miasta Brzeziny.  

 

Protokołowała: Justyna Dziagacz     Przewodniczący Rady Miasta 

               Zbigniew Bączyński 


