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Proponowany  porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 r. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmiany 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany  Planu Rozwoju 

Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015. 

7. Zakończenie obrad Rady Miasta 

 

 

1. Otwarcie obrad. 
 

Zbigniew Bączyński - Przewodniczący Rady Miasta przywitał zebranych radnych i oświadczył,  

      że Radę zwołał w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Burmistrz Miasta Brzeziny Ewy 

Chojki, w związku z koniecznością podjęcia uchwał niezbędnych do uzupełnienia 

wniosków o dotacje ze środków unijnych. 

      Wniosek Burmistrz – w załączeniu do niniejszego protokółu. 

     

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Zbigniew Bączyński stwierdził obecność na sali obrad 14 radnych i powiedział, że obrady 

XXXIV sesji są prawomocne.   

      

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński powiedział, że zwołanie sesji jest inicjatywą Pani  

      Burmistrz  i zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. 

 

Ewa Chojka – Burmistrz Miasta  podziękowała radnym za przybycie na sesję w licznym   

      składzie i wyjaśniła cel zwołania sesji nadzwyczajnej.    

      Pilna potrzeba zwołania  sesji spowodowana jest koniecznością podjęcia uchwał, które  

      wynikają z rozpatrzenia formalnych uwag Urzędu Marszałkowskiego do złożonego  

      wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy i przebudowy  

      ulic na osiedlu Szydłowiec, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.    

      Burmistrz powiedziała, że uwagi formalne dotyczyły zmiany  zaliczenia kosztów separatora 

      z  kwalifikowalnych na niekwalifikowalne. 

      Należało też   ujednolicić  terminologię użytą w dokumentacji wniosku.  

      Urząd Marszałkowski przy ocenie naszego wniosku  nie zakwalifikował kosztów  

      separatora jako podlegającego dofinansowaniu ze środków unijnych. Podjęcie uchwały w 

tym zakresie jest pilne, ponieważ do jutra, czyli do 17 kwietnia materiały muszą być 

dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego. 

      Następne niezbędne zmiany dotyczą informacji z Urzędu Wojewódzkiego o możliwości 

dofinansowania wniosków z poprzedniego naboru w ramach ZPORR z lat 2004 -2006. 

Wnioski nasze przeszły wówczas ocenę formalną, natomiast nie zostały wprowadzone w 
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życie z powodu ograniczonych środków finansowych. Teraz, w związku z inną wartością 

euro, pojawiła się możliwość dofinansowania zrealizowanych już zadań inwestycyjnych, 

pochodzących z oszczędności, które muszą być rozliczone do końca czerwca tego roku. 

Musimy tylko jeszcze uwzględnić w zmianach poniesienie kosztów na promocję. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy są jeszcze jakieś głosy w sprawie porządku obrad? Jeśli  nie, 

to poprosił o  powstanie i uczczenie chwilą ciszy ofiar tragicznego pożaru w Kamieniu 

Pomorskim.  

     

Zbigniew Bączyński zapytał, kiedy radni otrzymali projekty uchwał, które będziemy teraz  

     rozpatrywać? Otrzymał informację, że dziś przed sesją. Zapytał, czy radni mają w związku 

z tym jakieś wnioski, czy postulaty, ponieważ jest to dość późno i komisje chyba nie 

rozpatrywały materiałów? 

 

Tadeusz Barucki  odpowiedział, że nie było technicznej i fizycznej możliwości zapoznania się 

w tak krótkim okresie zebrać się i omówić wcześniej propozycje uchwał. Powiedział, że 

ma propozycję rozpatrzenia przedstawionych projektów w formie komisyjno – sesyjnej,. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że projekty uchwał powinny być dostarczone radnym 

odpowiednio wcześniej, zgodnie z prawem o samorządzie gminnym Powiedział, że widzi 

iż radni akceptują takie rozwiązanie.  

 

Ewa Chojka powiedziała, że informację z uwagami Urzędu Marszałkowskiego otrzymała w 

piątek przed świętami i  należało przygotować zmiany w kosztorysach przez pracowników 

Wydziału Inwestycji i Infrastruktury tak, aby osoba pomagająca nam w opracowaniu 

analiz finansowych mogła przekazać Urzędowi Miasta zweryfikowany montaż finansowy 

16 kwietnia rano, a więc dzisiaj. Burmistrz przeprosiła za zaistniałą sytuację, ale dodała, 

że praca wykonywana  była  pod presją czasu. 

       

Zbigniew Bączyński  powiedział, że wszyscy pracujemy w trybie nadzwyczajnym i nawet nie 

mogliśmy przeczytać materiałów. W związku z tym, że nie ma uwag do porządku obrad, 

przystępujemy do realizacji następnego punktu.  

  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian budżetu i zmian w 

budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009 r. 

 

Grażyna Mela – Skarbnik Miasta  przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie. Powiedziała, 

że zmiany w budżecie i budżetu gminy wynikają ze zmian, o których mówiła Pani 

Burmistrz i  dotyczą środków unijnych. Dotyczy to wniosku o dofinansowanie budowy i 

rozbudowy dróg w osiedlu Szydłowiec wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Całą 

kwotę wartości separatora – musieliśmy zaliczyć do kosztów niekwalifikowanych. 

Dodała, że wartość inwestycji nie uległa zmianie. Zmieniły się tylko proporcje pomiędzy 

wydatkami kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi. O 579 tys. zł wzrósł wkład własny 

miasta.  Do wartości każdego zadania finansowanego ze środków ZPORR należy dodać 

po 5 tys. zł. jako wydatki na promocję. Wprowadziła też autopoprawkę wynikłą z błędu 

rachunkowego.   

 

Zbigniew Bączyński zapytał czy są uwagi i pytania. Stwierdził, że nikt się nie zgłasza, poddał 

więc projekt uchwały pod głosowanie. 

 



 4 

Głosowało 14 radnych, wszyscy radni za . 

 

Uchwała została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniego   

      Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany WPI   

      Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 -2013. Zmiana dotyczy także kosztów   

      separatora, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 

 

Zbigniew Bączyński, wobec braku pytań i uwag do projektu uchwały poddał go głosowaniu. 

            Stwierdził, że uchwała została zaakceptowana jednogłośnie prze 14 radnych. 

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w Planie Rozwoju  

      Lokalnego Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2015. 

 

Grażyna Dziedzic – Sekretarz Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w PRL  

oraz uzasadniła wprowadzone zmiany. Powiedziała, że częścią Planu Rozwoju Lokalnego 

jest plan finansowy i  zmiany przedstawione już wcześniej wymuszają dokonanie zmian w 

PRL miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015.  

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy są uwagi i pytania do projektu uchwały. Skoro stwierdził, że 

nie ma zgłoszeń, poddał go pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami za. 

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Zbigniew Bączyński przypomniał radnym o konieczności złożenia w biurze Rady Miasta 

oświadczeń majątkowych radnych za rok ubiegły. 

 

7. Zakończenie obrad Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku dziennego obrad Rady Miasta,  

       zakończył je.   

 

Obrady XXXIV sesji Rady Miasta zakończono o godz.  

 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

 

                                                                       PRZEWODNICZĄCY  RADY 

 

                                                                              Zbigniew Bączyński 
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