
 

Sprostowanie do protokołu nr VII/7N/2015 VII, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Brzeziny z 14 

kwietnia 2015 r. 

Zamiast: 
Przewodniczący Rady zapytał o kolejne głosy. Nie stwierdzono. Przegłosowano wniosek 

radnego Michała Dróżdża.  

Wynik: 12. radnych opowiedziało się „za”, 3. było „przeciw”. 

 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad do poprawkach. 

Zapytał, czy są uwagi do nowego porządku obrad. 

Przegłosowano porządek obrad ze zmianami. Rezultaty głosowania: 12. radnych opowiedziało 

się „za”, 3. – „przeciw”. 

 

Powinno być: 
Przewodniczący Rady zapytał o kolejne głosy. Nie stwierdzono. 

Przewodniczący Rady zapytał radnych, kto jest „za” włączeniem tych dwóch uchwał. 

Wynik: 12. radnych „za”, 3. radnych „przeciw”. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że propozycja została przegłosowana pozytywnie, burmistrz 

zgłasza następujący porządek (burmistrz wyraził zgodę oraz potwierdził skinieniem głowy, co 

jest widoczne na nagraniu sesji, dostępnym w serwisie internetowym YOUTUBE-link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TMcoUgz2kjc 

czas nagrania 16 min 14 s.): 

w poz. 4.1 – rozpatrzenie projektu uchwały ws. odwołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta  Brzeziny,   

kolejny projekt uchwały - ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  

Brzeziny,  

Następnie projekty uchwał ws.: 

-wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Brzezinach,  

- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia 

stawki tej opłaty,  

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy i  

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

 składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz składanej przez  

 właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych   

 nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,   

 położonych na terenie Miasta  Brzeziny. 

  

Zapytał, czy są uwagi do nowego porządku obrad. Zgłoszeń nie odnotowano. 

Przegłosowano porządek obrad ze zmianami. Rezultaty głosowania: 12. radnych opowiedziało 

się „za”, 3. – „przeciw”. 

 (koniec poprawki) 

 

Sporządziła: Justyna Dziagacz 

         Przewodniczący Rady 

              Grzegorz Kędzia 
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