PROTOKÓŁ
V NADZWYCZAJNEJ
SESJI
RADY MIASTA BRZEZINY
Nr V/5N/2019
z dnia 2 stycznia 2019r.

1

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
5. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Grzegorz Maślanko otworzył V nadzwyczajną sesję Rady Miasta
Brzeziny w dniu 2 stycznia 2019r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Sesja była
transmitowana na żywo do internetu przez You Tube.
Następnie poinformował, iż dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta
Brzeziny Ilony Skipor.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności, podpisanej przez 13. radnych Przewodniczący Rady Miasta
stwierdził quorum oraz prawomocność obrad.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał proponowany porządek sesji, a następnie zapytał, czy są
uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad?
Nikt nie zgłosił uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowany porządek
obrad:
Wynik głosowania:
13. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”.
Proponowany porządek obrad został przyjęty.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta.
Głos zabrała Burmistrz Miasta Ilona Skipor, która poinformowała, iż Pani Renata Wioletta Bąk
została wyłoniona na Skarbnika Miasta w drodze konkursu ogłoszonego 4 grudnia br.
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego
protokołu.
Radni nie mieli żadnych uwag, ani pytań.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt
uchwały:
1. Tadeusz Barucki - „za”
2. Adam Durański - „za”
3. Dariusz Guzek - „za”
4. Grzegorz Maślanko - „za”
5. Przemysław Maślanko - „za”
6. Jakub Piątkowski - „za”
7. Małgorzata Polewczak - „za”

2

8. Marieta Rdesińska - „za”
9. Krzysztof Sienkiewicz - „za”
10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za”
11. Anna Sokołowska - „za”
12. Daniel Szymczak - „za”
13. Daniel Zrobek - „za”.
Wynik głosowania:
13. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu.
Uchwała została jednogłośnie podjęta.
Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Rady złożyli gratulacje
nowo powołanemu Skarbnikowi Miasta.
Głos zabrała Skarbnik Renata Bąk, która na wstępie zacytowała Johna C. Maxwella „Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się
rozeszły" podkreślając, iż jest to główne zadanie stawiane przed Skarbnikiem Miasta.
Następnie pokrótce przedstawiła przebieg swojego doświadczenia zawodowego oraz
uzyskanego wykształcenia informując także, iż finansami publicznymi w samorządzie zajmuje
się od 20 lat, a od dwóch lat do chwili obecnej była główną księgową w Centrum Usług
Wspólnych obsługującym 16 jednostek w jednej z gmin województwa łódzkiego.
Radni nie mieli żadnych pytań do nowo powołanego Skarbnika Miasta.
5. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko zamknął
V nadzwyczajną sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 1510 .
Integralną część niniejszego protokołu stanowi nagranie na nośniku DVD opisane w następujący
sposób „V nadzwyczajna sesja Rady Miasta Brzeziny z 2.I.2019r.”, przechowywane
w Biurze Obsługi Rady Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=2XG97Qc69RA.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Maślanko
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