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Proponowany porządek obrad w załączeniu. 

 

Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miasta Brzeziny – punkt dodany. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 

Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla 

Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015. 

8. Zakończenie obrad. 

 

1. Otwarcie obrad 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady XXII sesji Rady Miasta 

Brzeziny. 

 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec 

obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 10 radnych. Lista 

obecności radnych w załączeniu.  

 

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odczytał proponowany porządek obrad 

XXII sesji, a następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu tj. 

przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miasta Brzeziny. Poinformował, iż 

przedmiotowy protokół został przez niego zatwierdzony i podpisany w dniu 

dzisiejszym. 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania 10 radnych głosowało jednogłośnie 

za wprowadzeniem dodatkowego punktu porządku obrad. 

 

 

 
 



4. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miasta Brzeziny – punkt dodany. 
 

Protokół XXI sesji Rady Miasta Brzeziny bez uwag został przyjęty 10 głosami za, przy 

1 głosie wstrzymującym. 
 

 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w 

budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. 
 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela poinformowała o autopoprawce polegającej na 

dodaniu dodatkowego załącznika do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. 

 

Radna Zofia Krawczyk zapytała, co było powodem zwołania sesji w trybie 

nadzwyczajnym? 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że radni w materiałach otrzymali 

kserokopię pisma uzasadniającego szczególne okoliczności zwołania sesji w trybie 

nadzwyczajnym. 

 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, iż podjęcie uchwał przedmiotowej sesji jest niezbędne w 

celu złożenia w ogłoszonym Konkursie dla naboru nr 1 wniosków o 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta Brzeziny w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 

 

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

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. 

 

Uchwała Nr XXI / 61 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie 

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 została 

przyjęta przez Radę 12 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 

2013. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007-

2013. 

 

Uchwała Nr XXI / 62 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 

2007-2013 została przyjęta przez Radę 12 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w 

załączeniu. 



7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 

Lokalnego dla Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic poinformowała o konieczności dokonania 

poprawek w Planie Rozwoju Lokalnego. Ponadto dodała, że korzystając z okazji 

doprecyzowano pewne formuły zawarte w treści powyższego dokumentu. 

Następnie przedstawiła radnym przedmiotowe poprawki. 

Sekretarz Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju 

Lokalnego dla Miasta Brzeziny na lata 2007-2015. 

 

Uchwała Nr XXI / 63 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 11 czerwca 2008 r. w 

sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Brzeziny na lata 2007-

2015 została przyjęta przez Radę 12 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w 

załączeniu. 

 

 

                8. Zakończenie obrad.  
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński na zakończenie poinformował 

przewodniczących komisji Rady Miasta  o sporządzonym przez niego projekcie  

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze, na podstawie którego należy 

zsynchronizować plany pracy komisji. Ponadto zwrócił uwagę, aby Komisja 

Rewizyjna rozważyła umieszczenie w projekcie planu pracy kontroli 

wykorzystanych środków z budżetu miasta przez organizacje pozarządowe. 

        Następnie wobec wyczerpania porządku zamknął obrady XXII sesji Rady Miasta 

Brzeziny o godz. 14.30. 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Wioletta Zubowicz  

 

     PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

    Zbigniew Bączyński 
 


