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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 zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta 

Brzeziny na 2018 rok. 

5. Zakończenie obrad. 

 

1.  Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Maślanko otworzył III nadzwyczajną sesję Rady Miasta Brzeziny w 

dniu 6 grudnia 2018 r. 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 sesji. 

Na podstawie listy obecności, podpisanej przez 11. 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? 
 

Głos zabrała Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic, która wprowadziła autopoprawkę w nazwie 

procedowanej uchwały – pkt 4 winien brzmieć "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok ”. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie autopoprawkę 

zgłoszoną przez Sekretarz Miasta. 

 

Wynik głosowania: 

10. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu, 1. - osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Autopoprawka została przyjęta. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad: 

Wynik głosowania: 

10. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu, 1. - osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok. 

5. Zakończenie obrad. 

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok. 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który zgłosił swoje uwagi odnośnie zawartości 

załącznika inwestycyjnego. 
 



Burmistrz Miasta poinformowała, iż projekt "Ławka Niepodległości dla samorządów" nie będzie 

realizowany. 

Naczelnik Wydz. RI Radosław Pyka dopowiedział, iż wykonawca ławki ma tak dużą ilość zamówień, 

że do końca roku nie będzie w stanie wykonać dla Miasta w/w ławki. W związku z powyższym nie 

udałoby się zrealizować projektu do 31 grudnia br. i dlatego też Miasto rezygnuje z realizacji 

inwestycji. 
 

Radni nie mieli więcej uwag. 
 

Skarbnik Miasta odczytała projekt uchwały. 
 

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. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

10. Anna Sokołowska - “za”. 

11. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

11. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

5. Zakończenie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko zamknął III 

nadzwyczajną sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 1517 . 

               

Integralną część niniejszego protokołu stanowi nagranie na nośniku DVD opisane w następujący 

sposób „III nadzwyczajna sesja Rady Miasta Brzeziny z 6.XII.2018r.”, przechowywane w Biurze 

Obsługi Rady Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=55hqUxBa04Q. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

 

         Grzegorz Maślanko 

 
Protokołowała Joanna Strugińska-Flakiewicz 


