
1 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
PROTOKÓŁ 

VI NADZWYCZAJNEJ 

SESJI 

RADY MIASTA BRZEZINY 

 

Nr VI/6N/2019 

 

z dnia 16 stycznia 2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

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 zaciągnięcia pożyczki w   Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
5. Zakończenie obrad. 

 

 

1.  Otwarcie sesji. 
Przewodniczący Rady Grzegorz Maślanko otworzył VI nadzwyczajną sesję Rady Miasta 

Brzeziny w dniu 16 stycznia 2019r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.  
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła 

Adamowicza.  

Sesja była transmitowana na żywo do internetu przez You Tube.  

 

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 
Na podstawie listy obecności, podpisanej przez 13. radnych Przewodniczący Rady Miasta 

stwierdził quorum oraz prawomocność obrad.  
Radny Jakub Piątkowski spóźnił się na posiedzenie Rady Miasta Brzeziny. 

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. 

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Głos zabrała Skarbnik Miasta Renata Bąk, która odczytała projekt uchwały – w załączeniu do 

niniejszego protokołu. 
 

W tym momencie na posiedzenie Rady Miasta przybył radny Jakub Piątkowski. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie uzasadnienia do w/w 

projektu uchwały. 
 

Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie. 

 

Dyskusja. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał o zakres rzeczowy inwestycji pn. „Wymiana oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”, na którą zaciągana będzie w/w pożyczka oraz czy 

Miasto w całości pokryje koszty ze środków własnych (w tym pożyczki), czy też może liczyć na 

finansowanie zewnętrzne? 
 

Radnego Jakuba Piątkowskiego interesowała skala rocznych oszczędności, jakie przyniesie 

Miastu wymiana oświetlenia? 
 

Radny Daniel Zrobek zwrócił uwagę, iż poprzednia Pani Skarbnik na Komisji Rozwoju 

Gospodarczego w grudniu ubiegłego roku mówiła, iż roczne oszczędności wynikające ze 

zmiany oświetlenia kształtować się będą na poziomie około 200 tys zł. W związku z tym 
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oszczędności będą przekraczać roczną ratę spłaty pożyczki. Tymczasem Pani Burmistrz mówi o 

zupełnie innej wielkości – około 60 tys. zł. 
Radny zadał jeszcze kilka pytań: 

1. Czy wiadomo jaki jest zakres programu SOWA? 

2. Czy Miasto brało pod uwagę jakieś inne rozwiązania poza pożyczką dotyczące realizacji 

wymiany oświetlenia w mieście? 
3. Jaki będzie roczny koszt kredytu minus oszczędności? 

 

Z uwagi na bardzo szeroką dyskusję Przewodniczący Rady Grzegorz Maślanko powiedział, iż 

skoro radni po zapoznaniu się z materiałem mieli tyle wątpliwości powinni to zgłosić i wówczas 

na cito zwoływane byłby merytoryczne komisje, gdyż w tej chwili posiedzenie Rady Miasta 

przybiera formę klubu dyskusyjnego. 

 

Radny Guzek zapytał czy jest możliwość, aby pożyczka została w części umorzona? 
 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Baruckiego interesowała kwestia amortyzacji 

oraz opłacalności inwestycji dla Miasta. 
 

Radny Jakub Piątkowski stwierdził, że nikt z radnych nie ma wątpliwości, co do konieczności 

wymiany oświetlenia w mieście, jednak wskazane byłoby, aby wydział RI zorientował się, czy u  

potencjalnych oferentów istnieją rozwiązania w innej formie, gdyż w tym momencie pożyczka 

wydaje się jedyną możliwością. 
 

Radny Daniel Zrobek złożył wniosek formalny o zarządzenie przerwy, aby radni mogli 

dokładniej przeanalizować temat oraz rozwiać swoje wątpliwości w tym zakresie. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego: 
Wynik głosowania: 

6. – „za”, 1. – „przeciw”, 5. – „wstrzymujących się od głosu”, 2. - niebiorących udziału w 

glosowaniu. 

Wniosek radnego został przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko ogłosił 10 minut przerwy. 
 

Przerwa. 
 

Wznowienie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś wątpliwości? 
 

Nikt nie zgłosił uwag. 
 

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. Marek Matyszczak  - „za” 

7. Jakub Piątkowski  - „za” 



4 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za” 

14. Daniel Zrobek - „za”. 
 

Wynik głosowania: 
14. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

5. Zakończenie obrad. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko zamknął 

VI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 1700 . 
               

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

sposób „VI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Brzeziny z 16.I.2019r.”, przechowywane                  

w Biurze Obsługi Rady Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=mE1bDSWwVfA. 
 

 

 

        Przewodniczący Rady 

 

          Grzegorz Maślanko 
 


