
 1 

 
Protokół nr XXVIII 

 
z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 26 lipca 2012 r.  
o godz. 17:00 w sali Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Pszczelińskiej  
3 w Brwinowie. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum . 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki o godz. 18.00 otworzył  
XXVIII sesję Rady Miejskiej, powitał wszystkich zebranych gości. Na podstawie listy 
obecności stwierdził quorum, 19 radnych. 
 
       2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
3.1 zmian w uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 

2011 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2012 
-2025; 

3.2 zmian w uchwale budŜetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 
16.12.2011 r.; 

3.3 upowaŜnienia Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu 
wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów 
melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów 
zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi oraz weksla in blanco wraz 
z deklaracją wekslową tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

4. Zamknięcie sesji. 
 
 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
3.1 zmian w uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 
2011 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2012-2025; 
 

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki poprosił Burmistrza Arkadiusza 
Kosińskiego o przedstawienie wszystkich projektów uchwał. 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński cyt.: ”Chcielibyśmy jako gmina Brwinów 
złoŜyć wniosek  o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach 
programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń melioracji 
podstawowej i szczegółowej zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed 
wodami podsiąkowymi i opadowymi. Warunkiem złoŜenia naszych dokumentów do tego 
programu jest zabezpieczenie stosownych środków w dokumentach budŜetowych gminy 
Brwinów. Dlatego teŜ zaproponowałem Państwu kwotę 800.000 zł w tym roku na zadnie 
związane z budową odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra  
w śółwinie. Pozostałe 600.000 zł w Wieloletniej prognozie finansowej na przyszły rok. 
Kolejna zmiana, dotyczy zmiany paragrafu na zadnia w sprawie udzielenia dotacji dla 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w wysokości 110.000 zł na sfinansowanie 
połowy kosztów budowy chodników przy ul. Biskupickiej na odcinku od Kościoła do ul. 
Piłsudskiego. Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do poŜaru budynku mieszkalnego 
w Owczarni. W związku z tym proponuję zdjęcie kwoty 10.000 zł z działu 758 rozdział 75818 
§ 4810 i dołoŜenie w dziale 852 rozdziale 85214  § 3110 i przeznaczanie jej na pomoc 
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poszkodowanej rodzinie (…). Trzeci projekt uchwały wiąŜe się z tym, iŜ warunkiem konkursu 
jest przedstawienie weksle in blanco wraz  tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
umowy.”    
 
Na połączonym posiedzeniu Komisji Inwestycji z Komisją Skarbu wszystkie projekty uchwał 
zostały pozytywnie zaopiniowane. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  
w uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011 r.  
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2012-2025 
Za: 18 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 1 

Łącznie głosowało : 19 radnych 

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki poinformował,  Ŝe uchwała została podjęta. 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 
uchwale budŜetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12.2011 r. 
Za: 18 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 1 

Łącznie głosowało : 19 radnych 

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki poinformował,  Ŝe uchwała została podjęta. 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia 
Burmistrza Gminy Brwinów do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu wsparcia 
zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji 
podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed 
wodami podsiąkowymi i opadowymi oraz weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 
tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 
Za: 19 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Łącznie głosowało : 19 radnych 

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki poinformował,  Ŝe uchwała została podjęta. 
 
4 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki zamknął XXVIII sesję Rady Miejskiej.  
 

    Przewodniczący Rady Miejskiej 
Protokołowała           w Brwinowie 
Sylwia Głuchowska                 /-/Sławomir Rakowiecki 
   


