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Protokół nr LI 

z LI Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2022 roku  

w sali Pałacu przy ul. Pałacowej 1 w Brwinowie. Obrady rozpoczęto o godz. 17:10,  

a zakończono o godz. 22:35 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 18 radnych. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki otworzył LI Sesję 

Rady Miejskiej w Brwinowie. 

2. Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki przedstawił porządek 

obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Brwinów i głosowanie w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Burmistrzowi Gminy Brwinów: 

5.1. przedstawienie raportu o stanie gminy; 

5.2. debata nad raportem o stanie gminy; 

5.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów wotum 

zaufania (RM0006. 606.2022). 

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

Brwinów za rok 2021: 

6.1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy 

Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

Brwinów za 2021 rok; 

6.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym 

przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok; 

6.3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy 

Brwinów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2021 

(RM0006.608.2022). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2021 r.: 

7.1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie  

absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów; 

7.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Gminy Brwinów; 

7.3.  ocena wykonania budżetu; 

7.4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów  

z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2020 rok (RM0006.607.2022). 

8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie: 
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8.1 zmiany uchwały nr XLII.506.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 

roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata  

2022-2034 (RM0006.624.2022); 

8.2 zmian w uchwale budżetowej nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie  

z dnia 20 grudnia 2021 r. (RM0006.625.2022); 

8.3 wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki i zaciągnięcie zobowiązania 

(RM0006.626.2022); 

8.4 przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

wniesionej na uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXXIII/332/2004 z dnia  

29 listopada 2004r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu, wsi Żółwin wraz z odpowiedzią na skargę (RM0006.605.2022); 

8.5 przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji (RM0006.623.2022). 

9 Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej. 

10 Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej. 

11 Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

12 Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Sławomir Rakowiecki poinformował radnych, że po terminie 

zwołania sesji wpłynęły do Biura Rady dodatkowe projekty uchwał i w związku z tym 

zaproponował, aby zmienić porządek obrad o:  punkt 8.6 wyrażenia zgody na wykonanie przez 

Gminę Brwinów prawa pierwokupu, nieruchomości położonej w miejscowości Moszna-

Parcela gm. Brwinów (działka nr ew. 18/4). 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że na wykonanie prawa pierwokupu jest 30 dni. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadzenie do porządku obrad punktu 8.6 wyrażenia zgody na wykonanie przez Gminę 

Brwinów prawa pierwokupu, nieruchomości położonej w miejscowości Moszna-Parcela  

gm. Brwinów (działka nr ew. 18/4) (RM0006.633.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew 

Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin 

Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

NIEOBECNI (5) 

Dariusz Krzemiński, Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Sławomir Rakowiecki stwierdził, że porządek obrad został 

zmieniony jednogłośnie. 

 

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński przekazując informację, że w tym punkcie, 

chciałby, żeby radni byli świadkami przekazania dwóch gratulacji i podziękowań dla: 
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- mieszkańca Brwinowa Pana Adama Zawiasy, który jako sternik poprowadził pod brwinowską 

flagą swoją załogę do zwycięstwa w V Grodziskich Regatach Żeglarskich  

im. Leonida Teligi 

- Pani Wioletty Badurek, która przez wiele lat pełniła funkcję sołtysa Domaniewa  

i Domaniewka, oraz przez cztery lata była radną Rady Miejskiej. Burmistrz podziękował  

za jej służbę dla mieszkańców.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki dołączając się do życzeń dla 

Wioletty Badurek  podziękował za współpracę z Radą Miejską w Brwinowie. 

Głos zabrała Pani Aldona Górniak w imieniu wszystkich sołtysów podziękowała  

za współpracę i za bycie ważnym członkiem rodziny. 

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki poinformował, iż najbliższa sesja 

zgodnie z harmonogramem sesji przewidziana jest na 25 sierpnia 2022 roku. 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Brwinów i głosowanie w sprawie udzielenia 

wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Brwinów 

5.1. przedstawienie raportu o stanie gminy 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński, który przygotował prezentację, na temat 

najważniejszych wydarzeń w Gminie Brwinów w 2021 roku: 

• zakończenie najważniejszej inwestycji-rozbudowy szkoły w Żółwinie, oraz budowa 

świetlicy w Kaniach 

• inwestycje drogowe realizowane przez gminę, jak również przez powiat i województwo 

• powiększenie sieci dróg rowerowych  

• otwarcie Ogrodu Botanicznego i Parku Niepodległości 

• zaopatrzenie w wodę: w marcu 2021 r. oddanie wodociągu magistralnego, a do końca 

roku podjęto kolejne działania : 

budowa pompowni wody, utworzenie spinki sieci gminnych Brwinowa i Grodziska 

Mazowieckiego w Książenicach i plany utworzenia kolejnego połączenia wzdłuż  

ul. Granicznej w Żółwinie. 

• zakup dla Straży Pożarnych czterech samochodów operacyjno-kwatermistrzowskich: 

trzy samochody, które zostały wycofane z użytkowania dwa trafiły w formie darowizny 

na terenie Mazowsza, a jeden trafił do OSP Mrzeżyno 

• zorganizowanie punktu szczepień powszechnych w miejskiej hali sportowej przy  

ul. Moczydłowskiego w Brwinowie 

Burmistrz podziękował współpracownikom, w szczególności Skarbnikowi Gminy Brwinów 

Elżbiecie Dolocie, Zastępcom Sławomirowi Walendowskiemu i Jerzemu Wysockiemu, 

radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy. 



str. 4 
 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki informując,  

że w debacie nad raportem gminy radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych.  

W debacie mogą również zabierać głos mieszkańcy, jeżeli co najmniej jeden dzień przed sesją 

zgłosiliby wniosek o zabranie głosu poparty pięćdziesięcioma podpisami. Jednak nikt z takiej 

możliwości zabrania głosu nie skorzystał. Debata nad raportem o stanie gminy kończy się 

udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 

5.2. debata nad raportem o stanie gminy 

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik stwierdził, że burmistrz jest dobrym gospodarzem, 

ponieważ inwestycji jest bardzo dużo. Oznajmił, że w informacji o stanie gminy zabrakło 

podejścia bilansowego, w szczególności sytuacja dotyczy dróg. Chciałby, żeby mieszkańcy  

i radni wiedzieli ile jest dróg, w jakim są stanie i ile jest już zmodernizowanych  

w poszczególnych latach. 

Drugą sprawą, którą poruszył to stan demografii. Stwierdził, że więcej ludzi umiera 

 niż się rodzi. 

Podziękował burmistrzowi za świetlicę w Kaniach. 

 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński zwracając się do radnego Bartosika, że mógł 

wcześniej zgłosić, że chce żeby pewne rzeczy były w raporcie, to by były zamieszczone. 

Następnie wyświetlił na ekranie drogi zmodernizowane przed tym zanim został burmistrzem, 

przebudowane drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, gminne, oraz projekty dróg, które są  

w realizacji, drogi wyremontowane, utwardzone destruktem. Podziękował radnemu  

za tę uwagę i poinformował, że postara się w przyszłym roku uwzględnić to w raporcie. 

Radny Zbigniew Bartosik zasugerował, że warto by było pokazać np. ile jest procent dróg  

o przyzwoitej nawierzchni, a ile w danym roku został wykonanych. Byłby wdzięczny gdyby 

taka informacja znalazła się w raporcie w przyszłym roku. 

Głos zabrała radna Marta Bartos ad vocem zwróciła się z pytaniem do burmistrza, 

 czy pokazane ulice: Piasta, Baśniowa, Słowackiego do Nadarzyńskiej są w planowaniu? 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński poinformował, że ulice są zaznaczone jako planowane 

 przez niego, nie są jeszcze podejmowane przez radnych. 

Głos zabrał radny Adam Adamczyk, oznajmił, że na szczególną uwagę i jego wdzięczność 

zasługuje lista inwestycji w infrastrukturę wodociągową, która ma służyć ograniczeniu ryzyka 

niedoboru wody w południowych sołectwach gminy Brwinów. Cieszy go, że ta część zadań 

gminy ma wyższy priorytet niż kilka lat temu, szkoda jedynie, że do zmiany podejścia do tych 

inwestycji potrzebny był pogłębiający się kryzys wodny skutkujący wybuchem ostrego 

konfliktu między samorządami gminy Brwinów i miasta Podkowa Leśna.  Stwierdził,  

że plany przedstawione przez burmistrza wyglądają obiecująco i trzyma kciuki za ich realizację.  

Odnosząc się do raportu poinformował, że czytając raport można odnieść wrażenie, że ostatni 

rok usiany był wyłącznie sukcesami i nie było żadnych niepowodzeń. Poruszył temat  

inwestycji powiązanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym, której faza projektowa jest 

coraz bliższa. Uważa, że linia kolejowa istotnie przemodeluje brwinowską rzeczywistość, 

szczególnie jeżeli chodzi o sołectwo Biskupice. Według niego w raporcie zabrakło informacji 

o wpływie planów tej inwestycji na rzeczywistość.  

Podobnie jest z inwestycją, budową Paszkowianki, która będzie się wiązała z dużymi 

uciążliwościami i niedogodnościami dla mieszkańców. Jednym z elementów jest całkowite 
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przemodelowanie węzła autostrady A2 w Pruszkowie. Okres budowy skutkować będzie,  

że dojazd do autostrady od strony Pruszkowa będzie w okresie budowy całkowicie niemożliwy. 

Kilka lat temu Burmistrz wystąpił z inicjatywą budowy łącznika między drogami na granicy 

Domaniewa i Pruszkowa, argumentując to potrzebą rozładowania korków, upłynnienia ruchu i 

lepszego dostępu do węzła autostradowego. W kontekście planów budowy Paszkowianki, 

realizacja tego łącznika stanowić będzie jedyny dojazd do węzła autostrady A2, co skutkować 

będzie, że droga powiatowa będzie jeszcze bardziej obciążona ruchem. Zwiększą się korki  

w Domaniewie, mieszkańcy narażeni będą na niedogodności, już w tej chwili domy położone 

bliżej drogi pękają. Mieszkańcy już od lat proszą o rozwiązania, które spowodują mniejszy 

ruch, szczególnie samochodów ciężarowych. 

Zwrócił się z prośbą, żeby Gmina Brwinów aktywnie włączyła się w to by okres budowy 

Paszkowianki był dla mieszkańców jak najmniej uciążliwy. 

 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński odnosząc się do słów radnego Adama 

Adamczyka że to nie tak, że potrzebny był konflikt międzygminny, aby pewne prace 

przyspieszyć i priorytet zwiększyć. Projekt budowy magistrali był przed konfliktem i gdyby 

Podkowa na etapie projektowania dokumentacji zwróciła uwagę, żeby ta nitka była jedyną 

zasilającą aglomerację Żółwina, Owczarni, Tereni, to pompownia wody byłaby inaczej 

zaprojektowana. 

Inwestycje wodociągowe zawsze były priorytetem i ciągle ich dużo potrzeba.  

Poinformował, że uniezależniliśmy się od Podkowy, podłączeni jesteśmy do sieci grodziskiej, 

wkrótce również do sieci MPWiK w Pruszkowie. 

 

Odnośnie tego co powinno być w raporcie, raport odnosi się do stanu z 2021 roku, na dzień 

dzisiejszy nie wiadomo czy CPK będzie, czy pieniądze na te linie kolejowe będą, czy też nie, 

dlatego w raporcie nie ma zdarzeń przyszłych.  

Brak jest informacji na temat Paszkowianki, ponieważ jest projektowana od kilku lat, dlatego 

nie można wydać raportu oddziaływania na środowisko. 

Jeżeli chodzi o łącznik to wiadomo było, że sytuacja na dojeździe do węzła autostrady  

w Pruszkowie się pogarsza, dlatego jego budowa zlikwiduje korki i skrzyżowanie się udrożni. 

W odniesieniu do ograniczenia ruchu między Moszną a Domaniewem, to była decyzja Zarządu 

Pruszkowskiego w 2018 roku, po wybudowaniu obwodnicy.  

Burmistrz zasygnalizował, aby porozmawiać z wicestarostą, żeby zgodził się na wprowadzenie 

ograniczenia tonażu. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdzając,  

że sytuacja z drogami wcale nie jest prosta. Nie sztuką jest zmodernizować drogę, a potem 

postawić na niej ograniczenie, przecież gdzieś te samochody muszą przejechać. Jeżeli nie przez 

Domaniew to najpierw powinno się wyznaczyć alternatywny objazd. 

Głos zabrał radny Maciej Żukowski nawiązując do głosów przedmówców powiedział,  

że ostatni czas wszystkim uświadomił, że Gminę Brwinów czekają duże wyzwania w zakresie 

rozbudowy, przebudowy urządzeń produkujących i dostarczających wodę do mieszkańców. 

Odnosi wrażenie, że część działań jest o kilka lat spóźniona. Jednak wiadomo, że system 

dostarczania wody jest skomplikowany, dlatego uważa, że obecne inwestycje, prowadzone 

 są w dobrym kierunku. Radny poinformował, że będzie głosował za udzieleniem wotum 

zaufania dla burmistrza. 

Głos zabrała radna Barbara Koralewska chciała zwrócić uwagę na inny aspekt raportu  

o stanie gminy, a mianowicie na sytuację w oświacie. Widzi złą sytuację jeżeli chodzi  
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o funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, jedyną placówkę po stronie południowej 

Brwinowa. Sytuacja z miejscami do nauki jest bardzo zła, szkoła jest zatłoczona. W ubiegłym 

roku została podjęta decyzja o rozpoczęciu budowy szkoły w Parzniewie, jednak do tej pory 

nic się nie zmieniło, dlatego powstanie szkoły i odciążenie ZSO jest odsunięte  

w czasie. 

Poinformowała, że cieszy się, że powstał plac zabaw i wiaty rowerowe przy Szkole nr 2. 

Zwróciła uwagę, że burmistrz nie chce zdradzić lokalizacji planowanej trzeciej szkoły  

w Brwinowie, która jest bardzo potrzebna. Dlatego namawia do podjęcia jakiś działań  

z budową tej szkoły, ewentualnie zastanowienie się jeszcze raz nad rozbudową ZSO, aby 

poprawić warunki nauki w tej szkole. Nie wie dlaczego ubywa mieszkańców, jeżeli buduje  

się tyle osiedli i przybywa mieszkańców, którzy zgłaszają się do placówek oświatowych, a nie 

są oficjalnie mieszkańcami zameldowanymi. Uważa, że może należałoby na rzecz 

sformalizowania pobytu przeprowadzić jakąś kampanię. 

 

Głos zabrał radny Dariusz Krzemiński chciałby skomentować prezentację i raport o stanie 

gminy z punktu widzenia mieszkańca Kań i z punktu widzenia aspiracji potrzeb mieszkańców. 

Podziękował za oddanie do użytkowania świetlicy. Stwierdził, że faktycznie świetlica piękna  

i dobrze zorganizowana też jest jej działalność. Jednak aspiracje mieszkańców były zgłaszane 

od kilkunastu lat, a dopiero teraz zostało to zrealizowane. Podziękował za to, że udało się to 

zrobić. 

Na Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów poruszony został temat dostawy 

wody do mieszkańców gminy Brwinów. Chciałby mówić o mieszkańcach Kań i Otrębus, 

ponieważ dużo zostało powiedziane o tym co gmina, co pan burmistrz zrobił, żeby sprawę 

braku wody, czy niedostatecznego ciśnienia wody w Żółwinie i Owczarni poprawić. Natomiast 

mieszkańcy Kań i Otrębus borykają się z bardzo niskim ciśnieniem wody. Chciałby zaapelować 

też do prezesa spółki wodnej o działania, które wezmą pod uwagę mieszkańców Kań i Otrębus. 

Zwrócił uwagę, że burmistrz w swojej prezentacji powiedział o ścieżkach rowerowych, jak 

dużo jest zrealizowanych. Jednak jest jedna ścieżka, która jest bardzo ważna, ponieważ wiąże 

się z bezpieczeństwem mieszkańców Kań i Otrębus, chodzi o ścieżkę rowerową wzdłuż linii 

WKD z budową przejścia nad rzeką Zimna Woda. Dlatego chciałby spytać burmistrza jakie 

działania podjął w roku 2021 i ewentualnie w czasie półrocza 2022, które minęło, żeby tak 

potrzebną ścieżkę rowerową zrealizować? 

 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński odpowiadając na uwagi, wątpliwości pani radnej 

Koralewskiej i pana radnego Krzemińskiego. 

Pani radna zwróciła uwagę na złą sytuację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i odsunięcie 

w czasie budowy szkoły w Parzniewie. Burmistrz poinformował, że nie ma żadnych przesunięć 

i wszystko realizowane jest zgodnie z planem. Wykonanie projektu zostało zlecone  

i otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, które pozwala na ogłoszenie przetargu. Uruchomienie 

procedur przetargowych będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs 

z tzw. „Polskiego Ładu”. Gmina Brwinów złożyła trzy wnioski do „Polskiego Ładu”: 

1. o przebudowę dwóch ulic  

2. cmentarz w Żółwinie 

3. szkołę w Parzniewie 

Niestety ani cmentarz, ani szkoła nie zostały uznane za inwestycję ważną. 

 

Radny Krzemiński poruszył trzy kwestie. 

Pierwsza to świetlica w Kaniach. Burmistrz cieszy się, że radny docenia nie tylko pracę Urzędu 

Gminy Brwinów, ale również tych osób, które zajmują  się działalnością kulturalną  

i edukacyjną świetlicy. 
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Odnośnie wodociągów poinformował, że zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie  

z „Polskiego Ładu”. Jeden dotyczy przebudowy skrzyżowania Południowej z Młochowską  

w Żółwinie. Drugi rozbudowy stacji uzdatniania wody w Parzniewie, oraz budowa spinki 

wodociągowej między Parzniewem i Kaniami. Zwrócił się z prośbą do radnego, żeby podjął 

temat lobbowania za tym, żeby pieniądze dla Gminy Brwinów na stację uzdatniania wody  

w Parzniewie i na spinkę wodociągową Parzniew-Kanie zostały przyznane. 

Trzeci temat dotyczy ścieżki rowerowej. Dwa lata temu był dyskutowany w czasie Komisji 

Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów, gdzie burmistrz przedstawił informację  

co  zostało zrobione, że są próby namówienia właściciela sąsiedniego pola do tego, żeby 

odsprzedał Gminie Brwinów część ziemi, żeby można wybudować ścieżkę rowerową. Niestety 

właściciel nie zgodził na odsprzedanie swojej nieruchomości. Burmistrz zwrócił  

się z prośbą do radnego Kań, aby porozmawiał z właścicielem i namówił go na odsprzedanie 

części jego ziemi. Zapytał również, czy rozmawiał z nim i czy udało się go nakłonić? 

Burmistrz oznajmił, że gdyby udało się kupić tę nieruchomość, można by było podjąć temat 

ścieżki rowerowej. 

 

Głos zabrał radny Dariusz Krzemiński ad vocem odpowiadając, że lobbować może wśród 

radnych, jak burmistrz złoży wniosek. Inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody  

w Parzniewie jest bardzo potrzebna.  

Jeżeli chodzi o odkup gruntu zwrócił uwagę, że rozmowa jest o tym, czego burmistrz dokonał  

i że zaraz będzie podejmowana decyzja o tym, absolutorium i wotum zaufania, dlatego 

poinformował, że powstrzyma się od odpowiedzi. Oznajmił jednak, że przekazał kontakt  

do osoby, która sama zaproponowała, że będzie mediować w tej sprawie burmistrzowi 

Walendowskiemu. 

 

Głos zabrał radny Karol Kühn pogratulował burmistrzowi rzetelnie przygotowanego raportu 

o stanie gminy. Poruszył temat zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Tak jak burmistrz wcześniej 

wspomniał gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu  

na modernizację stacji uzdatniania wody w Parzniewie co ma dać dodatkowe 100 m³  

na godzinę. Zastanawia się, czy nie będzie to za mało w perspektywie inwestycji realizowanej 

na terenie Otrębus, chodzi o osiedle Zielona Podkowa. Ma jednak nadzieję, że planowana przez 

burmistrza inwestycja rozbudowy suwu i zwiększenia ich wydajności zaspokoi potrzeby. 

Oświadczył, że będzie trzymać kciuki za otrzymanie dofinansowania na rozbudowę stacji 

uzdatniania wody. 

Drugą kwestię, którą poruszył to inwestycje drogowe, ich realizacja jest imponująca,  

ale uważa, że szkoda drzew. Cieszy się, że przy budowie Ronda Mazowsze zostało ono 

przesunięte i wiele drzew ocalało. Poinformował, że dzięki radnej Marcie Bartos realizowana 

jest ważna inwestycja, rozbudowa  ulicy Karolińskiej, jedyne czego można żałować  

to wycięcia rosnących tam drzew. Sugeruje, żeby w przyszłych projektach bardziej zwracać 

uwagę, żeby ratować rosnącą już roślinność, drzewa. Wspomniał również, że burmistrz złożył 

wniosek do BOM-u o projektowanie i wykonanie zieleni Ronda Mazowsze i na pewno wesprze 

ten projekt. 

Zwrócił się z prośbą do Zastępcy Burmistrza Sławomira Walendowskiego, który sprawuje 

bezpośredni nadzór nad inwestycjami, chodzi o rozbudowę ulicy Karolińskiej. Czy mógłby 

zasugerować wykonawcy, że ulice dojazdowe warto by było zamieść. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki zasugerował, że jeżeli 

chodzi o prezentację burmistrza, żeby była bardziej przekrojowa. Aby przykłady inwestycji 
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drogowych przedstawić tabelarycznie np. ile jest dróg na terenie gminy, ile zrealizowanych jest 

w tym roku w porównaniu do poprzednich lat i wtedy jest odniesienie do stanu gminy. 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński jeżeli chodzi o problem zaopatrzenia w wodę, 

który poruszył radny Kühn stwierdził, że Osiedle Zielona Podkowa to jest tak naprawdę trochę 

mniejsze osiedle Słoneczne, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale pod względem zużycia wody jest 

dużo mniejsze. Powierzchnia czynna biologicznie jest ograniczona, stąd wody  

do celów ogródkowych będzie mniej. 

W kwestii inwestycji drogowych i drzew, jeżeli chodzi o rondo Zespołu Mazowsze ono jest 

dokładnie tam gdzie miało być, nie było inaczej planowane. Poinformował, że tylko w tym roku 

zostało posadzonych 400 drzew liściastych, czasami nawet dziesięcioletnich.  

W miejscach, gdzie drzewa nie przeszkadzały, nie ograniczały widoczności i nie zmniejszały 

bezpieczeństwa tam zostały.  

 

Głos zabrał radny Grzegorz Matysiak informując, że na posiedzeniu Komisji Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej i Finansów głównym punktem, nad którym debatowano był problem 

braku wody u mieszkańców południowych sołectw. Jak powiedział radny Andrzej Guzik, który 

był Burmistrzem Gminy Brwinów, przez wiele lat był bardzo mały budżet, żeby teraz nie mieć 

takich problemów.  

Stwierdził, że jesteśmy w stanie wyprodukować pewną ilość wody, a później się okazuje,  

że następują tzw. piki, szczyty poboru wody trzykrotnie większe, to każdy identyfikuje się  

z tymi ludźmi, którzy tej wody nie mają. Trudno się dziwić ich zdenerwowaniu, jedyne  

co można zrobić to apelować do ludzi, żeby jeżeli nawet nie całkowicie ograniczyli podlewanie 

ogródków wodą miejską, to chociaż niech nie napełniają basenów tą wodą.  

Kolejny problem jest z umiejscowieniem dzieci  mieszkających na terenie gminy  

w przedszkolach i szkołach. Obecnie prawo budowlane jest takie, że jeżeli znajdzie  

się inwestor, właściciel pewnej działki, który postanowił wybudować osiedle, bo chce na tym 

zwyczajnie zarobić. Zgłasza takie zapotrzebowanie, przechodzi przez pewną ścieżkę 

administracyjną, no i co ten urzędnik, czy też burmistrz ma w tym momencie zrobić?  Nie wie 

ile w tym jest prawdy, natomiast słyszał, że w krajach anglosaskich oczywiście są takie 

rozwiązania, że jeżeli wchodzi deweloper, to tam buduje wszystko, łącznie z ulicami.  

W Polsce jest to nie do pomyślenia, burmistrz może co najwyżej poprosić, jeżeli inwestor uzna, 

że dzięki temu coś zyska, zgodzi się wyłożyć kilkaset tysięcy złotych, może ponad milion 

złotych, zrobi jakiś prawo-skręt, ewentualnie pewien fragment drogi i na tym możliwości się 

kończą. Jeżeli są inne rozwiązania, to chciałby to usłyszeć. 

Jeżeli chodzi o budowę szkoły w Parzniewie jest to słuszna potrzebna inwestycja, która wiąże 

się z dużym obciążeniem finansowym, w pewnym stopniu odciąży ZSO. 

Zwrócił uwagę, że pojawiają się zastrzeżenia, że burmistrz nie podaje lokalizacji, gdzie  

w Brwinowie zostanie wybudowana szkoła podstawowa nr 3. Żeby szkoła została wybudowana 

musi być teren, stąd jego pytanie gdzie ten teren jest? Jeżeli burmistrz ma taką wiedzę,  

że dysponuje takim terenem i wybuduje tam szkołę to prosiłby o informację. 

Na posiedzeniu komisji przy okazji dyskusji o wodzie dowiedzieliśmy się, że będzie 

przeprowadzona analiza hydrauliczna, która jest niezbędna. Padło również, że przed budową 

magistrali należało taką analizę hydrauliczną zrobić.  

Zwrócił się do burmistrza dziękując za włożony trud, pracę,  a pracownikom za zrealizowanie 

wszystkich inwestycji i za prowadzenie tych bieżących wydatków, na które nie mamy wpływu.  

 

Głos zabrała radna Barbara Koralewska ad vocem odnośnie uwagi radnego Matysiaka 

 nie zgadza się , że urzędnik jest bezradny, gdy deweloper przychodzi z propozycją rozpoczęcia 

inwestycji mieszkaniowej. 
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Jeżeli chodzi o osiedle Zielona Podkowa to miejscowy plan zagospodarowania, zmieniany 

później na koszt inwestora był opracowany w 2008, czy 2009 roku. Tam było przewidziane 

budownictwo takie jak powstaje, więc ani Gmina, ani spółka wodna żadnego wyboru  

nie miała, musiała wydać warunki na zapewnienie warunków zabudowy. Natomiast wszystkie 

inne osiedla zarówno Sportowa, Pszczelin i osiedle przy trasie, przy obwodnicy, są budowane 

w oparciu o warunki zabudowy i tutaj Burmistrz ma możliwość wstrzymania się, jeżeli 

infrastruktura, zarówno oświatowa przede wszystkim, jak i wodna może na tym ucierpieć. 

Dlatego należy rozważnie  podchodzić do wydawania takich warunków. 

Radny Grzegorz Matysiak wtrącił pytanie czy rzeczywiście jest problem z wodą w tych 

osiedlach, które radna Koralewska wymieniła? 

Radna Barbara Koralewska przypomniała, że radny Karol Kühn wspomniał o osiedlu 

Podkowa, że to jest jedna nitka zasilająca, natomiast Brwinów w jakiś sposób też ma większy 

pobór wody. Stąd ciśnienie, które płynie w sieci spada na końcówkach, więc może wystąpić 

taka sytuacja, a jest znacznie większe zapotrzebowanie, bo przybywa mieszkańców.  

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik ad vocem informując, że nie zgadza się z radnym 

Grzegorzem Matysiakiem. Powiedział, że może podać kilkanaście przykładów, które robili  

na rzecz deweloperów, których urzędy zmusiły do tego, żeby inwestowały w infrastrukturę 

wodno-kanalizacyjną, zamiast w tą szkołę, ale inwestują w jakieś elementy składowe  

tej infrastruktury. Uważa, że Burmistrz w pełni wykorzystuje te możliwości, które funkcjonują. 

To nie jest tak, że deweloper to jest od razu jakaś skaza na Gminie, bo to o to chodzi, że mądry 

deweloper stara się tak zrobić, żeby nie poszła za nim fama, że on tylko buduje, żeby później 

utrudnić. 

Jeżeli chodzi o analizę to już kilka razy wspominał, że trzeba ją zrobić w Gminie,  

ale poprzedni prezes uznał, że jest to niepotrzebne. To nie jest tak, że to jest jakieś remedium  

na to, żebyśmy nagle mogli każdą ilość wody przepchnąć przez ten system, który jest.  

Głos zabrał radny Karol Kühn ad vocem do wypowiedzi radnej Koralewskiej oznajmił,  

że nie mówił o zwiększonym poborze w osiedlu Zielona Podkowa, czy Słonecznym, bo one nie 

są podłączone do sieci. Obawia się, że po podłączeniu może to nastąpić. 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński odnosząc się do wypowiedzi radnego Grzegorza 

Matysiaka udzielił sprostowania, że piki w naszym przypadku to nie trzy razy, tylko są sześć 

razy większe. 

W kwestii napełnianiu  basenów wodą ze studni, to możliwe jest w przypadku, gdy ktoś  

ma swój system uzdatniania wody, w innym razie po wrzuceniu tabletki mającej za zadanie 

utrzymać czystość biologiczną wody po kilku godzinach zamiast wody będzie „zupa”. 

Jeżeli chodzi o deweloperów udzielił przy okazji odpowiedzi radnej Barbarze Koralewskiej, 

która powiedziała, że można było nie wydawać warunków zabudowy. Poinformował,  

że przepisy ustawy o drogach publicznych dają „furtki”, które gmina skrzętnie wykorzystuje.  

W przypadku dewelopera, który buduje kilka, kilkanaście domów maksymalnie nie może 

partycypować w kosztach rozbudowy stacji uzdatniania wody, bo ta inwestycja nigdy  

nie nastąpi, a prawo nie daje możliwości obciążania deweloperów ponad miarę. 

W kwestii lokalizacji szkoły nr 3, nie może na razie zdradzić jej lokalizacji, jak tylko będzie to 

możliwe poinformuje radnych. 

Jeżeli chodzi o analizy hydrauliczne to są robione i będą robione. Zwrócił się z prośbą  

do radnych, żeby dali szansę firmie, która projektuje pompownię, gdyż jest to dobra firma  

z dużym zapleczem inżynierskim. 
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Głos zabrał radny Andrzej Guzik stwierdził, że rozmowa na temat ciśnień, szerokości rury, 

długości, bądź zieloności krzewów to jest dobra dyskusja, ale na komisje. W jego przekonaniu 

powinno się wydobyć więcej z raportu i z analizy finansowej, gdzie jesteśmy jako gmina? 

Oznajmił, że ponieważ gmina ma jednego z najlepszych skarbników, wszystkie sprawy są 

załatwiane na bieżąco i dlatego jeżeli chodzi o stan finansów sytuacja jest dobra. Biorąc pod 

uwagę to co się dzieje obecnie na świecie i w Polsce, uważa, że ten stan  

się kończy. Obawia się, że tych pieniędzy, które napływały z innych źródeł z Unii Europejskiej, 

czy z dofinansowań może już tyle nie być. 

Zwrócił uwagę, że wiele się mówi na temat przyszłych inwestycji, na temat szkoły  

w Parzniewie, trzeciej szkoły w Brwinowie, stacji uzdatniania wody, dróg do przebudowy, 

modernizacji kanalizacji itd. Uważa, że nie zrobi się wszystkiego na raz, dlatego trzeba 

wyznaczyć priorytety, trzeba dostosować siły na zamiary. Podsumowując stwierdził, że jest 

dobrze, ale sugeruje, żeby realizować to co jest na tą chwilę bardzo potrzebne i na co nas stać. 

Jeżeli stać nas wybudować inwestycję, to trzeba również później ją utrzymać, bo każdy obiekt 

wymaga potem bieżących kosztów utrzymania. 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński dziękując za wypowiedź radnemu Andrzejowi 

Guzikowi. Podobnie jak radny uważa, że jest to ostatni, być może przedostatni dobrze 

zrealizowany budżet. Poinformował również, że jeżeli chodzi o pochwały dla pani skarbnik  

w 100% się zgadza. 

5.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów wotum zaufania 

(RM0006. 606.2022). 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów wotum zaufania 

(RM0006. 606.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata 

Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz 

Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, 

Maciej Żukowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Andrzej Guzik, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że Burmistrz Gminy 

Brwinów uzyskał wotum zaufania od Rady Miejskiej  w Brwinowie. 

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy Brwinów za rok 2021 

6.1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy 

Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brwinów 

za 2021 rok  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Maciej Żukowski poinformował, że opinia Komisji  

na temat przedłożonego przez burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu, oraz 

sprawozdania finansowego jest pozytywna i komisja wnosi o zatwierdzenie obydwu 

sprawozdań przez Radę Miejską. 

6.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym  

przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok  

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki odczytał opinię RIO. 

6.3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Brwinów 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2021 

(RM0006.608.2022). 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Brwinów  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2021 

(RM0006.608.2022). Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata 

Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, 

Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że sprawozdania  

z wykonania budżetu i finansowe zostały zatwierdzone przez Radę Miejską jednogłośnie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2021 r. 

7.1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Maciej Żukowski poinformował, że Komisja  

po rozpatrzeniu sprawozdań budżetowego, finansowego i po zapoznaniu się z opinią RIO 

występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Gminy 

Brwinów. 

 

7.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy  

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki przedstawił opinię RIO. 

7.3. ocena wykonania budżetu 
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Głos zabrał radny Adam Adamczyk informując, że na poziom wykonania budżetu miały 

wpływ nie tylko przedsięwzięcia zakończone sukcesem, ale także fakt podjęcia przez Radę 

Miejską uchwały w sprawie ustanowienia środków niewygasających. Uchwała z zeszłego roku 

zawiera 54 pozycje, co oznacza, że 54 umowy nie zostały wykonane w zakładanym pierwotnie 

budżecie. Zwrócił uwagę, że wszystkie zadania w sprawozdaniu są wskazane jako wykonane 

w 100 %. 

Głos zabrał radny Grzegorz Matysiak zadając pytanie, która z tych pozycji nie została 

zrealizowana z winy Burmistrza? 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński stwierdził, że ta dyskusja, jest powtarzana od 

dłuższego czasu. Poinformował, że można nie tworzyć wydatków niewygasających, ale to 

będzie oznaczało, że środki na wydatki niewygasające musiałyby być zablokowane od razu  

w budżecie. Zwrócił też uwagę, że mocno wybrzmiały te 54 pozycje informując, że tam 

czasami są bardzo małe pieniądze. Zaś duże pieniądze, które są w wydatkach niewygasających 

dotyczą tematów, które merytorycznie zostały wykonane w zeszłym roku. Poinformował 

radnych, że mogą podjąć stanowisko, żeby nie tworzyć wydatków niewygasających, ale to się 

odbije ze szkodą na gminie. 

Głos zabrał radny Andrzej Winiarski stwierdził, że radny Adamczyk mówiąc o tym, tylko 

zasygnalizował, że jest taki fakt, nie mówiąc, że jest to coś złego.  

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik uważa, że jest to dość ważny wskaźnik tego jak 

działamy i to czy nasze plany nie są nadmiernie rozbudowane. Poparł wypowiedź radnego 

Adamczyka, sądzi, że to jest zadaniem samorządowców, żeby się przyjrzeć czy te wszystkie 

zadania rzeczywiście były zrealizowane zgodnie z procedurą.  

Głos zabrał radny Andrzej Guzik odnosząc się do słów przewodniczącego Bartosika 

poinformował, że to jest zgodne z prawem, więc niech nie mówi o czymś co jest zgodne  

z prawem i co można zrobić. Nie ma większego znaczenia ile jest zadań w środkach 

niewygasających, ważne jest żeby tak jak powiedział burmistrz odpowiednio rozłożyć 

płatności. Poparł również wypowiedź radnego Adamczyka, że trzeba się temu przyglądać. 

Głos zabrała radna Barbara Koralewska w obronie wypowiedzi radnego Adamczyka, 

stwierdzając, że to nie jest kwestia w ilości tych projektów, tylko w tym co to są za projekty. 

Poinformowała, że wiele zadań projektowych, nie takich skomplikowanych,  jest 

przeciąganych w ten sposób. Za przykład podała ulicę Leśną w Brwinowie zadając pytanie, czy 

ta ulica jest taka skomplikowana, że nie można było tego projektu wykonać w jednym roku? 

Kolejny przykład to budowa pawilonów handlowych przy cmentarzu w Brwinowie, która też 

się przeciąga. Uważa, że za duża jest łatwość w przenoszeniu zadań do wydatków 

niewygasających. Zaproponowała, że jeżeli zadanie nie może być jednoroczne, to może  

od razu zrobić go dwuletnim. 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosińki stwierdził, że zrobienie zadania dwuletnim 

blokuje WPF, co oznacza, że trzeba te pieniądze w WPF-ie z czegoś innego zdjąć. Jeżeli budżet 

jest projektowany na kolejny rok budżetowy, wydatki niewygasające są wprowadzane na sesję 

wcześniej, żeby móc pewne rzeczy wykonać. 

Głos zabrał radny Dariusz Krzemiński oznajmił, że zgadza się i popiera radną Barbarę 

Koralewską i radnego Adama Adamczyka. Uważa, że należy przyglądać się zadaniom  
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i dobrze, że radna Koralewska niektóre wymieniła. Zaapelował zarówno do koleżanek  

i kolegów radnych, żeby pod koniec roku jak będziemy głosować wydatki niewygasające, 

należy bardziej się temu przyjrzeć, jak i do burmistrza, żeby dążyć, aby tych wydatków było 

coraz mniej. 

Głos zabrał radny Adam Adamczyk ad vocem zwrócił uwagę, że nie jest przeciwny 

stosowaniu narzędzi w postaci wydatków niewygasających. Uważa, że jest to bardzo przydatne 

i potrzebne, ale w określonych przypadkach. To jest w sytuacji kiedy z pewnych nie dających 

się na początku przewidzieć powodów, dane zadanie w określonym roku budżetowym nie może 

zostać zrealizowane.  

Przewodniczący Sławomir Rakowiecki stwierdził, że najbliższy określenia stanu obecnego 

jest radny Andrzej Guzik, który zakomunikował, że obecna procedura budżetowa 

 i konieczność zmian w realizacji budżetu związanych ze zmianą prawa jest niezbędna do tego, 

żeby wydatki wygasające mogły być przez Radę Miejską, przez Gminę, w danym roku 

ograniczane. 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński zwrócił się do radnych z prośbą, żeby nie nadinterpretowali 

jego słów, ponieważ wydatki niewygasające nie są planowane. Nie jest dla niego komfortowe, 

jeżeli prosi radnych o wprowadzenie wydatku niewygasającego w kwocie 92 zł i 83 gr,  

czy 113 zł i 45 gr. Zwrócił się do radnych z prośbą, żeby nie oczekiwali, że tych wydatków 

niewygasających nie będzie, bo one są naprawdę dobrym rozwiązaniem. 

Głos zabrała radna Barbara Koralewska ad vocem zgadzając się z burmistrzem stwierdziła, 

że wydatki niewygasające są prawnie dopuszczalne, są rozwiązaniem dobrym  

i czasami bardzo potrzebnym. W przypadku wydatków inwestycyjnych wszyscy chcieliby, 

żeby inwestycje o ile jest to możliwe były wykonane wcześniej. 

Jak na przykład pawilony przy targowisku, nieskomplikowana rzecz, a tak długo trwa.  

Czy wspomniana już wcześniej ul. Leśna, żeby doczekała się swojej kolejki. Jeśli ten projekt 

nie został w ubiegłym roku wykonany jest w niewygasających, to zanim dojdzie do etapu 

zatwierdzenia projektu i potem podjęcia jakichś decyzji o przebudowie tej czy innej ulicy,  

to znów traci się kolejny rok. 

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik zwracając uwagę, że wydatki niewygasające to jest 

pewien koszt, ponieważ te pieniądze trzeba w jakiś sposób pozyskać. Jeżeli kredyt był tani,  

to koszt był niewielki, jeżeli kredyt będzie rósł to i koszty będą rosły, co za tym idzie 

 te koszty niewygasających też będą większe. Więc można na to spojrzeć w tym aspekcie i to 

jest pytanie do pani skarbnik. 

Głos zabrała Pani skarbnik Elżbieta Dolota wyjaśniając, że wydatki niewygasające tworzy 

się w ten sposób, że po podjęciu uchwały na specjalne konto wydatków niewygasających trzeba 

przekazać środki. To nie są środki z kredytu, tylko z dochodów uzyskanych w danym roku. 

One nie są kredytowane i nie rodzą dodatkowych kosztów. 

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik zwracając się z prośbą do pani skarbnik, żeby zrobiła 

krok wstecz, to znaczy, że jak planowany jest budżet, tak i planowane są inwestycje, zakładając, 

że będą trwały rok. Zakładając, że musi być jakiś deficyt, żeby je zrealizować  

w ciągu jednego roku. Musi być pokrycie w budżecie tych pieniędzy, żeby ten deficyt wskazać, 

skąd będzie źródło finansowania tego deficytu. Zapytał, czy takie myślenie nie ma 

uzasadnienia? 
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Pani Skarbnik Eżbieta Dolota odpowiedziała, że w pewien sposób tak, natomiast jeżeli 

orientujemy się, że nie wszystkie wydatki zostaną wykonane, to wtedy nie zaciągamy całego 

kredytu, który jest zaplanowany, tylko tyle ile potrzeba. 

Przewodniczący Sławomir Rakowiecki przedstawił uchwałę w sprawie udzielenia 

absolutorium dla burmistrza Gminy Brwinów.  

7.4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów  

z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2021 rok (RM0006.607.2022) 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów  

z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2021 rok (RM0006.607.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata 

Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, 

Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że Rada Miejska podjęła 

jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów  

za 2021 rok. 

Przewodniczący serdecznie pogratulował burmistrzowi. 

 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński dziękując wszystkim bez wyjątku za ciężką 

pracę. Zwrócił uwagę, że podejmując uchwałę absolutoryjną można powiedzieć, że ocenia  

się burmistrza, a tak naprawdę ocenia się jego najbliższych współpracowników, ocenia się cały 

Urząd Gminy, oraz wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Podziękował za taką ocenę,  

za ocenę wszystkich pracowników, współpracowników i osób, które na co dzień budują Gminę. 

Wyraził wdzięczność również dla radnych, bo realizacja budżetu w dużej mierze zależy  

od radnych Rady Miejskiej w Brwinowie. 

Podziękował w formie nagrody pieniężnej pani Skarbnik Elżbiecie Dolocie, swojemu Zastępcy 

Burmistrzowi Sławomirowi Walendowskiemu, oraz drugiemu Zastępcy Burmistrzowi Jerzemu 

Wysockiemu. 

Poinformował również, że będzie rozmawiał z tymi radnymi, którzy nie mają do niego zaufania, 

bo niezagłosowanie za wotum zaufania oznacza jego brak. Na zakończenie swojej wypowiedzi 

podziękował radnym za pomoc w zmienianiu Gminy Brwinów i ciężką pracę  

dla wspólnego dobra mieszkańców gminy. 

8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie 

8.1. przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wniesionej 

na uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXXIII/332/2004 z dnia 29 listopada 2004r.,  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, wsi 

Żółwin wraz z odpowiedzią na skargę (RM0006.605.2022)  
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Głos zabrał radny Zbigniew Kurządkowski Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji przybliżając temat skargi. 

Głosowano w sprawie: 

przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wniesionej 

 na uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXXIII/332/2004 z dnia 29 listopada 2004r.,  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, wsi 

Żółwin wraz z odpowiedzią na skargę (RM0006.605.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew 

Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin 

Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Dariusz Krzemiński 

NIEOBECNI (4) 

Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że uchwała została 

podjęta. 

Głos zabrała radna Barbara Koralewska zwracając się z pytaniem do mecenasa Folcholca: 

czy sąd podejmie decyzję, czy też wyrok w tej sprawie w oparciu o swoje rozpoznanie?  

Czy będzie się sugerował naszą odpowiedzią na tę skargę? 

Głos zabrał mecenas Michał Folcholc informując, że organ do którego wpływa skarga, 

niezależnie od tego czy jest oceniana jako zasadna czy niezasadna, czy podlega odrzuceniu czy 

też nie, jest 30 dni na przekazanie uchwały wraz z aktami sprawy. Sąd Administracyjny nie jest 

związany z tym stanowiskiem, on ocenia zgodność z prawem, czy ta uchwała narusza przepisy, 

czy też nie. Poinformował, że podjęcie uchwały jest potrzebne, żeby zachować termin do 

przekazania akt sprawy skargi wraz z odpowiedzią na skargę. 

Radna Barbara Koralewska: „i uruchomić tę procedurę administracyjną?” 

Mecenas Michał Folcholc: „sądowo-administracyjną kontrolę legalności aktu prawa 

miejscowego”  

Radna Barbara Koralewska stwierdziła, że popiera przekazanie skargi w całości, jednak 

uważa, że skarga mieszkańców jest zasadna. 

8.2. zmiany uchwały nr XLII.506.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 

roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2022-2034 

(RM0006.624.2022). 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów Grzegorz 

Matysiak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała zarówno ten projekt uchwały 

jak i zmiany w uchwale budżetowej. 
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Głos zabrała Pani Skarbnik Elżbieta Dolota przedstawiła autopoprawki. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XLII.506.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2021 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2022-2034 

(RM0006.624.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata 

Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir 

Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

NIEOBECNI (4) 

Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że uchwała została przez 

Radę Miejską podjęta jednogłośnie. 

8.3. zmian w uchwale budżetowej nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia  

20 grudnia 2021 r. (RM0006.625.2022). 

Głos zabrała Pani Skarbnik Elżbieta Dolota i przedstawiła autopoprawki. 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów Grzegorz 

Matysiak poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały razem  

z autopoprawkami. 

Głosowano w sprawie: 

zmian w uchwale budżetowej nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 

2021 r. (RM0006.625.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata 

Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir 

Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

NIEOBECNI (4) 

Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że uchwała została przez 

Radę Miejską podjęta jednogłośnie. 

8.4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki i zaciągnięcie zobowiązania 

(RM0006.626.2022). 
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Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów Grzegorz 

Matysiak poinformował, że opinia komisji jest pozytywna. 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki i zaciągnięcie zobowiązania 

(RM0006.626.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata 

Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir 

Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

NIEOBECNI (4) 

Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że uchwała została przez 

Radę Miejską podjęta jednogłośnie. 

8.5. przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji (RM0006.623.2022). 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów Grzegorz 

Matysiak poinformował, że ten projekt uchwały również został pozytywnie zaopiniowany. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji (RM0006.623.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata 

Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir 

Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

NIEOBECNI (4) 

Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że uchwała została przez 

Radę Miejską podjęta jednogłośnie. 

8.6. wyrażenia zgody na wykonanie przez Gminę Brwinów prawa pierwokupu, nieruchomości 

położonej w miejscowości Moszna-Parcela gm. Brwinów (działka nr ew. 18/4) 

(RM0006.633.2022). 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów Grzegorz 

Matysiak poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała  ten projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 
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wyrażenia zgody na wykonanie przez Gminę Brwinów prawa pierwokupu, nieruchomości 

położonej w miejscowości Moszna-Parcela gm. Brwinów (działka nr ew. 18/4) 

(RM0006.633.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia 

Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata 

Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir 

Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

NIEOBECNI (4) 

Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że uchwała została przez 

Radę Miejską podjęta jednogłośnie. 

9. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata 

Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Grzegorz 

Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, 

Maciej Żukowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski 

NIEOBECNI (4) 

Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że protokół z XLIV został 

zatwierdzony. 

10. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata 

Jabłońska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, 

Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Zbigniew Bartosik, Barbara Koralewska, Zbigniew Kurządkowski 
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NIEOBECNI (4) 

Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Rafał Wysocki 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki stwierdził, że protokół z XLV został 

zatwierdzony. 

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

Głos zabrał radny Adam Adamczyk poruszając trzy kwestie: 

1. Pogratulował Burmistrzowi i jego współpracownikom wyniku głosowania nad 

absolutorium i nad wotum zaufania. Poprzedni rok był trudny, wymagający, dlatego 

cieszy bardzo, że pomimo różnicy zdań udało się wiele założeń zrealizować. 

2. Radny Andrzej Guzik stwierdził, że skończą się pieniądze, bo Unia narzuca takie a nie 

inne priorytety. Uważa to stwierdzenie za wybitnie niefortunne, ponieważ od ponad 18 

lat jesteśmy członkiem wspólnoty, mamy swoich przedstawicieli we wszystkich 

organach wybieranych bezpośrednio, mamy również realny wpływ na ustalenie tych 

priorytetów. 

3. Chciałby poddać pod rozwagę oddanie głosu na zgłoszony przez jego małżonkę projekt, 

polegający na dofinansowaniu procedury in vitro na terenie Mazowsza dla par, 

 które borykają się z problemem niepłodności. 

Głos zabrała radna Lidia Iwoła zwracając się z prośbą do burmistrza o pomoc w poprawie 

bezpieczeństwa przy ul. Książenickiej w Owczarni, w związku z połączeniem z trasą S8, 

 od ulicy Małej do granicy z Powiatem Grodziskim. 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński odpowiadając radnej Iwole poinformował,  

że  kolejny rok z rzędu zgłaszał do Powiatu ten odcinek drogi. Oznajmił, że będzie ponawiał 

 tę prośbę zwracając się do radnej, aby również napisała wniosek. 

Burmistrz zaproponował, że gdyby ktoś z radnych miał ochotę na nocne zwiedzanie pałacu,  

to razem z Burmistrzem Walendowskim  mogą oprowadzić. 

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik zwracając uwagę na potrzebę wybudowania ścieżki 

rowerowej w Kaniach. Czy można coś jeszcze zrobić, żeby powstała? 

Burmistrz Kosiński odpowiedział, że ponieważ Zbigniew Bartosik jest radnym z Kań, 

udostępni mu adres właściciela, prosząc by namówił go na sprzedaż Gminie Brwinów części 

ziemi. 

Głos zabrał radny Marek Winiarski  gratulując burmistrzowi cierpliwości, oraz wiedzy. 

Stwierdził, że burmistrzowi nie potrzebny jest komputer, bo wszystkie informacje ma  

w głowie. Na wszystko potrafi odpowiedzieć na bieżąco i z takim spokojem. Stwierdził, 

 że razem ze swoimi współpracownikami tworzy wspaniały zespół. 

12. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący Sławomir Rakowiecki zamknął posiedzenie LI Sesji Rady Miejskiej 

w Brwinowie. 

 

Przygotował(a): Katarzyna Góral 


