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Protokół nr LII 
 

z LII Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 8 lipca 2022 roku w trybie zdalnym. 

Obrady rozpoczęto o godzinie 8:30, a zakończono o godzinie 9:30 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki otworzył LII Sesję 

Rady Miejskiej w Brwinowie. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki przedstawił porządek obrad LII Sesji 

Rady Miejskiej w Brwinowie. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie: 

3.1. 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 (RM0006.635.2022); 

3.2. zmian w uchwale budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie  

z dnia 20 grudnia 2021 r. (RM0006.636.2022); 

3.3. upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie 

dofinansowania zadania polegającego na budowie węzła autostrady A2 w Brwinowie 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 

„Rozwój stref przemysłowych” (RM0006.637.2022). 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radnych o wniosku Burmistrza,  

aby wprowadzić do porządku obrad pkt. 3.4 "uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby 

ochrony przyrody w odniesieniu do pomnika przyrody". 

 

Głosowano wniosek w sprawie:  

rozszerzenie porządku obrad o pkt 3.4 "uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody w odniesieniu do pomnika przyrody". 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata 

Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, 

Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir 

Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej 

Żukowski 

NIEOBECNI (1) 

Aldona Górniak 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki stwierdził, 

że porządek obrad został zmieniony poprzez dodanie pkt. 3.4. 

 

3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie: 

 

3.1. 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 

(RM0006.635.2022)  

 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński omówił projekty uchwał budżetowych wraz  

z autopoprawkami. 

 

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik  zapytał, czy dobrze rozumie, że z programu 

otrzymamy 11 milinów złotych, a obie inwestycje mają razem kosztować 18 milionów? 

 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński poinformował, że wartość inwestycji wyniesie prawie  

19 milionów złotych. 

 

Głos zabrał radny Andrzej Guzik zakomunikował, że będzie za wnioskami, jednak ma duże 

wątpliwości, jak wyjdzie przetarg na budowę szkoły w Parzniewie, czy te pieniądze, które 

zostały zagwarantowane w budżecie, czy one wystarczą? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Rakowiecki poinformował, że też ma 

wątpliwości, ale chciałby wszystkich uspokoić. Jeżeli okaże się, że pieniędzy będzie zbyt mało, 

są wtedy inne instrumenty, łącznie z możliwością rezygnacji. Zagłosowanie za tymi zmianami 

nie powoduje, że zamknie się jakąkolwiek drogę. 

 

Głos zabrał radny Grzegorz Matysiak zadając pytanie jak blisko jesteśmy granicy, poza którą 

nie możemy przejść, mając na myśli zadłużenie. 

 

Głos zabrała Pani Skarbnik Elżbieta Dolota odpowiedziała, że jeżeli będziemy chcieli 

zaciągnąć jakiś duży kredyt to będziemy na granicy wskaźników, natomiast jeżeli  

coś mniejszego, to będziemy funkcjonować w miarę bezpiecznie. Problemem będzie  

co się dalej będzie działo z odsetkami, bo wysokość odsetek rzutuje na wysokość wskaźników. 

Największe znaczenie dla wskaźników ma wysokość dochodów bieżących i wysokość 

wydatków bieżących. Stwierdziła, że w tej chwili jesteśmy bezpieczni, ale nie ma co żyć  

w euforii. 

 

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik informując, że inwestycja dotycząca ulicy Szkolnej  

jest bardzo droga i może należałoby zweryfikować zakres prac. 

 

Przewodniczący poinformował, że w tym przypadku chodzi również o budowę kanalizacji. 

 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński  informując, że tak jak mówił jest to dość długa 

ulica. Na dzień dzisiejszy są przygotowane przez biuro projektowe kosztorysy i będzie 

ogłaszany przetarg. Ma nadzieję, że jest to zadanie dwuletnie, które dla wielu firm może  

być interesujące, chociażby z tego powodu, że będą mieli dla pracowników zapewnioną 

ciągłość pracy. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby pozwolili na uruchomienie tej inwestycji, 

a przetarg zweryfikuje jej ostateczną wartość. 
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Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik zadając pytanie czy musimy ZRID-em pozyskiwać 

teren, czy to jest działka gminna? 

 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński  poinformował, że jesteśmy po ZRID-zie i w tym ZRID-zie 

mieliśmy kilka posesji prywatnych. Zwrócił uwagę, że mamy również prawie hektar 

wywłaszczenia z gruntów Skarbu Państwa, które znajdują się wzdłuż ul. Szkolnej. Gmina  

nie zapłaci odszkodowania za wywłaszczenie gruntu Skarbu Państwa, a Skarb Państwa może 

się zrzec odszkodowania, takie przypadki miały miejsce w przyszłości. Burmistrz wierzy,  

że tym razem też tak będzie, ponieważ robiąc ulicę Szkolną podnosimy wartość gruntów, które 

znajdują się po sąsiedzku z tą drogą i które mogą  być przez Skarb Państwa w perspektywie 

następnych lat sprzedane. 

 

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik zadał pytanie, do łącznej kwoty wydatków 

inwestycyjnych na modernizację drogi musimy jeszcze dodać wykup gruntu?  

 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński informując, że środki  na wywłaszczenia, wykupy 

gruntów zapisane są w budżecie. Jeśli są jakieś wywłaszczenia i są środki, to jedne  

są na wykupy gruntów, a reszta na odszkodowania. W przypadku ZRID-u są zapisane  

w innym miejscu w budżecie, ale są zagwarantowane. Jeżeli na przykład dokładamy 

Powiatowi, czy Województwu za wykupy gruntu, one również są uwzględnione jako osobne 

środki, jako pomoc finansowa dla poszczególnych samorządów. 

 

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 

(RM0006.635.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

 ZA (21) 

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, Paweł Nyc, Adrianna 

Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał 

Wysocki, Maciej Żukowski 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki stwierdził, 

że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

3.2. zmian w uchwale budżetowej Nr XLII.507.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia  

20 grudnia 2021 r. (RM0006.636.2022)  

Głosowano w sprawie: 

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

20 grudnia 2021 r. (RM0006.636.2022) .  

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

 ZA (21) 
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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, Paweł Nyc, Adrianna 

Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał 

Wysocki, Maciej Żukowski 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki stwierdził, 

że uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Pogratulował Burmistrzowi i podziękował pani Skarbnik za wytężoną pracę. 

3.3. upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie 

dofinansowania zadania polegającego na budowie węzła autostrady A2 w Brwinowie  

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój 

stref przemysłowych” (RM0006.637.2022) 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński omówił projekt uchwały. 

Głos zabrał radny Zbigniew Bartosik zadając trzy pytania: 

- na ile lokalizacja wymagałaby uzyskania odstępstwa od rozporządzenia? 

- jak lokalizacja węzła wpłynie na zwiększenie ruchu tranzytowego przez Brwinów? 

- czy ta lokalizacja jest w miejscu, gdzie była strefa opłat? 

Głos zabrał radny Rafał Wysocki gratulując Burmistrzowi konsekwencji w dążeniu  

do realizacji tego zadania. Chciał również zwrócić uwagę, że pojawiają się protesty, dotyczące 

przebiegu „Paszkowianki”, organizowane nie przez mieszkańców Gminy. 

Głos zabrał radny Adam Adamczyk chcąc zapytać o aspekt, który dotyczy lokalizacji węzła 

autostrady A2 w Brwinowie, w rejonie dawnego punktu poboru opłat, w kontekście planów 

budowy kolei dużych prędkości. Poinformował, że według planów łącznica między linią 

kolejową dużych prędkości, a rozgałęzieniem w kierunku Poznania ma przebiegać w tym 

samym miejscu. Zapytał, czy w tym kontekście lokalizacja węzła autostrady ma szansę  

na konkurowanie z inwestycją centralną? 

Głos zabrał Burmistrz Arkadiusz Kosiński odpowiadając na pytanie, wątpliwości radnego 

Bartosika wyświetlił na ekranie i omówił przepisy dotyczące warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

Odnosząc się do pytania radnego Adamczyka przekazał, że zwrócono się z prośbą, aby podczas 

projektowania przebiegu CPK, łącznicy CPK, uwzględniono koncepcję węzła autostrady  

w Brwinowie. Przyglądając się trasie CPK, „Paszkowiance” Burmistrz stwierdził, że będzie 

potrzebna korekta z przesunięciem węzła w kierunku Brwinowa. Poinformował, że złożenie 

wniosku i otrzymanie pieniędzy pozwoli na to, żeby uruchomić prace projektowe. Według 

burmistrza budowa węzła autostrady potrwa 5-6 lat. 

Przewodniczący Sławomir Rakowiecki stwierdził, że projekt pod względem analizy jaka 

została przeprowadzona, jest dość mocno zaawansowany. Poinformował, że warto dać szansę 

burmistrzowi do złożenia wniosku. 

Głosowano w sprawie: 

 upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania 

zadania polegającego na budowie węzła autostrady A2 w Brwinowie w ramach Rządowego 
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Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych” 

(RM0006.637.2022).  

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

 ZA (21) 

 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, Paweł Nyc, Adrianna 

Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał 

Wysocki, Maciej Żukowski 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki stwierdził, 

że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

3.4. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w odniesieniu  

do pomnika przyrody (RM0006.639.2022). 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński omówił projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

 uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w odniesieniu do pomnika 

przyrody.  

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

 ZA (21) 

 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, Paweł Nyc, Adrianna 

Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał 

Wysocki, Maciej Żukowski 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki stwierdził, 

że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

4. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący Sławomir Rakowiecki zamknął posiedzenie LII Sesji Rady Miejskiej 

w Brwinowie. 

 

 

 

 

Przygotował(a): Katarzyna Góral 


