
 Protokół 

 

 

Nr LV/5N/2014 

 

 

LV, nadzwyczajnej sesji 

 

 

Rady Miasta Brzeziny 

 

 

z 13 sierpnia 2014 r. 

 

 



Proponowany porządek sesji, przekazany radnym, przedstawiał się w następujący              

sposób: 

1.      Otwarcie  sesji. 

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.      Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.      Rozpatrzenie projektu: 

4.1) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Brzeziny              

na okręgi wyborcze, 

4.2) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Brzeziny              

na stałe obwody głosowania. 

5.      Zakończenie obrad. 

  

1. Otwarcie  sesji. 
Kilka minut po 14.00 przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady LV, 

nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Brzeziny, zwołanej na wniosek burmistrza miasta 

Marcina Pluty z inicjatywy  pełnomocnika ds. wyborów – sekretarz miasta Grażyny 

Dziedzic. Przewodniczący Rady powitał radnych, burmistrza i jego zastępcę Romana 

Sasina, sekretarz miasta i skarbnik miasta Grażynę Melę. Wyjaśnił, że przyśpieszony tryb 

zwołania sesji podyktowany jest koniecznością ustalenia do 21 sierpnia br. okręgów 

wyborczych i obwodów głosowania po wejściu w życie uchwały w sprawie nadania 

nazwy nowej ulicy        w mieście. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
W oparciu o listę obecności, podpisaną przez 11. radnych i stan faktyczny 

przewodniczący oznajmił prawomocność obrad LV sesji. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński  zapoznał radnych z proponowanym 

porządkiem sesji i zapytał, czy są do niego uwagi. Propozycji zmian  porządku obrad nie 

zgłoszono. Przewodniczący przystąpił  do punktu „Rozpatrzenie projektów uchwał”. 

 

4.1. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Gminy Miasto Brzeziny na okręgi wyborcze. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński udzielił głosu pełnomocnik ds. wyborów 

Grażynie Dziedzic, która poinformowała, że uchwała nr LIV/291/2014 z 24 lipca 2014 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy
1
 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego
2
. Mieszkańcy tej ulicy mogą dokonywać meldunku,                    

co skutkuje potrzebą podjęcia dwóch uchwał. Następnie pełnomocnik ds. wyborów 

odczytała projekt uchwały,             który stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący rady Zbigniew Bączyński poprosił o dyskusję nt. projektu. Na pytanie 

radnej Małgorzaty Pyki, w którym konkretnie miejscu mieści się ta ulica, odpowiedzi 

udzieliła pełnomocnik ds. wyborów Grażyna Dziedzic nadmieniła, że ulica Porzeczkowa 

dochodzi do ulicy Słodowej, jest równoległa do ulic Ogrodowej, Sikorskiego, Pileckiego 

i Berlinga. Dokładne położenie ulicy objaśnił zastępca burmistrza Roman Sasin. 

                                                 
1
  Porzeczkowa 

2
  z 31 lipca 2014 r. , poz. 2947. 



Nie było innych zgłoszeń, zatem przystąpiono do głosowania,                                       

podczas którego 11. radnych, jednomyślnie opowiedziało się „za” przyjęciem projektu 

uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Brzeziny na okręgi wyborcze. 

Przewodniczący rady przeszedł do realizacji następnego podpunktu obrad. 

 

4.2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 

Gminy Miasto Brzeziny na stałe obwody głosowania. 

 

Pełnomocnik ds. wyborów przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik               

do protokołu.  

Dodała, że obwód głosowania nr 5 to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.  

Wobec braku pytań ze stron radnych przewodniczący Rady poddał projekt uchwały           

pod głosowanie. Ponownie 11. radnych zagłosowało „za” przyjęciem projektu. 

 

5. Zakończenie obrad. 
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński 

podziękował uczestnikom posiedzenia i zamknął obrady LV, nadzwyczajnej sesji Rady 

Miasta Brzeziny. 

 

 
Protokołowała: Justyna Dziagacz         

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny 

 

                                                                           Zbigniew Bączyński 

  

 

 Obwody głosowania: 
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-

vi/uchwaly-rady-miasta-po-7/1341,podzialu-Gminy-Miasto-Brzeziny-na-stale-obwody-

glosowania.html 

 

 Okręgi wyborcze: 
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-

vi/uchwaly-rady-miasta-po-11/1380,podzialu-Gminy-Miasto-Brzeziny-na-okregi-

wyborcze.html 
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