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Proponowany porządek obrad został przekazany radnym przed sesją 2010 r. wraz z  projektami 

uchwał. Porządek ten przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad Rady Miasta przez Radnego Seniora. 

2. Wręczenie zaświadczeń radnym przez przewodniczącą Miejskiej Komisji   

    Wyborczej w Brzezinach. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Złożenie ślubowania przez radnych. 

5. Przyjęcie porządku obrad.  

6. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny: 

     a) przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego          

         Rady Miasta ,  

b) zgłaszanie kandydatów, 

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

d) przeprowadzenie głosowania, 

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

7. Przejęcie prowadzenia sesji przez przewodniczącego Rady Miasta. 

8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta: 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

c) przeprowadzenie głosowania, 

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

9. Powołanie stałych Komisji Rady Miasta: 

      a) Komisji Rewizyjnej, 

      b) Dokonanie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

      c) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z   

          Zagranicą, 

       d) Komisji Spraw Społecznych i Sportu, 

 e)  Komisji Edukacji i Kultury,   

 f)  Komisji Finansowo – Budżetowej.  

10. Wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

Radny Senior Tadeusz Pabin dokonał otwarcia pierwszej sesji Rady Miasta  VI kadencji. 

Poprosił o powstanie i odśpiewanie hymnu polskiego. Przywitał radnych, którym pogratulował 

wyboru oraz przybyłych gości i mieszkańców. 

 

2. Wręczenie zaświadczeń radnym przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w  

    Brzezinach. 

 

Radny Senior przywitał przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Barbarę Stańczyk, którą  

    poprosił o wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych. 

 

Przewodnicząca MKW Barbara Stańczyk wręczyła 14 nowowybranym radnym zaświadczenia o  

    wyborze. Z powodu nieobecności nie wręczono zaświadczenia o wyborze p. Ewie Chojce. 
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Barbara Stańczyk pogratulowała wyboru radnym i życzyła im sukcesów w wypełnianiu mandatu 

radnego Rady Miasta Brzeziny. 

 

 

3.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Radny Senior stwierdził prawomocność obrad Rady. Na 15 wybranych radnych obecnych na sesji 

jest 14. Nieobecna jest Ewa Chojka. 

 

4. Złożenie ślubowania przez radnych. 

 

Radny Senior odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”  

Radny Junior Adam Miazek odczytywał kolejno z listy obecności nazwiska radnych, którzy  

    wypowiadali słowo „ślubuję”. Większość radnych dodawała słowa „Tak mi dopomóż Bóg.” 

 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Senior przedstawił obecnym proponowany porządek obrad. Zadał pytanie, czy są uwagi lub 

propozycje do porządku sesji. Ponieważ zgłoszeń nie było, więc poddał porządek obrad pod 

głosowanie. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”. 

 

6. Wybór przewodniczącego Rady Miasta. 

 

     a) przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

 

Radny Senior poinformował, że przed radnymi wyłożony został projekt regulaminu wyboru 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady i poprosił o ewentualne uwagi. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie w jaki sposób głosujący radny nad kandydaturą może się 

wstrzymać od głosu. Zwrócił też uwagę na błąd. W § 2 ust. 1 projektu regulaminu użyto słowa 

„kratki” zamiast „kratka”. 

 

Radca prawny Urzędu Miasta Iwona Śniegucka – Wolniak wyjaśniła, że można wstrzymać się od 

głosu oddając czystą kartę bez określenia wyboru. 

 

Radny Senior poprosił o przegłosowanie poprawki do regulaminu wyboru przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego a następnie poprosił o przegłosowanie regulaminu wraz z przyjętą 

poprawką. 

 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Regulamin wyboru przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego Rady przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. Regulamin stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. 

 

     b) zgłaszanie kandydatów. 

 

Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Radna Małgorzata Pyka zgłosiła kandydaturę Zbigniewa Szczepana Bączyńskiego, uzasadniając ją 



 4 

dużym doświadczeniem życiowym i społecznym oraz wykonywaniem bez zastrzeżeń tej funkcji 

w poprzedniej kadencji. 

 

Radny Senior zapytał, czy kandydat zgadza się, na co otrzymał potwierdzenie Zbigniewa 

Bączyńskiego. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Radny Senior zaproponował zamknięcie listy zgłoszeń. 

 

Nad zamknięciem listy zgłoszeń głosowało 14 radnych jednogłośnie „za”. 

 

     c) powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Senior poddał pod głosowanie swój wniosek, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 członków. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy jednogłośnie poparli ten wniosek. 

 

Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Tadeusz Barucki zgłosił kandydaturę Barbary Kozłowskiej, która wyraziła zgodę. 

 

Radna Małgorzata Pyka zgłosiła kandydaturę Grażyny Korybut, która wyraziła zgodę. 

 

Radna Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę Adama Miazka, który wyraził zgodę. 

 

Nie było więcej zgłoszeń, więc Radny Senior poprosił o przegłosowanie składu Komisji. 

 

Radni jednogłośnie wybrali skład Komisji Skrutacyjnej 14 głosami „za”. 

 

Radny Senior poprosił o przystąpienie do pracy Komisji Skrutacyjnej: przygotowanie kart do 

głosowania, urny wyborczej i przeprowadzenie tajnego głosowania. Na przygotowanie tych 

czynności Radny Senior ogłosił przerwę. W przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty 

do głosowania. 

 

     d) przeprowadzenie głosowania.  
 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Grażyna Korybut poprosiła radnych o dokonanie wyboru z 

wykorzystaniem kabiny do tajnego głosowania i poprosiła, aby w kolejności alfabetycznej 

wrzucać karty do głosowania do urny wyborczej. 

 

Radny Senior ogłosił przerwę na obliczenie wyniku głosowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Grażyna Korybut przedstawiła protokół z wyboru 

przewodniczącego Rady Miasta. Stwierdziła, że 14 radnych oddało ważne głosy, a spośród nich 

12 radnych głosowało za wyborem Zbigniewa Szczepana Bączyńskiego na przewodniczącego 

Rady Miasta Brzeziny. Stwierdziła oddanie 2 ważnych głosów bez wskazania wyboru. 

Stwierdziła, że radny Zbigniew Szczepan Bączyński został wybrany bezwzględną większością 

12 radnych. Powiedziała też, że Komisja nie stwierdziła okoliczności, które podważyłyby wybór 

przewodniczącego Rady Miasta. Protokół Komisji i zabezpieczone karty głosowania w 

załączeniu do protokółu.  

 

     e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

Radny Senior przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stwierdzenia wyboru Zbigniewa 
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Szczepana Bączyńskiego na przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za” podjęciem uchwały Nr I /1 /2010 Rady 

Miasta Brzeziny. 

 

7. Przejęcie prowadzenia sesji przez przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Radny Senior Tadeusz Pabin poprosił przewodniczącego Rady Zbigniewa Bączyńskiego o przejęcie 

prowadzenia sesji. 

 

Zbigniew Bączyński podziękował Radnemu Seniorowi za sprawne przeprowadzenie pierwszej 

części sesji. Przewodniczący Rady podziękował radnym za wybór na tę zaszczytną ale i 

odpowiedzialną funkcję i przystąpił do dalszej realizacji przyjętego porządku obrad. 

 

8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

 

a) zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że Rada Miasta wybiera tylko jednego 

wiceprzewodniczącego i poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Tadeusz Pabin zgłosił kandydaturę radnej Barbary Kozłowskiej. Barbara Kozłowska nie wyraziła 

jednak zgody na kandydowanie. 

 

Radna Grażyna Korybut zaproponowała kandydaturę Zofii Krawczyk, która wyraziła zgodę. 

 

Radny Tadeusz Pabin zgłosił kandydaturę Tadeusza Baruckiego, który wyraził zgodę. 

 

Radny Michał Drożdż zgłosił kandydaturę Krzysztofa Jeske, który wyraził zgodę. 

 

Więcej kandydatur radni nie zgłosili, więc przewodniczący poprosił o wyrażenie zgody na 

zamknięcie listy zgłoszeń. 

 

W głosowaniu wniosek uzyskał 14 głosów jednogłośnie„za”. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że zgłoszono na wiceprzewodniczącego następujących radnych: 

     - Zofię Krawczyk, 

     -  Tadeusza Baruckiego, 

     -  Krzysztofa Jeske.. 

 

     b) powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby ten sam skład Komisji Skrutacyjnej nadal pełnił swoją 

funkcję i poddał swój wniosek pod głosowanie. 

 

W głosowaniu radni jednogłośnie byli 14 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przystąpienie do pracy Komisji Skrutacyjnej i ogłosił kolejną 

przerwę, w której Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 

 

     c) przeprowadzenie głosowania. 
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Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania a przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej Grażyna Korybut poprosiła o wrzucanie ich do urny wyborczej w kolejności 

wyczytywanych nazwisk radnych. Po dokonaniu aktu głosowania Komisja Skrutacyjna udała się 

do dalszej pracy, a przewodniczący Rady ponownie ogłosił krótką przerwę. 

 

Po zakończeniu obliczania wyniku wyborów na wiceprzewodniczącego przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej przedstawiła wyniki głosowania na wiceprzewodniczącego Rady. Przedstawiają się 

one następująco: 

- Tadeusz Barucki otrzymał 1 głos, 

- Krzysztof Jeske otrzymał 4 głosy, 

- Zofia Krawczyk otrzymała 9 głosów. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że Radna Zofia Krawczyk jako jedyna 

otrzymała bezwzględną większość głosów i to ona została wiceprzewodniczącą Rady Miasta. 

Protokół Komisji i zabezpieczone karty do głosowania są załączone do protokółu. 

 

     d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały stwierdzającej wybór Zofii Krawczyk na 

wiceprzewodniczącą Rady Miasta. 

 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały? Uwag nie zgłoszono. Poddał więc go pod głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, uchwałę podjęto 13 głosami „za”, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

9.  Powołanie stałych komisji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby radni sami zdeklarowali udział w komisjach stałych 

Rady. W związku z tym, radni wpisywali się do składu poszczególnych komisji. Ustalono, że 

minimalny skład komisji powinien być 5 – osobowy.  Natomiast zgodnie ze Statutem Gminy 

Miasta Brzeziny, Komisja Rewizyjna ma mieć skład 5 – osobowy. 

 

     a) Komisja Rewizyjna 

      Chęć pracy w tej komisji zgłosili radni: 

      - Michał Drożdż, 

      - Grażyna Korybut, 

      - Krzysztof Kotynia, 

      - Małgorzata Pyka. 

    

Dla uzupełnienia składu tej Komisji przewodniczący Rady przekonał radnego Adama Miazka do 

uczestniczenia w pracach tej komisji. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w 

zaproponowanym składzie. Zapytał, czy są uwagi radnych? Uwag nie było. Poddał więc projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13 radnych głosowało „za”, 1 wstrzymał się od głosu. 

 

 

       b) Dokonanie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił aby zgłosić kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Radna Grażyna Korybut zaproponowała kandydaturę Krzysztofa Kotyni, który wyraził zgodę. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

W głosowaniu jednogłośnie za zamknięciem listy  było 14 radnych. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały o wyborze radnego Krzysztofa Kotyni na 

funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

W głosowaniu  udział wzięło 14 radnych, 12 głosowało „za”, 1 głos był przeciwny i 1 

wstrzymujący się. 

 

     c) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i  

         Współpracy z Zagranicą. 

 

Przewodniczący poinformował, że akces do pracy w tej komisji zgłosili radni: 

        - Tadeusz Barucki, 

        - Michał Drożdż, 

        - Barbara Kozłowska, 

        - Tadeusz Pabin, 

        - Halina Szczepaniak. 

 

W głosowaniu nad projektem uchwały o powołaniu składu tej komisji udział wzięło 14 radnych i 

wszyscy jednogłośnie byli „za” 

 

        d) Komisja Spraw Społecznych i Sportu. 

 

Przewodniczący powiedział, że do pracy w tej komisji wyrazili zgodę radni: 

        - Czesława Gałecka, 

        - Krzysztof Jeske, 

        - Grażyna Korybut, 

        - Zofia Krawczyk, 

        - Przemysław Maślanko, 

        - Tadeusz Pabin. 

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania składu tej komisji. 

 

Spośród 14 radnych wszyscy głosowali jednogłośnie „za” uchwaleniem składu tej komisji. 

 

        e) Komisja Edukacji i Kultury. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany skład tej komisji: 

        - Zbigniew Bączyński, 

        - Czesława Gałecka, 

        - Krzysztof Jeske, 

        - Krzysztof Kotynia, 

        - Zofia Krawczyk, 

        - Przemysław Maślanko. 

 

W głosowaniu zaproponowanym przez przewodniczącego Rady udział wzięło 14 radnych i 

wszyscy jednogłośnie byli „za”. 
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     f) Komisja Finansowo – Budżetowa. 

 Swój udział w pracach tej komisji zgłosili radni: 

        - Tadeusz Barucki, 

        - Barbara Kozłowska, 

        - Adam Miazek, 

        - Małgorzata Pyka, 

        - Halina Szczepaniak. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu tej 

komisji. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, którzy jednogłośnie byli „za” uchwałą. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby podczas obecnego posiedzenia komisje statutowe – poza 

Komisją Rewizyjną  wybrały swoich przewodniczących, dlatego zaproponował przerwę na 

ukonstytuowanie się władz komisji. Poddał swój wniosek pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13 było „za”, 1 wstrzymał się od głosu. 

 

Po przerwie przewodniczący Rady poprosił o wskazanie przewodniczących  poszczególnych 

komisji i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Małgorzata Pyka. 

Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i 

Współpracy z Zagranicą została radna Barbara Kozłowska. 

Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Sportu została radna Grażyna Korybut. 

Przewodniczącym Komisji Edukacji i Kultury został radny Przemysław Maślanko. 

Przewodniczącym Komisji Finansowo – Budżetowej został radny Tadeusz Barucki. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jedną z najważniejszych i najpilniejszych spraw dla nowej 

Rady jest uchwalenie budżetu miasta na 2011 rok. Tym w pierwszej kolejności powinny zająć się 

komisje Rady. Poprosił więc obsługę Rady Miasta o pilne dostarczenie radnym projektu budżetu 

Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok. 

 

10. Wolne wnioski. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał wiceprzewodniczącą Zofię Krawczyk, czy prawdą jest, że będąc 

radną 5. kadencji zaskarżyła podjętą przez Radę uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk odpowiedziała, że nie jest to prawda. 

 

Radna Grażyna Korybut poddała pod rozwagę wniosek o zmniejszenie zbyt szerokiego zakresu 

zadań komisji Spraw Społecznych i Sportu  i przeniesienie zadań związanych ze sportem do 

zakresu pracy Komisji Edukacji i Kultury. Za tym musiałyby iść zmiany statutu. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński powiedział, że ma pewne uwagi do statutu i wprowadziłby do 

niego pewne zmiany rozszerzające demokrację, m.in. umożliwienie inicjatywy uchwałodawczej 

grupie mieszkańców, obowiązek opiniowania przez komisje uchwał Rady Miasta, wprowadzenie 

instytucji głosowania imiennego, ustalenie zasad postępowania ze skargami kierowanymi do 

Rady Miasta.. Zaproponował powołanie doraźnej komisji statutowej z udziałem w roli doradców 

prawnika i sekretarza miasta. Następnie odczytał odpowiedź wojewody na pismo 
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przewodniczącego Rady z 2 listopada 2010 r. zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie 

skargi dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i 

Przewodniczącego Rady Miasta. Wojewoda w tym piśmie odpowiada, że zgodnie z przepisami 

ustawy o samorządzie gminnym, nadzór nad działalnością gminy sprawowany jest w stosunku 

do uchwał organów gminy. W zakresie nadzoru nie mieści się natomiast podejmowanie decyzji 

dotyczących rozpatrywania poszczególnych spraw. W związku z tym, przewodniczący 

zadeklarował, że poprosi obsługę prawną o opinię, co dalej z tą sprawą zrobić.  

     Zbigniew Bączyński poinformował również, że do Burmistrza Miasta, Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły obszerne zalecenia po kontroli 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Materiał ten jest do wglądu w Biurze Rady. Powinien też być 

zamieszczony na BIP-ie.  

     Odczytał pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich będące odpowiedzią na pismo 

przewodniczącego w sprawie ubytków na skrzyżowaniu ulic Modrzewskiego i Wojska 

Polskiego, w którym ZDW pisze, że jezdnia przy parkingu szpitala  została naprawiona. 

Pozostałe, wymienione w piśmie kwestie związane ze zmianą geometrii jezdni drogi 

wojewódzkiej Nr 704, wymagają opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz 

zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. W wieloletnim planie inwestycyjnym 

Zarządu Dróg Wojewódzkich do 2015 r. nie ujęto przebudowy tego odcinka drogi. 

 

11. Zakończenie obrad. 

  

Na zakończenie obrad przewodniczący podziękował radnym za wybór, pogratulował wyborów i 

zamknął obrady I sesji Rady Miasta Brzeziny szóstej kadencji. 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                     Zbigniew Bączyński 


