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Proponowany porządek obrad w załączeniu. 
 
Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 
 
1. Powitanie radnych i gości przez Pana Macieja Krzemieniewskiego Komisarza 

Wyborczego w Łodzi. 
2. Wręczenie zaświadczeń Radnym przez Panią Lucynę Mulczyk 

Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzezinach  
3. Przekazanie prowadzenia sesji Radnemu Seniorowi. 
4. Otwarcie obrad sesji. 
5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
5. Złożenie ślubowania przez Radnych. 
6. Przyjęcie porządku obrad.  
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny: 

a) zgłaszanie kandydatów, 
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c) przeprowadzenie głosowania, 
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

8. Przejęcie prowadzenia sesji przez Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady 

Miasta Brzeziny. 
10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Brzeziny: 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miasta, 
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
c) przeprowadzenie głosowania, 
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

11. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Brzeziny.  
12. Powołanie stałych Komisji Rady Miasta Brzeziny 

a) powołanie Komisji Rewizyjnej  
b) dokonanie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
c) powołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, 

Kontaktów i Współpracy z Zagranicą  
d) powołanie Komisji Spraw Społecznych i Sportu  
e) powołanie Komisji Edukacji i Kultury  
f) powołanie Komisji Finansowo – Budżetowej  

13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski. 
15. Zakończenie obrad. 
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1. Otwarcie sesji przez Pana Macieja Krzemieniewskiego Komisarza 
Wyborczego w Łodzi. 

 
Pan Maciej Krzemieniewski Komisarz Wyborczy w Łodzi poinformował, że 

skoro w ciągu 7 dniu od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborczych do rady gmin 
nie została zwołana sesja, on jako Komisarz wyborczy w ustawowym terminie 
zwołał sesje rady Miasta Brzeziny. Powitał gości i radnych gratulując im wyników 
w wyborach życząc satysfakcji z pełnionych funkcji samorządowych. Zapraszając 
na I sesję zaproponował porządek obrad, który chciałby jednak zmienić, ponieważ 
zgodnie z przepisami uroczyste otwarcie sesji należy do radnego seniora. Poprosił 
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzezinach Panią Lucynę 
Mulczyk o wręczenie zaświadczeń.  

 
 
2. Wręczenie zaświadczeń Radnym przez Panią Lucynę Mulczyk 

Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzezinach  
 

Pani Lucyna Mulczyk Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Brzezinach wręczyła zaświadczenia nowowybranym radnym. Zaświadczenia 
wręczyła prosząc radnych w porządku alfabetycznym. Na zakończenie złożyła 
życzenia wszystkim radnym.  

Pan Maciej Krzemieniewski Komisarz Wyborczy w Łodzi podziękowała pani 
Lucynie Mulczyk za zorganizowanie, przeprowadzenie i oraz ustalenie wyników 
głosowania w ostatnich wyborach samorządowych. 

 
  
3. Przekazanie prowadzenia sesji Radnemu Seniorowi. 

 
Pan Maciej Krzemieniewski Komisarz Wyborczy w Łodzi przekazał 

prowadzenie obrad sesji Radnemu Seniorowi Zbigniewowi Bączyńskiemu.  
 
 

4. Otwarcie obrad sesji. 
 

Zbigniew Bączyński otworzył obrady I sesji Rady Miasta Brzeziny witając 
zebranych radnych i zaproszonych gości. Po odegraniu Hymnu Polski i Hejnału 
Brzezin poprosił o powstanie aby minutą ciszy uczcić pamięć 23 górników, 
którzy zginęli w kopalni Halemba. 

 
 

5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Radny Senior Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec 
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obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 13 radnych. 
Lista obecności radnych w załączeniu. Dodał, że jeden radny jest nieobecny- 
nieobecność usprawiedliwiona, a pani Ewa Mądra tylko formalnie występuje 
jako radna, ponieważ została wybrana burmistrzem Brzezin.  

 
 

6. Złożenie ślubowania przez Radnych. 
 
Radny Senior Zbigniew Bączyński odczytał rotę ślubowania, a najmłodszy 

wiekiem radny Jakub Piątkowski wyczytywał imiona i nazwiska radnych w 
porządku alfabetycznym. Wyczytani radni mówili słowo „ślubuję”. Niektórzy 
dodawali „Tak mi dopomóż Bóg”   

 
 

7. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany 
porządek obrad. Materiał w załączeniu.  

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami za – jednogłośnie.  
 
 

8. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny: 
a) zgłaszanie kandydatów, 
 
Radny Stefan Zasada zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa 

Bączyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Tadeusz Barucki zgłosił kandydaturę radnego Romana Sasina, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radna Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę radnego Przemysława 

Maślanko, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Senior Zbigniew Bączyński wobec nie zgłaszania innych 

kandydatur poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. 
Rada 13 głosami za- jednogłośnie opowiedziała się za zamknięciem listy 

kandydatów.  
 
 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
 
Radny Senior Zbigniew Bączyński zaproponował powołanie trzyosobowej 

Komisji Skrutacyjnej. 
Propozycja radnego Zbigniewa Bączyńskiego została przyjęta 11 głosami 

za.  
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Radna Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę radnej Czesławy Gałeckiej, 
która wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

Radny Stefan Zasada zgłosił kandydaturę radnej Bogusławy Frydrych, 
która wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

Radny Roman Sasin zgłosił kandydaturę radnego Jakuba Piątkowskiego, 
która wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Radna Czesława Gałecka zgłosiła kandydaturę radnej Grażyny Korybut, 
która wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

 
Radny Senior Zbigniew Bączyński wobec nie zgłaszania innych 

kandydatur poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. 
Rada 13 głosami za- jednogłośnie opowiedziała się za zamknięciem listy 

kandydatów.  
W głosowaniu jawnym za kandydaturą: 
- radnej Czesławy Gałeckiej głosowało 6 radnych, 
- radnej Bogusławy Frydrych głosowała 10 radnych, 
- radnego Jakuba Piątkowskiego głosowało 9 radnych 
- radnej Grażyny Korybut głosowało 9 radnych. 
 
Radny Senior Zbigniew Bączyński po przeprowadzonym głosowaniu 

stwierdził, że w skład Komisji Skrutacyjnej weszli radni: Bogusława Frydrych, 
Jakub Piątkowski i Grażyna Korybut. Poprosił Komisję Skrutacyjną o 
przystąpienie do pracy, ogłaszając 15 minut przerwy.  

 
Po przerwie obrady wznowił Radny Senior Zbigniew Bączyński, prosząc 

Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.  
 
c) przeprowadzenie głosowania, 
 
Radna Grażyna Korybut- przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 

regulamin głosowania – materiał w załączeniu. 
Regulamin głosowania został przyjęty w głosowania jawnym 13 głosami za 

– jednogłośnie.  
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. 
Radny Senior Zbigniew Bączyński po przeprowadzonym głosowaniu 

ogłosił 10- minutową przerwę.  
 
Po przerwie obrady wznowił Radny Senior Zbigniew Bączyński, prosząc 

przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu głosowania.  
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d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 
Radna Grażyna Korybut- przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 

treść protokołu, z którego wynikało, że radny Zbigniew Bączyński otrzymał 9 
głosów, radny Przemysław Maślanko otrzymał 1 głos, a radny Roman Sasin 3 
głosy i tym samym Przewodniczącym Rady Miasta Brzeziny został wybrany radny 
Zbigniew Bączyński. Protokół oraz karty do głosowania w załączeniu.  

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny. 
 
Uchwała Nr I / 1 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny została przez Radę 
podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 

9. Przejęcie prowadzenia sesji przez Przewodniczącego Rady Miasta 
Brzeziny. 

 
Radny Senior Zbigniew Bączyński poinformował, że przekazuje  

prowadzenie obrad sesji Przewodniczącemu Rady Miasta Brzeziny – radnemu 
Zbigniewowi Bączyńskiemu.  

Jako pierwszy gratulacje nowowybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta 
Brzeziny złożył Starosta Edmund Kotecki mówiąc, że to żadna satysfakcja dla 
powiatu, że sekretarz powiatu zostaje Przewodniczącym Rady, ponieważ Starostwu 
ubywa pracownika. Wyraził nadzieję, że wybrany Przewodniczący będzie w sposób 
odpowiedni reprezentował sprawy powiatu na Radzie Miasta. Do gratulacji 
przyłączył oraz wicestarosta Marcin Pluta.   

 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Brzeziny. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że statut miasta 

określa liczbę wiceprzewodniczących „do dwóch”. Poprosił o zgłaszanie 
wniosków.   

Radny Stefan Zasada zgłosił wniosek formalny, aby było wybieranych 
dwóch wiceprzewodniczących Rady.  

Radna Grażyna Korybut zgłosiła wniosek formalny, aby wybierany był 
jeden wiceprzewodniczący Rady.  

W głosowaniu jawnym Rada opowiedziała się za określeniem liczby 
wiceprzewodniczących w ilości jeden. Za wnioskiem radnego Stefana Zasady 
głosowało 4 radnych, za wnioskiem radnej Grażyny Korybut - 9 radnych.  
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Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Brzeziny. 
 
Uchwała Nr I / 2 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 

sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Brzeziny została 
przez Radę podjęta 12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Uchwała w 
załączeniu.  

 
 

11. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Brzeziny: 
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miasta, 

 
Radna Grażyna Korybut zgłosiła kandydaturę radnej Czesławy Gałeckiej, 

która wyraziła zgodę na kandydowanie.  
Radny Stefan Zasada zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Baruckiego, 

która wyraził zgodę na kandydowanie. 
 Radna Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę radnego Przemysława 

Maślanko, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec nie zgłaszania innych 
kandydatur poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. 

Rada 13 głosami za- jednogłośnie opowiedziała się za zamknięciem listy 
kandydatów.  

 
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby Komisja 

Skrutacyjna w tym samym składzie przeprowadziła głosowanie tajne. 
Sprzeciwu nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił Komisję Skrutacyjną o 

przystąpienie do pracy, ogłaszając 15 minut przerwy.  
 
Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, 

prosząc Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.  
 
c) przeprowadzenie głosowania, 

 
Radna Grażyna Korybut- przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 

regulamin głosowania – materiał w załączeniu. 
Regulamin głosowania został przyjęty w głosowania jawnym 13 głosami za 

– jednogłośnie.  
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Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przeprowadzonym 

głosowaniu ogłosił 10- minutową przerwę.  
 

Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, 
prosząc przewodniczącą Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokołu 
głosowania.  

 
Radna Grażyna Korybut- przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 

treść protokołu, z którego wynikało, że radny Tadeusz Barucki otrzymał 6 głosów, 
radna Czesława Gałecka otrzymała 4 głosy, radny Przemysław Maślanko otrzymał 
3 głosy. W związku z tym, że żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby 
głosów zachodzi konieczność przeprowadzenia drugiej tury głosowania z udziałem 
dwóch kandydatów: radnego Tadeusza Baruckiego i radnej Czesławy Gałeckiej. 
Protokół w załączeniu. 

 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła II turę głosowania tajnego. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przeprowadzonym 

głosowaniu ogłosił 10- minutową przerwę.  
 

Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, 
prosząc przewodniczącą Komisję Skrutacyjną o odczytanie protokołu 
głosowania.  

 
Radna Grażyna Korybut- przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 

treść protokołu, z którego wynikało, że radny Tadeusz Barucki otrzymał 5 głosów, 
a radna Czesława Gałecka 8 głosów i tym samym radna Czesława Gałecka została 
wybrana Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Brzeziny. Protokół w załączeniu. 

 
 

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brzeziny. 
Uchwała Nr I / 3 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brzeziny została przez 
Radę podjęta 12 głosami za – jednogłośnie. Jeden radny nie brał udziału w 
głosowaniu. Uchwała w załączeniu.  
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12.  Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Brzeziny.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że Ewa Mądra z chwilą 

wyboru na burmistrza z mocy prawa utraciła mandat radnej Rady Miasta 
Brzeziny. Poprosił panią Lucynę Mulczyk o wręczenie zaświadczenia 
potwierdzającego wybór na Burmistrza Miasta Brzeziny pani Ewie Mądrej.  

Pani Lucyna Mulczyk wręczyła pani Ewie Mądrej zaświadczenie o następującej 
treści: „ Brzeziny, dnia 29 listopada 2006 r. 

ZAŚWIADCZENIE 
Stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim  wyborze 
wójta , burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn.) 
Miejska Komisja Wyborcza w Brzezinach stwierdza, że w wyborach, które 
odbyły się dnia 12 listopada 2006 r.  

Pani Mądra Ewa Jolanta  
wybrana została 

Burmistrzem Miasta Brzeziny”.  
Kserokopia zaświadczenia w załączeniu. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił panią Ewę Mądrą o złożenie 

ślubowania.  
Pani Ewa Mądra zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym wobec Rady 

Miasta Brzeziny złożyła ślubowanie o następującej treści: „obejmując urząd 
burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta”. 

 
Burmistrz Ewa Mądra złożyła na ręce Przewodniczącego Rady pisemne oświadczenie 

o rezygnacji z mandatu radnego.  
Burmistrz Ewa Mądra dziękując za wybór stwierdziła, że w Brzezinach wyborcy mieli 

możliwość głosowania nie na partie, bloki czy koalicje, lecz na ludzi, których 
znają i darzą zaufaniem. Jej zdaniem pozwoli to na dobrą współpracę, bo naszą 
wspólną partią jest nasze miasto i nasi mieszkańcy. Dzięki temu będziemy mogli 
dążyć do wspólnych celów, jakim jest rozwój Brzezin, dobro mieszkańców i 
miasta. Przy ograniczonych środkach nie wszystko, co każdy z nas chciałby 
zrobić dla naszego miasta ma realne szanse na realizację. Musimy wspólnie 
wsłuchiwać się w oczekiwania większości społeczeństwa, dążyć do wspólnego 
dobra. Czekają nas ogromne wyzwania. Wiele rzeczy zostało przygotowanych w 
poprzedniej kadencji. Niewątpliwymi wyzwaniami jest kontynuacja poprawy 
bazy oświatowej, przygotowany jest projekt termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej Nr 2, niezbędna jest budowa Przedszkola. Kolejnymi 
przygotowanymi projektami jest budowa kanalizacji deszczowej i dróg na 
osiedlu Szydłowiec, przygotowywana jest dokumentacja rozbudowy i 
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modernizacji oczyszczalni ścieków. Budowa hali sportowej- projekt też już jest 
opracowany. Niekwestionowanym i ważnym celem muszą być działania 
związane z doprowadzeniem do wybudowania obwodnicy Brzezin. Wspólnie 
będziemy podejmować decyzje nie tylko dotyczące bieżącego funkcjonowania 
miasta ale także kształtujące przyszłość Brzezin i wspólnie będziemy za nie 
ponosić odpowiedzialność. Gratulując radnym wyboru życzyła Radzie dobrej i 
owocnej współpracy oraz satysfakcji z efektów osiągniętych w tej kadencji.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że przy takim 

wyborze, jaki się tutaj dokonał zapewnił, że pani burmistrz może liczyć na 
wsparcie większości Rady, a ci którzy byli w innej opcji przekonają się, że pani 
pomysły i ich realizacja służy miastu i jej mieszkańcom.  

 
 

13. Powołanie stałych Komisji Rady Miasta Brzeziny 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby radni 

wpisali się na listy do poszczególnych komisji. Dodał, że każdy radny może 
pracować w dwóch komisjach. Obligatoryjna jest liczba członków  Komisji 
Rewizyjnej, której 5-osobowy skład wynika ze statutu.  

 
a) powołanie Komisji Rewizyjnej  
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po obejrzeniu list z 
kandydaturami do pracy w poszczególnych komisjach stwierdził, że Komisja 
Rewizyjna cieszy się najmniejszym zainteresowaniem. Dodał, że jest to jedyna 
komisja, której liczba jest ustalona w statucie i wynosi 5 osób,  a zgłosiło się tylko 
3 chętnych. Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady nie mogą być członkami 
Komisji Rewizyjnej. Poprosił o zgłoszenie jeszcze dwóch kandydatów. 
Poinformował, że dotychczas zgłosili się radni: Małgorzata Pyka, Grażyna 
Korybut i Krzysztof Kotynia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zaproponowała kandydaturę 
radnego Stefana Zasady, który nie wyraził zgody na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował kandydaturę 
radnego Romana Sasina, który nie wyraził zgody na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował kandydaturę 
radnej Barbary Kozłowskiej, która nie wyraziła zgody na pracę w Komisji 
Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował kandydaturę 
radnego Tadeusza Baruckiego, który nie wyraził zgody na pracę w Komisji 
Rewizyjnej. 
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Odmowa radnego nie spodobała się publiczności, spośród której 
skrytykował to pan Kazimierz Olczyk, żądając od niego rezygnacji z mandatu 
radnego. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił Przewodniczącego Rady, aby publiczność 
umożliwiła mu pracę radnemu, a nie zachowywała się jak „stado orangutanów”.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił obserwatorów sesji o 
zachowanie spokoju. 

Radny Tadeusz Barucki dodał, że ma większe doświadczenie w Komisji 
Rozwoju Gospodarczego.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował kandydaturę 
radnej Bogusławy Frydrych, która nie wyraziła zgody na pracę w Komisji 
Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował kandydaturę 
radnej Zofii Krawczyk, która wyraziła zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej, 
dodając, że nie ma doświadczenia i może popełniać błędy. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował kandydaturę 
radnego Jakuba Piątkowskiego, który wyraził zgodę na pracę w Komisji 
Rewizyjnej 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie kandydatom czy 
wyrażają zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

Radny Krzysztof Kotynia odpowiedział tak. 
Radna Małgorzata Pyka odpowiedziała tak. 
Radna Grażyna Korybut odpowiedziała tak. 
Radna Zofia Krawczyk odpowiedziała tak 
Radny Jakub Piątkowski odpowiedział tak. 
 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny. 
 
Uchwała Nr I / 4 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny została przez Radę 
podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu.  

 
b) dokonanie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o zgłaszanie kandydatur 

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Radna Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Pyka, która 

wyraziła zgodę. 
Radny Tadeusz Barucki zgłosił kandydaturę radnego Jakub Piątkowskiego, 

który nie wyraził zgody.  
Radny Jakub Piątkowski zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kotyni, 

który wyraził zgodę.  

 

11



W głosowaniu jawnym Rada na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
wybrała radną Małgorzatę Pyka. Za kandydaturą Małgorzaty Pyka głosowało 8 
radnych, za kandydaturą Krzysztofa Kotyni 3 radnych.  

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny 
 
Uchwała Nr I / 5 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny 
została przez Radę podjęta 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. 
Uchwała w załączeniu.  

 
c) powołanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, 

Kontaktów i Współpracy z Zagranicą  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie kandydatom czy 

wyrażają zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 
Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą 

Radny Roman Sasin odpowiedział tak. 
Radny Jakub Piątkowski odpowiedział tak. 
Radna Barbara Kozłowska odpowiedziała tak. 
Radny Tadeusz Barucki odpowiedział tak. 
Radny Stefan Zasada odpowiedział tak. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że w takim razie komisja 

będzie liczyła 5 członków. 
 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, 
Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny, 

 
Uchwała Nr I / 6 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 

sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 
Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny 
została przez Radę podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
d) powołanie Komisji Spraw Społecznych i Sportu  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie kandydatom czy 

wyrażają zgodę na pracę w Komisji Spraw Społecznych i Sportu 
Radny Jakub Piątkowski odpowiedział tak.  
Radny Przemysław Maślanko odpowiedział tak. 
Radny Krzysztof Kotynia odpowiedział tak. 
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Radna Zofia Krawczyk nie wyraziła zgody, ponieważ chciałaby pracować w 
Komisji Edukacji i Kultury. 

Radna Grażyna Korybut odpowiedziała tak. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po konsultacji z radcą prawnym 

poinformował, że komisja będzie liczyła 4 członków. 
 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny 
 

Uchwała Nr I / 7 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 
sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny 
została przez Radę podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
e) powołanie Komisji Edukacji i Kultury 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie kandydatom czy 
wyrażają zgodę na pracę w Komisji Edukacji i Kultury 

Radna Zofia Krawczyk odpowiedziała tak. 
Radna Bogusława Frydrych odpowiedziała tak. 
Radny Przemysław Maślanko odpowiedział tak. 
Radna Czesława Gałecka odpowiedziała tak. 
Radny Zbigniew Bączyński odpowiedział tak. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że w takim razie 

komisja będzie liczyła 5 członków. 
 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny 
  
Uchwała Nr I / 8 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 

sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny została 
przez Radę podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
f) powołanie Komisji Finansowo – Budżetowej  
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie kandydatom czy 
wyrażają zgodę na pracę w Komisji Finansowo – Budżetowej  

Radna Barbara Kozłowska odpowiedziała tak. 
Radny Tadeusz Barucki odpowiedział tak. 
Radny Stefan Zasada odpowiedział tak. 
Radna Małgorzata Pyka odpowiedziała tak. 
Radna Bogusława Frydrych odpowiedziała tak. 
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Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie powołania Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny. 

 
Uchwała Nr I / 9 / 06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 8 grudnia 2006 r. w 

sprawie powołania Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny 
została przez Radę podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 10-minutową przerwę 

prosząc komisje, aby na swoich pierwszych posiedzeniach wybrały 
przewodniczących.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady 

sesji informując, że: 
przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą został wybrany radny 
Roman Sasin 

przewodniczącym Komisji Sprawa Społecznych i Sportu został wybrany 
radny Przemysław Maślanko 

przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury została wybrana radna Zofia 
Krawczyk  

przewodniczącym Komisji Finansowo – Budżetowej został wybrany radny 
Tadeusz Barucki  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pogratulował wyboru 
przewodniczącym komisji.  

 
 
13.  Interpelacje i zapytania radnych. 

 
Radny Stefan Zasada poprosił o bilans otwarcia finansowego obejmujący 

informacje dotyczące inwestycji w toku i rozpoczętych oraz zadłużenia gminy. 
Radny Roman Sasin poinformował, że otrzymał pismo adresowane na jego 

imię i nazwisko, które przyszło do Urzędu Miasta od jednego z posłów. Pismo 
otrzymał bez koperty i dlatego chciałby ją odzyskać. Poprosił aby podobna sytuacja 
się już nie powtórzyła.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że korespondencja przyszła na Urząd 
Miasta, nie umie powiedzieć czy na kopercie było imię i nazwisko radnego.  
Zapewniła, że nigdy korespondencja imienna w sekretariacie nie jest otwierana. Być 
może, że był to błąd pani z sekretariatu, ale w tym dniu w sekretariacie była także 
stażystka. Za otwarcie koperty przeprosiła radnego zapewniając, że podobna sytuacja 
się już nie powtórzy.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że takich 
przypadkach należy zastosować instrukcję kancelaryjną, która zabrania otwierania 
kopert adresowanych do konkretnego adresata wymienionego z imienia i 
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nazwiska. Korespondencję należy przyjąć bez otwierania koperty, a na kopercie 
należy postawić datę wpływu.  

 
 
 14. Wolne wnioski. 
 

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że w tej kadencji potrzeby i oczekiwania 
społeczne przenieść na forum publiczne umieszczając odpowiednie zadania w 
budżecie. Rada musi brać odpowiedzialność za swoje czyny i słowa, bo to jest 
podstawą wiarygodności. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że będzie bardzo 
dużą uwagę przykładał do słów. Na dzisiejszej sesji miał miejsce incydent, 
podczas którego powiedziano więcej niż należało powiedzieć. Napięcie między 
Radą a publicznością nie powinno mieć miejsca nawet podczas burzliwych 
dyskusji.  

Pan Eugeniusz Brot zaproponował wystąpienie do zarządcy drogi z prośbą 
rozważenie możliwości zamontowania podgrzewanego lustra na skrzyżowaniu 
Placu Jana Pawła II, ul. Piłsudskiego i św. Anny. Docelowo należy wyburzyć dom, 
podobnie jak na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Sienkiewicza, a doraźnie montaż 
podgrzewanego lustra poprawiłby bezpieczeństwo. Zwrócił uwagę, że siedziba 
lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Sądzie Rejonowym nie jest 
najszczęśliwszym rozwiązaniem, ponieważ ani członkowie komisji nie mają 
warunków do pracy, ani wyborcy do głosowania. Zaproponował rozważenie 
możliwości przeniesienia siedziby tej komisji. Dodał, że po zakończonych 
wyborach do Obwodowej Komisji Wyborczej zgłosili się przedstawiciele 
Miejskiej Komisji Wyborczej zaniepokojeni przebiegiem wyborów. W swojej 
karierze wyborczej nie spotkał się z komisją, która chciałaby sfałszować wybory. 
Jeden z mieszkańców z tego obwodu, który obecnie jest radnym napisał donos, że 
członek komisji sugerował wyborcom, przy którym nazwisku należy postawić 
krzyżyk, a nawet „rzekomo stawiano jakieś znaczki”. Wybory 12 listopada były 
szczególnie trudne. Przedstawiciele Miejskiej Komisji Wyborczej zaproponowali 
przejrzenie i przeliczenie w pierwszej kolejności kart do Rady Miasta, co 
spowodowało zdenerwowanie wszystkich członków komisji i mężów zaufania. 
Według ustaleń zarówno Miejskiej jak i Obwodowej Komisji Wyborczej 
nieprawidłowości nie stwierdzono. Pozostał jednak niesamowity niesmak. 
Poprosił, aby na łamach prasy lokalnej radny przeprosił zarówno członków 
komisji, jaki mężów zaufania za zamieszanie, którego był przyczyną.  

Pani Lucyna Mulczyk poinformowała, że nie był to donos, a mały protest 
wyborczy. Dodała, że przejrzenie i przeliczenie kart odbyło po zasięgnięciu opinii 
Komisarza Wyborczego w Łodzi i przeprowadzone zostało prawidłowo. Miejska 
Komisja Wyborcza została zobligowana do takiej pracy. Dodała, że białe karty 
musiały być przejrzane w obecności członków Miejskiej Komisji Wyborczej czy 
nie ma na nich żadnych znaków. Radny Roman Sasin w proteście nie wskazał 
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nazwiska, którego kandydata na kartach dotyczyło zaznaczane. Nie znaleziono 
żadnej karty, na której były stawiane jakieś znaki. 

Radny Roman Sasin odpowiedział, że do niego jako byłego radnego 
powiatowego wieczorem zgłosiły się dwie rodziny, które poinformowały, że 
otrzymały znaczone karty określonym kolorem. Jego zdaniem wystarczyło 
wymienić karty. Pierwszą otrzymaną informację zbagatelizował, ale po drugiej 
napisał protest nie określając jakim kolorem są te zaznaczenia. Teraz wie, że nie 
było nic, ale po postępowaniu przed sądem, w którym stracił dużo czasu po 
wyborach w Gminnej Spółdzielni w 1998 r. uważał, że miał taki obowiązek, a 
teraz może powiedzieć, że jedna i druga komisja były w porządku i on też był w 
porządku i nikt nie powinien mieć pretensji. Z informacji, które uzyskał, tusz 
którym karty były stemplowane, mógł się przesunąć po karcie tworząc 
„zamazania, jakieś nikłe ale coś tam było”. Jego zdaniem jeżeli wszystko zostało 
tak dobrze sprawdzone, wyniki nie zostały na pewno skłamane (sfałszowane), 
karty i tak trzeba było przeliczyć. Przypomniał, że w 2002 roku i pan Brot był w 
komisji i wtedy też były jakieś niedomówienia, ale nie przypomina tego jakby miał 
uwagi do pracy pana Brota w jakieś komisji wyborczej.  

Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie czy bilans może być przygotowany na 
koniec listopada, a informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona radnym 
jest na początek listopada. Czy takie dokumenty wystarczą? 

Radny Stefan Zasada dopowiedział, że tak. 
Burmistrz Ewa Mądra poinformowała, że zbulwersowała ją informacja 

dotycząca funduszy unijnych. Przygotowane zostały projekty termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej Nr 2 i Urzędu Miasta, aby zadanie było na tyle duże, by 
gwarantowało otrzymanie środków w ramach funduszy norweskich. Od sierpnia 
Urząd czekał z dokumentacją na ogłoszenie naboru mając w budżecie 
zabezpieczone środki na tłumaczenie dokumentów. Nabór ogłoszono 5 grudnia ale 
z wyłączeniem termomodernizacji. Najprawdopodobniej fundusz norweski nie 
będzie obejmował termomodernizacji, mimo, że termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej cały czas była wymieniana jak zadanie przy którym 
można ubiegać się o dofinansowanie. Ubiegając się o środki z funduszy 
europejskich potrzebny jest plan rozwoju lokalnego, który musi być spójny z 
wojewódzkim planem a ten z kolei z narodowym tylko, że go jeszcze nie ma i nie 
wiele wiadomo na temat podziału środków i zadań priorytetowych. W prasie 
ukazała się informacja, że narodowy plan może być uchwalony w III kwartale 
2007 roku, ale może się okazać, że do końca przyszłego roku niewiele uda się 
zrobić. Wszystko się zmienia, kiedyś nie było możliwości uzyskania środków na 
budowę przedszkola, teraz budowa przedszkola jako inwestycja jest już ujęta, ale 
nie wiadomo czy pozostanie. Jej zdaniem niepoważna jest zmiana zadań. W 
sprawie zmiany lokalu wyborczego odpowiedziała, że jest problem, ponieważ w 
pobliżu nie ma żadnego innego budynku, gdzie można byłoby utworzyć siedzibę 
komisji. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że frekwencja podczas wyborów byłaby 
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wyższa gdyby lokale były przystosowane dla niepełnosprawnych i osób starszych. 
Należy się nad tym w przyszłości zastanowić. 

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie czy jesteśmy przygotowani do 
wystąpienia o środki na budowę hali, ponieważ projekt jest gotowy. Poprosił, aby 
to zadanie śledzić na bieżąco. 

Pani Lucyna Mulczyk poinformowała, że przewodniczący obwodowych 
komisji wyborczych zwrócili uwagę na kształt okręgów wyborczych w Straży 
Pożarnej i w Gimnazjum. Poprosiła o dokonanie zmian tak, aby wyborcy mieli jak 
najbliżej do lokali wyborczych. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że Rada jest 
władna do zmiany geografii wyborczej. 

Radny Tadeusz Barucki zwracając uwagę, że boisko ze sztuczną 
nawierzchnią jest już wybudowane, mimo, że przewidywał to projekt kompleksu 
sportowego zadał pytanie co teraz będzie z tym projektem? Zwracając uwagę na 
wystawione donice przy ulicach zadał pytanie czy powinny one być na ciągu 
komunikacyjnym, czy nie lepiej byłoby ustawiać je na trawnikach? 

Pani naczelnik Anna Durańska odpowiedziała, że donice mają 
uniemożliwiać parkowanie pojazdów, które niszczą pasaż.  

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że geografia wyborcza 
była analizowana w lutym br. na polecenie komisarza wyborczego, a istniejąca 
ordynacja wyborcza nie pozwala na zmianę ani okręgów ani obwodów 
dopuszczając jedynie zmianę siedziby komisji.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie co się stanie wtedy 
kiedy przybędzie mieszkańców? 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że jest to możliwe ale 
dopiero wtedy, gdy okręg się zwiększy i przekroczy 3 tysiące.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że po analizie projektu wystąpiła o 
rozważenie możliwości zmiany terenu pod projektowanym boiskiem na plac 
zabaw i skeip- park, tak aby skorzystać z funduszy społecznych. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że niezasadne było wydatkowanie 
pieniędzy na projekt, który w części jest już nieaktualny. Ponieśliśmy koszty i 
teraz trzeba znaleźć kolejne pieniądze na zmianę projektu. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że firma została wyłoniona za ponad 
50 tys. zł a kolejna życzyła sobie ponad 100 tys. zł. , a wiec projekt był 
zdecydowanie tani, a jeżeli Rada zdecyduje, że ma tam być boisko, to ten projekt 
może być realizowany. 

Radny Przemysław Maślanko stwierdził, że jest przeciwny zmianie projektu, 
ponieważ jedyną szansę uatrakcyjnienia basenu i zwiększenia jego dochodów 
widzi  w rozbudowie obiektu sportowego o halę sportową z boiskiem, nie tracąc 
przy tym pieniędzy na zmianę projektu. 

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że plac zabaw jest bardzo potrzebny.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o możliwości 

głosowania przez Internet w konkursie na budowę w Brzezinach ogródka 
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jordanowskiego. W każdej gazecie BIS jest informacja na ten temat. 
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że dyskusja wskazuje iż trzeba ten 

problem wyjaśnić na komisjach Rady. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował łączone 

posiedzenie komisji w tej sprawie.  
Radny Roman Sasin stwierdził, że ogródek jest potrzeby, ale najważniejsze 

zadania w najbliższych latach to GPZ. Jeżeli GPZ nie powstanie to żaden inwestor 
do Brzezin nie przyjdzie. Przypomniał, że kilka lat temu na skutek awarii, 
Brzeziny  przez kilka dni, na początku stycznia, nie miały zasilania. Inny ważny 
problem to budowa obwodnicy. Trzeba zakończyć wszelkie prace dotyczące 
planów związanych z przebiegiem obwodnicy. Trzeba wszystko zrobić w tej 
sprawie, a nawet przystąpić do wykupywania pierwszych nieruchomości. Kolejny 
problem to przyspieszenie podziału osiedla za pływalnią, ponieważ działki 
budowlane są bardzo poszukiwane. Jeżeli te zadania się połączy z obecnie 
realizowanymi inwestycjami to są podstawowe przedsięwzięcia, którymi ta Rada 
powinna się zająć. Jego zdaniem rozwoju Brzezin nie da się bez tego zrobić 
(przyspieszyć). Jeżeli nie to będzie takie „cykanie tu kawałek czegoś, tam kawałek 
czegoś, a widać to więcej gdy zbliżają się wybory”. 

Burmistrz Ewa Mądra poprosiła obsługę Rady o skserowanie radnym planu 
zagospodarowania przestrzennego, planu rozwoju lokalnego i strategii rozwoju, 
ponieważ może nie wszyscy znają te dokumenty. W sprawie obwodnicy 
odpowiedziała, że pisane są pisma co 1-2 miesiące. W 2004 roku zabezpieczane 
było 190 tys. zł na sprawy geodezyjne, wypisy i podziały, ale nie wydatkowane 
gdyż nie był uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego Brzezin. Jej 
zdaniem nie ma sensu dzielić pola jeżeli nie wiadomo co i w którym miejscu 
będzie, ponieważ na obecny przebieg obwodnicy nie zgodzili się mieszkańcy. Aby 
zmienić przebieg obwodnicy wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji, ponieważ 
będzie to ich inwestycja. Generalna Dyrekcja zobowiązała się do przygotowania 
koncepcji, którą my moglibyśmy przenieść do planu zagospodarowania 
przestrzennego. W odpowiedzi na nasze pisma Generalna Dyrekcja obiecała 
przygotowanie koncepcji na rok 2008. W listopadzie wysłano pismo proszące o 
przyśpieszenie terminu na rok 2007. Zapewniał, że cały czas będzie występowała, 
ponieważ bez koncepcji nie wiadomo, jaki będzie faktycznie przebieg obwodnicy. 

Radny Stefan Zasada stwierdził, że on chciałby zobaczyć bilans otwarcia i 
dopiero wtedy można dyskutować wiedząc jak stoimy finansowo. W tej sytuacji 
dyskusję traktuje za bezprzedmiotową i zgłasza wniosek formalny o jej 
zamknięcie. 

Pan Zbigniew Dyr stwierdził, że boisko w Brzezinach jest, ale nie ma 
zaplecza hotelowego. Jego zdaniem kompleks sportowy jest bardzo potrzebny, a 
wykorzystywać go mogą także i mieszkańcy Łodzi. Powinien powstać taki 
kompleks. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Stefana Zasady o zamknięcie dyskusji w tej sprawie.  
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Wniosek został przyjęty przez Radę 11 głosami za, przy 1 głosie 
przeciwnym.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że poruszane tematy 

powinny być przeniesione do planów pracy komisji. Zaproponował aby sesje 
odbywały się w jednym- stałym dniu w miesiącu w godzinach popołudniowych. 
Zaproponował ostatni piątek miesiąca. Dodał, że trzeba zastanowić się nad 
zakupem nowych stołów na salę konferencyjną. Poinformował, że zmieniły się 
przepisy, które zaostrzyły sankcje za nie złożenie oświadczenia o stanie 
majątkowym, czy oświadczenia o nie prowadzeniu bądź prowadzaniu działalności 
gospodarczej przez małżonków radnych. Nie złożenie dokumentów skutkuje 
wygaśnięciem mandatu radnego. Termin złożenia oświadczenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej przez małżonka upływa 12 grudnia, a oświadczeń 
majątkowych - za miesiąc od dzisiejszego dnia. Poprosił radnych o pozostanie 
radnych po sesji na sali celem krótkiego szkolenia w sprawie oświadczeń. 

Burmistrz Ewa Mądra poinformowała, że jeszcze dzisiaj złoży wniosek do 
Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym. Sesja dotyczyć 
będzie sposobu przekształcenie Miejskiej Krytej Pływalni.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że tryb nadzwyczajny 
oznacza że sesja może być zwołana w ciągu 7 dni, a materiały mogą być 
dostarczone bezpośrednio przed sesją.  

 
 
 

15. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 

obrady II sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 13.50 
 
 
Protokołował: Grzegorz Kozieł  
 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY
  

 Zbigniew Bączyński  
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	PROTOKÓŁ 
	 
	NR  I / 06 
	 
	I  SESJI 
	 
	Radna Grażyna Korybut zgłosiła kandydaturę radnej Czesławy Gałeckiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.  
	Radny Stefan Zasada zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Baruckiego, która wyraził zgodę na kandydowanie. 
	 Radna Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę radnego Przemysława Maślanko, który wyraził zgodę na kandydowanie. 



