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Proponowany porządek obrad w załączeniu. 
 
Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 

Program świąteczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.  
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miasta Brzeziny. 
5. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z realizacji 

uchwał Rady Miasta. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
8. Informacja dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzezinach dot. 

znaczenia zajęć wczesnego wspierania rozwoju dla stymulacji ogólnorozwojowej 
oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci przed podjęciem nauki w szkole. 

9. Informacja doraźnej Komisji do spraw oceny oznakowania dróg w mieście 
Brzeziny z przeglądu oznakowania dróg w mieście.   

10. Podsumowanie przebiegu dyżurów radnych Miasta Brzeziny w 2007 roku.  
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 

roku budżetowego 2007. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku 

od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej dla 
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Brzeziny”. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
działek gruntu położonych  w Brzezinach przy ul. Przedwiośnie. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 
2958/21, położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I 
półrocze 2008 r. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i 
Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

23. Zapytania i wolne wnioski. 
24. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powitał zebranych gości. Szczególnie miło 

powitał wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach panią Ewę 
Kozłowską oraz panie Iwonę Pobralską- Szutowicz, Katarzynę Wójcicką i Beatę 
Łęczycką, które przygotowały przedstawienie. Zaprosił obecych na program 
świąteczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach. 

 
 

1. Otwarcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady XVI sesji Rady Miasta 

Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Szczególnie miło 
powitał burmistrz Ewę Chojkę i z-cę burmistrza Radosława Pyka.  

 
 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec 

obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 15 radnych. Lista 
obecności radnych w załączeniu.  

 
 

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany porządek obrad- 

materiał w załączeniu.  
 
 

4. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miasta Brzeziny. 
 
Protokół XV sesji Rady Miasta Brzeziny bez uwag został przyjęty 14 głosami za – 

jednogłośnie.  
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5. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z 
realizacji uchwał Rady Miasta. 

 
Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację z prac między sesjami Rady oraz 

dotyczącą realizacji uchwał Rady Miasta, prowadzonych przetargach i podjętych 
zarządzeniach – materiał w załączeniu.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy działanie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków nie wstrzyma realizacji inwestycji właścicielowi nieruchomości przy ul. 
Waryńskiego w Brzezinach?  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że najprawdopodobniej wstrzyma, ponieważ 
teren w planie zagospodarowania przestrzennego jest pod nadzorem 
archeologicznym. Dodała, że nie wie czy właściciel miał zgodę na nawiezienie 
warstwy ziemi. Dopiero na spotkaniu u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zobaczyła projekt budowlany obiektu, który planowany jest pośrodku zabytkowej 
drogi. Inwestor będzie zabiegał o maksymalne złagodzenie wymagania 
konserwatora, gdyż będą one podstawą do określenia warunków pozwolenia na 
budowę wydawanego przez służby starosty. Zamysłem inwestora była budowa 
obiektu na wzmacnianych betonowych słupach, a wszelkie ograniczenia 
konserwatora stanowią poważne utrudnienie dla inwestora. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński z zadowoleniem zwrócił uwagę, że 
realizacja uchwał jest na bieżąco monitorowana.  

 
 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że opracował wzory 

pisemnych interpelacji – jednej składanej na sesji Rady Miasta i drugiej w 
okresie między sesjami składanej za pośrednictwem przewodniczącego Rady. 
Dodał, że 18 grudnia br. złożył interpelacje dotyczącą nowych dróg 
Jarzębinowej, Skośnej i Reymonta. Mieszkańcy tych ulic zwrócili się do niego 
jako rzecznika praw konsumentów i dlatego on przekazał sprawę do starosty, a 
jako radny złożył interpelację do pani burmistrz. Odczytał treść złożonej 
interpelacji.  

 
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że napływa do niego masa 

spraw dotyczących nierealizowanych, bądź realizowanych niepunktualnie 
kursów autobusów i busów do Łodzi. Obszerną odpowiedź otrzymał 18 grudnia 
br., która jednak niczego nie załatwia, gdyż powiat ani miasto nie jest w stanie 
nakłonić nikogo do wykonywania pracy w zakresie komunikacji zbiorowej. 
Wobec nierzetelnego przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie o cofnięcie 
zezwolenia. Być może zaskutkuje to zmianą przewoźnika. Jako rzecznik 
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konsumentów otrzymał odpowiedź od PPKS o przywróceniu kursu do Łodzi o 
godz. 6.45 i zlikwidowaniu kursu o godz. 12.10. Z pisma wynika, że bilety 
miesięczne nadal są sprzedawane, a kurs o godz. 6.50 do Łodzi odbywać się 
będzie bez przeszkód.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec prośby pani dyrektor Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzezinach zaproponował zmianę kolejności 
punktów – punkt 8 po punkcie 10. 

Proponowana zmiana został przyjęta 15 głosami za- jednogłośnie.  
 
 

8. Informacja dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 
Brzezinach dot. znaczenia zajęć wczesnego wspierania rozwoju dla 
stymulacji ogólnorozwojowej oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci 
przed podjęciem nauki w szkole- przeniesiony po punkcie 10. 
 

 
9. Informacja doraźnej Komisji do spraw oceny oznakowania dróg w mieście 

Brzeziny z przeglądu oznakowania dróg w mieście.  
 
Radny Stefan Zasada poinformował, że Komisja do spraw oceny oznakowania dróg w 

mieście Brzeziny w dniu 13 grudnia br. dokonała oceny oznakowania dróg w 
mieście. Przedstawił protokół i wnioski- materiał w załączeniu. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, co zakazuje zatrzymywanie się i postój na ul. 
Konstytucji 3-go Maja naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji?  

Radny Stefan Zasada odpowiedział, że jest tam skrzyżowanie z ul. Cegielnianą.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński potwierdził, że zgodnie z ogólnymi 

zasadami prawa o ruchu drogowym w określonej odległości od skrzyżowania nie 
wolno się zatrzymywać. Dodał, że samorząd miejski powinien brać udział w 
dokonywaniu oceny oznakowania dróg wojewódzkich, ponieważ nic nie jest 
zrobione w sprawie ulicy Modrzewskiego w okolicy targowiska i być może 
przesłanie tego dokumentu do Zarządu Dróg Wojewódzkich spowoduje 
zliberalizowanie zakazu zatrzymywania się w rejonie targowiska na drodze 
wojewódzkiej.  

Radny Stefan Zasada odpowiedział, że na ul. Lasockich do Traugutta proponowane 
było odwołanie zakazu, ale wprowadzało to by tylko większy zamęt i 
„ogłupianie” kierowców.  

Radny Roman Sasin zgłosił uwagę, że jadąc drogą 72 w kierunku Strykowa za 
bankiem jest duża tablica informacyjna dla samochodów ciężarowych, a na  
końcu ul. Modrzewskiego przy szpitalu jest zakaz na drodze gminnej - 
ograniczenie tonażu. To samo jest w drugą stronę na ul. Kilińskiego - tablica 
informuje o możliwym przejeździe a później o ograniczeniu do 8 ton. Dodał, że 
cofanie takim samochodem jest bardzo ciężkie.  
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Radny Stefan Zasada przypomniał, że samorząd miasta ma niewiele do powiedzenia 
w sprawie oznakowania na drogach krajowej i wojewódzkich. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby wystąpienie radnego 
Romana Sasina potraktować jako wniosek o przesłanie sprawy do zarządcy 
drogi. Dodał, że można to obfotografować, aby potwierdzić stan faktyczny.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że może to być przesłane z prośbą. 
Potwierdziła, że znaki dotyczące ograniczenia tonażu na naszych drogach 
ustawiono po to, aby tiry nie rozjeździły nam dróg. Zapewniła, że w tej sprawie 
zostanie przygotowane wystąpienie do zarządcy drogi wojewódzkiej. Dodała, że 
powinna być przygotowana organizacja ruchu, która kompleksowo 
przygotowałaby opracowanie dotyczące wszystkich znaków w mieście. 
Przypomniała, że znak na ul. Słowackiego został ustawiony w ubiegłym roku, 
ponieważ kierowca wyjeżdżający z ul. Chopina ma ograniczoną widoczność. 
Znak zakazu na ul. Konstytucji 3-go Maja ustawiono na wniosek policji, a na ul. 
Bohaterów Warszawy ustawiono na wniosek BSM, bo nie można było wyjechać 
z drogi osiedlowej. Jej zdaniem ustawiane znaków na wniosek części 
mieszkańców tworzy problem dla innych mieszkańców, którzy mają inne zdanie.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował ustawienie znaku stop na 
końcu ul. Chopina bez linii ciągłej i wtedy kierowca będzie zatrzymywał się tam 
gdzie nie ma ograniczonej widoczności.  

Radna Bogusława Frydrych potwierdziła, że wyjazd z ul. Chopina jest bardzo 
utrudniony przez parkujące samochody.  

Radny Roman Sasina zadał pytanie czy stawiając znak ograniczenia tonażu na 
naszych drogach powiadamialiśmy zarządcę drogi wojewódzkiej i krajowej? 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że zarządcy byli powiadamiani, ponieważ 
wszelkie znaki na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi muszą być 
uzgadniane. Przy Urzędzie Marszałkowskim funkcjonuje Komisja 
Bezpieczeństwa, która to opiniowała, a tablice ustawione były na nasz koszt.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował wizję lokalną i 
obfotografowanie tych miejsc. 

Pani Anna Durańska zapewniła, że znaki te zostały ustawione zgodnie z procedurą. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że to iż z wnioskiem występują 

mieszkańcy nie powinno przesądzać o ich ustawieniu jeżeli jest to sprzeczne z 
zasadami ruchu drogowego. Trzeba zawsze dokonać weryfikacji wniosków. 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że wszystkie znaki na terenie miasta zostały 
ustawione za zgodą zarządcy dróg, którym jest starosta.  

Radny Krzysztof Kotynia poinformował, że był za usunięciem znaku zakazu na ul. 
Słowackiego, ponieważ uważa, że jest tam niewielki ruch. Dodał, że ograniczenie 
tonażu na ul. Kilińskiego dotyczy obaw przed zarwaniem mostu na tej ulicy.  

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że na skrzyżowaniach jest ograniczona widoczność tak 
jak na skrzyżowaniu Andersa- św. Anny dlatego jej zdaniem każdy z tych 
wniosków trzeba przemyśleć. Dodała, że jest przeciwna likwidacji znaku zakazu 
na ul. Głowackiego, ponieważ chodnik nie ma podbudowy cementowej.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podsumował, że działanie komisji 
spowodowało ucywilizowanie tego co dzieje się w mieście w zakresie dróg. W 
miejscach dotychczasowego zakazu zatrzymywania się i postoju nadal będą 
zakazy utrzymane, ale nieco przesunięte. W ten sposób legalizujemy zatrzymanie 
w miejscach tradycyjnie do zatrzymania przeznaczonych, a więc nie będzie 
takiego ewidentnego łamania prawa. 

Radny Stefan Zasada zaproponował, aby wszelkie wnioski dotyczące nowych znaków 
opiniowane były przez doraźną komisję z udziałem pana Kurka z policji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że do wszelkich wniosków 
dotyczących znaków powinno podchodzić się z pewną ostrożnością. 
Podziękował komisji za wykonaną pracę.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powitał wchodzących na salę starostę 

Edmunda Koteckiego oraz dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 
Brzezinach Bożenę Skorupę - Grall. 

 
 
10. Podsumowanie przebiegu dyżurów radnych Miasta Brzeziny w 2007 roku.  
 
Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka przedstawiła informację dotyczącą dyżurów 

radnych Miasta Brzeziny w 2007 roku. Radni dyżurowali na 21 dyżurach. 
Mieszkańcy zaczynają przyzwyczajać się do dyżurów i przychodzą ze swoimi 
problemami, uwagami i propozycjami. Do najczęściej powtarzających się 
zagadnień należy stan budynków TBS-u – elewacje, nie malowanie klatek 
schodowych, brak rynien, brak wymiany okien, mimo, że zostały 
zakwalifikowane do wymiany. Inny problem to stan nawierzchni dróg ul. Okrzei, 
św. Anny, Mrockiej, Żeromskiego. Trzeci problem to chodniki, które od 30 lat 
nie są remontowane. Wymiany wymagają chodniki przy ul. św. Anny, 
Kościuszki, Okrzei. Kolejny problem to kursy busów na trasie Brzeziny - Łódź. 
Mieszkańcy zaproponowali przedłużenie linii MPK 54 w określonych godzinach. 
Inny problem to oświetlenie ulic- na wolnostojących słupach brak jest lamp np. 
na ul. Piłsudskiego, Okrzei i św. Anny. Inne zgłaszane problemy dotyczą 
przyłączenia bloków do ciepłowni. Mieszkańcy interesują się obwodnicą, czy 
lokalizacją telefonii komórkowej. Z problemów rodzą się zapytania co z 
targowicą, co Urząd zamierza zrobić z tym terenem, jakie jest przeznaczenie 
terenu na lądowisko. Dodała, że są uwagi mieszkańców,  niektóre nawet 
oficjalne. Mieszkańcy mówią o niekulturalnym podejściu urzędników do 
interesantów. Interesanci nie przychodzą z celach towarzyskich, lecz z prośbą o 
pomoc w rozwiązywaniu problemów a czują się jak intruzi. Opinia o pracy 
Urzędu, opinia o pani burmistrz w dużej mierze zależy od pracy zespołu. Zadała 
pytanie czy mamy dalej kontynuować dyżury? To zależy od radnych. Jej zdaniem 
jest to celowe i słuszne. Nie zawsze mieszkańcy mają czas aby swoje problemy 
zgłaszać pani burmistrz czy przewodniczącemu dlatego jej zdaniem powinna być 

 
7



kontynuacja dyżurów. Każda uwaga, czy prośba jest przez dyżurujących radnych 
analizowana. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zgodził się z ostatnią uwagą, że poziom 
kultury pracowników pozostawia wiele do życzenia. Arogancja często dominuje i 
to jest zły znak dla wizerunku pani burmistrz, Urzędu i Rady. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie wie czy chodzi o targowisko miejskie 
czy chłopski rynek, który został zlikwidowany. Rada podjęła decyzję o podziale 
tego terenu na działki i sprzedaży bardzo nieatrakcyjnych działek za śmieszne 
pieniądze. Miasto nie zyskało nic tracąc teren, który użytkowany był przez 
rolników. Teraz urządzenie takiego targowiską pociąga za sobą ogromne koszty. 
W sprawie lądowiska odpowiedziała, że Rada zdecydowała o nieodpłatnym 
przekazaniu majątku i to obdarowany powinien być zainteresowany przyjęciem 
tego majątku. Dodała, że ona jako burmistrz o przyjęcie majątku nikogo prosić 
nie będzie. W sprawie obsługiwania interesantów przez pracowników 
odpowiedziała, że do niej także wpływają różne uwagi. Poprosiła o 
skonkretyzowanie osób i wtedy pani sekretarz odpowiedzialna za 
funkcjonowanie Urzędu wyciągnie wnioski z dzisiejszej dyskusji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapewnił, że radni służą materiałami w tej 
sprawie, a poza tym wiemy, jak kto się zachowuje. W sprawie lądowiska 
odpowiedział, że informacja w prasie uświadomi, kto ponosi odpowiedzialność 
za brak reakcji ze strony SP ZOZ-u. 

Radna Barbara Kozłowska poprosiła o przesłanie do TBS-u informacji dotyczącej 
wymiany okien w mieszkaniach TBS-u. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że do tej pory nie ustaliliśmy 
modelu przepływu informacji z dyżurów radnych. Na jednej z sesji Rada przyjęła  
ustalenie, że  informacje z dyżurów będą przekazywane do administracji i te 
informacje nie powinny być zaskoczeniem, a mieszkaniec powinien otrzymywać 
odpowiedź. Zapewnił, że poprawi się jakość pracy w tym zakresie, a dyżury będą 
kontynuowane. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie zawsze wnioski są proste i mogą być od 
razu realizowane. Niektóre jak te, które dotyczą inwestycji powinny być 
opiniowane przez komisje Rady.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby wszystkie wnioski z 
dyżurów kierowane były do pani burmistrz, a pani będzie decydować, co z nimi 
zrobić dalej, jeżeli konsultacja komisji będzie potrzebna.  

 Radny Stefan Zasada zaproponował, aby ważniejsze wnioski radni zgłaszali na 
sesjach jako interpelacje.  

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że radni czują się odpowiedzialni na dyżurach i na 
niektóre problemy radni sami udzielają odpowiedzi, czy też pomagają 
mieszkańcom.  

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka stwierdzała, że ona w podsumowaniu nie 
oceniała radnych, lecz zwróciła uwagę na zgłaszane problemy.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy radni są za utrzymaniem 
dyżurów w dotychczasowej formie. 

W głosowaniu jawnym radni zdecydowali o kontynuacji dyżurów. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński kończąc dyskusję stwierdził, że kolejne 

posumowanie planowane jest za pół roku.  
 
 

8. Informacja dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 
Brzezinach dot. znaczenia zajęć wczesnego wspierania rozwoju dla stymulacji 
ogólnorozwojowej oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci przed 
podjęciem nauki w szkole- przeniesiony po punkcie 10.

 
Pani Bożena Skorupa- Grall dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w 

Brzezinach przedstawiła informację dotyczącą znaczenia zajęć wczesnego 
wspierania rozwoju dla stymulacji ogólnorozwojowej oraz wyrównania szans 
edukacyjnych dzieci przed podjęciem nauki w szkole – materiał w załączeniu.  

Radna Zofia Krawczyk zwróciła uwagę, że w 2009 roku próg klasy pierwszej 
przekroczą sześciolatki. Od stycznia do czerwca 2008 roku mają powstać nowe 
podstawy programowe dla 5 i 6 – latków. Zapytała czy poradnia jest zapraszana 
do tworzenia nowych podstaw programowych? 

Pani Bożena Skorupa- Grall odpowiedziała, że ministerstwo ceni sobie konkretnych 
specjalistów i raczej nie korzysta z usług pracowników poradni.  

Radna Zofia Krawczyk zaproponowała zgłoszenie akcesu przez pracowników poradni 
i czy 6-latki będą miały „twardy” obowiązek realizacji obowiązku szkolnego w 
świetle wielkiej indywidualizacji ucznia? 

Pani Bożena Skorupa- Grall odpowiedziała, że jej zdaniem będzie to obowiązek. 
Dodała, że ma jednak rozbieżne informacje dotyczące wprowadzenia następnego 
etapu reformy oświatowej, czy to ma być już rok 2009. Nazewnictwo klasy zero 
obejmuje osoby z niepełnosprawnością, a dla pozostałych osób ma to być roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolno- pedagogiczne. Zapewniła, że będzie 
starała się o zgłoszenie akcesu. Dodała, że pisany jest nawet specjalny program 
finansowany z funduszy europejskich. Problem dzieci nie będzie rozwiązany 
dopóki nie powstanie więcej przedszkoli. 

Radna Małgorzata spytała o liczbę indywidualnych programów i ile jest już 
realizowanych w zakresie wyrównywania szans dzieci zagrożonych problemami, 
ile kończy się sukcesem, czy nawiązywano już kontakty w tym zakresie z 
przedszkolami z gmin, jakie deficyty są najczęściej rozpoznawane i jak często są 
stawiane diagnozy o niepełnosprawności zgodnie z ustawą o rehabilitacji? 

Pani Bożena Skorupa- Grall odpowiedziała, że jest sześć programów indywidualnych. 
Sukcesem jest to, że się widzi postęp u dziecka. Najbardziej miarodajnym 
sprawdzeniem dziecka, co dziecko osiągnęło, jest etap pójścia dziecka do szkoły. 
Dziecko nadal będzie wymagało pomocy poradni, ale będzie bardziej 
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samodzielne w rozwiązywaniu problemów. Niepełnosprawności medycznej 
może towarzyszyć niepełnosprawność związana z niemożliwością realizacji 
programu nauczania, ale nie zawsze np. niepełnosprawność ruchowa.   

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, że rodzice nie zawsze mają czas na to, aby 
zauważyć potrzebę konsultacji w poradni. Zadał pytanie czy w takim przypadku 
poradnia dociera do dzieci zapracowanych rodziców? 

Pani Bożena Skorupa- Grall odpowiedziała, że poradnia robi co może, aby zaprosić 
każde dziecko, które nie uczęszcza do przedszkola. Dodała, że dziecko powinno 
uczęszczać do przedszkola, ponieważ inaczej rozwija się pod względem 
społecznym i jest bardziej zdyscyplinowane. Poradnia nie jest szkołą i 
odwiedziny w poradni nie są obowiązkowe, lecz dobrowolne. 

Radna Bogusława Frydrych zadała pytanie ilu rodziców zgłasza się do poradni z 
dziećmi w wieku 2-5 lat? Jej zdaniem możliwość udzielenia pomocy poradni 
powinna być bardziej rozpowszechniona.  

Pani Bożena Skorupa- Grall odpowiedziała, że chciałaby, aby tych rodziców było jak 
najwięcej. Dodała, że dwukrotnie przeprowadzana była akcja. Rozważa 
możliwość organizowania spotkań z rodzicami w przedszkolu. Chętnych jest 
niewiele ok. 10 osób. 

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że edukacja rodziców powinna rozpoczynać się 
od podstaw, dlatego jej zdaniem celowe byłoby publikowanie argumentów, 
dlaczego warto skorzystać z oferty poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował za udział w sesji pani 
Bożenie Skorupie- Grall i stwierdził, że w tej sprawie pani dyrektor ma 
udostępnione łamy BIS-u.  

  
  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił przerwę. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady.  
  
 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z 
końcem roku budżetowego 2007. 

 
Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie wydatków 

niewygasających z końcem roku budżetowego 2007. Dodała, że projekt uchwały 
dotyczy inwestycji uznanych za wydatki niewygasające, które będą realizowane 
w przyszłym roku. Są to: modernizacja części pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej Nr 1, program rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej na lata 2007- 
2012 oraz rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej- zlewnia nr 1 – etap 1.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński spytał dlaczego we wszystkich 
przypadkach ustalony jest termin realizacji zadania na 31 sierpnia 2008?  
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Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że termin ten nie może być już przesunięty i 
musi być zrealizowany, a faktycznie termin realizacji tych inwestycji będzie 
wcześniejszy. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że modernizacja części 
pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 powinna być jak najszybciej 
przeprowadzona, aby uchwała nie spowodowała przedłużenia czasu realizacji 
inwestycji.  

 
Uchwała Nr XVI / 110 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 została przez Radę 
podjęta 15 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od 
podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis 
udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie 
miasta Brzeziny”. 

 
Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu 
pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca 
pracy na terenie miasta Brzeziny”.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pytał, kto rekompensuje straty 
spowodowane brakiem wpływów tego zwolnienia?  

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że w przypadku dużego przedsiębiorcy może to 
być strata dla budżetu sięgająca nawet 100 tys. zł. Dodała, że jest to ukłon w 
stosunku do nowych przedsiębiorców, a straty wynikającej ze zwolnienia z podatku 
nikt gminie nie zrekompensuje. Ewentualnym zyskiem jest rozwój gospodarczy i 
zwiększenie zatrudnienia.   

 
Uchwała Nr XVI / 111 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu 
pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca 
pracy na terenie miasta Brzeziny” została przez Radę podjęta 15 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w 
budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007. 

 
Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian 

w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007. 
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Uchwała Nr XVI / 112 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w 
sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 
została przez Radę podjęta 15 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007. 

 
Z-ca Burmistrza Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007. Dodał, że 
zmiany spowodowane są oszczędnościami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzezinach w czynszu za wynajem świetlicy Świetlik oraz 
zwiększenia wydatków związanych z zapłaceniem za opinie biegłych.  

 
Uchwała Nr XVI / 113 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 
została przez Radę podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej działek gruntu położonych w Brzezinach przy ul. 
Przedwiośnie. 

 
Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działek gruntu położonych w Brzezinach przy ul. Przedwiośnie.  
 
Uchwała Nr XVI / 114 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Brzezinach 
przy ul. Przedwiośnie została przez Radę podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu. 

 
 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 2958/21, położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej. 

 
Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 2958/21, położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej. 
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Uchwała Nr XVI / 115 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 2958/21, położonej w Brzezinach przy ul. 
Wodociągowej została przez Radę podjęta 15 głosami za – jednogłośnie. Uchwała 
w załączeniu. 

 
 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta 
Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił plan pracy Rady Miasta 

Brzeziny na I półrocze 2008 r. wprowadzając autopoprawkę polegającą na 
skreśleniu litery „a” w słowie „naczelnika” 

Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała rozszerzenie planu pracy Rady na marzec o 
„analizę funkcjonowania Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach za okres 2003-
2007 w kontekście zmiany formy organizacyjnej”.  

Radny Przemysław Maślanko zaproponował, aby ten punkt umieścić już w lutym.  
Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała przedyskutowanie tego na komisjach już w 

lutym a na sesji dopiero w marcu. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby plan pracy Rady 

rozszerzyć o dodatkowy temat dotyczący funkcjonowania Miejskiej Krytej 
Pływalni w Brzezinach za okres 2003 - 2007 w kontekście zmiany formy 
organizacyjnej.  

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że dwa miesiące potrzebne jest na przygotowanie 
materiałów.  

 
Wniosek burmistrz Ewy Chojki poddany pod głosowanie został przyjęty 15 głosami 

za.  
 
Radny Roman Sasin zwrócił uwagę, że Komisja Rozwoju zajmie się także usuwaniem 

usterek gwarancyjnych.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały z przyjętymi 

zmianami w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 
 

Uchwała Nr XVI / 116 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. została przez Radę podjęta 
15 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny Krzysztof Kotynia 
przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 
2008 r. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby w nadchodzącym 
półroczu Komisja Rewizyjna zastanowiła się nad przeprowadzeniem czynności 
kontrolnych.  

Radny Krzysztof Kotynia odpowiedział, że Komisja Rewizyjna zajmie się 
sprawozdaniem finansowym MOPS, podobnie jak finansową działalnością 
spółek i przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

 
Uchwała Nr XVI / 117 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I 
półrocze 2008 r. została przez Radę podjęta 15 głosami za – jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu. 

 
 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

 
Przewodnicząca Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny Zofia Krawczyk 

przedstawiła plan pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I 
półrocze 2008 r. Wobec braku uwag przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I 
półrocze 2008 r. 

 
Uchwała Nr XVI / 118 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I 
półrocze 2008 r. została przez Radę podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu. 

 
 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 
2008r. 

 
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny Tadeusz 

Barucki przedstawił plan pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta 
Brzeziny na I półrocze 2008 r.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował dopisanie, że do stałych 
tematów posiedzeń komisji należy opiniowanie projektów uchwał dotyczących 
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny.  
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Radny Tadeusz Barucki przedstawił projekt uchwały z zaproponowaną zmianą w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady 
Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r.  

 
Uchwała Nr XVI / 119 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta 
Brzeziny na I półrocze 2008 r. została przez Radę podjęta 15 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 
2008 r. 

 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Sportu radny Przemysław Maślanko 

przedstawił plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta 
Brzeziny na I półrocze 2008 r. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady 
Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

 
Uchwała Nr XVI / 120 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady 
Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. została przez Radę podjęta 15 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, 
Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 
2008 r. 

 
Radny Roman Sasin przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą przedstawił plan pracy 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i 
Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r. 

Burmistrz Ewa Chojka poinformowała, że dopiero teraz zobaczyła projekt planu. 
Poprosiła o doprecyzowanie tematów w lutym dot. sprzedaży działek z zasobów 
miasta przeznaczonych na budowę domów i garaży oraz ze stycznia dwa ostatnie 
tematy dotyczące: obwodnica- jakie korzyści spodziewane są dla miasta z 
przyjętej przez R.M. Brzeziny wersji południowego przebiegu obwodnicy oraz 
zmiana MPZP- z myślą o przyszłych inwestycjach - przesunąć na luty. 
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Radny Roman Sasin stwierdził, on podobnie jak członkowie komisji chcieliby to 
wiedzieć, ponieważ być może będą pisać na Berdyczów czy gdzieś, aby to 
zmienić. 

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że uchwała Rady Miasta była tylko opinią i nie 
waży w niczym, co do przebiegu obwodnicy. Spytała, do kogo jest to pytanie? 

Radny Roman Sasin odpowiedział, że pytanie adresowane jest do pani burmistrz.  
Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że nie jest w stanie przygotować materiału do 

tematu: obwodnica- jakie korzyści spodziewane są dla miasta z przyjętej przez 
R.M. Brzeziny wersji południowego przebiegu obwodnicy. 

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy pani burmistrz może przygotować materiały na 
luty? 

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że Rada może uchwalać przystąpienie do zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego, co sesję, ale plan dotyczy całego miasta 
i dlatego analiza powinna być przeprowadzona kompleksowo. Wnioski do 
zmiany planu zbierane są od dwóch lat a zmiana powinna wziąć pod uwagę 
przebieg obwodnicy, który nie jest jeszcze znany.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że dopóki decyzje co do przebiegu obwodnicy nie 
zapadną to można pisać a on właśnie tak zamierza zrobić. Jego zdaniem 
południowy przebieg obwodnicy nie jest dobry dla Brzezin. Dodał, że jeżeli pani 
burmistrz nie zdąży z przygotowaniem materiałów dotyczących obwodnicy to on 
jako komisja będzie szukał innych rozwiązań. Najważniejsza przy zmianie planu 
zagospodarowania będzie obwodnica, ale nie ma miejsca dla inwestorów i trzeba 
tych miejsc poszukać a można plan zmieniać w częściach.  

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że pociąga to za sobą wydatki. Dodała, że między 
ul. Sienkiewicza a drogą na Łowicz wprowadzono tereny pod przemysł. Są tam 
działki rolne, a właściciele chcą dzielić ten teren pod działki budowlane. Brak 
terenu wynika z tego, że miasto jest zamknięte. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że miasto jest administrowane a nie zarządzane czy 
współrządzenie i za parę lat nie będzie miało dochodów własnych. 

Pan Paweł Świderski przypomniał, że Rada przystąpiła do studium, które jest 
pierwszym etapem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Studium jest 
zawieszone ze względu na przebieg obwodnicy.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że do kwietnia trzeba być przygotowanym na 
wskazanie terenów pod inwestycje. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że południowy przebieg 
obwodnicy został wskazany w wyniku demokratycznego działania. Dodał, że 
Komisja powinna wskazywać miejsca przeznaczenie dla przedsiębiorców. 
Zaproponował przeniesienie tych dwóch tematów na luty.  

Radny Roman Sasin zgodził się na przeniesienie tych dwóch tematów na luty. 
Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że to nie powinna być zmiana planu 

zagospodarowania, ale propozycje zmian do planu zagospodarowania 
przestrzennego w kontekście przyszłych inwestycji.  

Radny Roman Sasin zgodził się na proponowaną zmianę.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił, aby w przyszłości komisja 
wcześniej przygotowywała projekty planu pracy.  

Burmistrz Ewa Chojka przypomniała, że prosiła o doprecyzowanie zapisu tematu 
drugiego planowanego na luty - sprzedaży działek z zasobów miasta 
przeznaczonych na budowę domów i garaży.  

Radny Roman Sasin zaproponował, aby była to informacja. 
Burmistrz Ewa Chojka zadała pytanie, za jaki okres? 
Radny Roman Sasin stwierdził, ze jemu chodzi o działki przy ul. Mrockiej i garaże 

przy ul. Kulczyńskiego. 
Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała zapis „sprzedaż działek przy ul. Mrockiej i 

garaży przy ul. Kulczyńskiego”.  
Radny Roman Sasin dodał „i innych wynikających z uchwał podjętych w 2007”. 
Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała zapis „realizacja uchwał o sprzedaży 

nieruchomości podjętych w 2007 roku”.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że co sesja omawiane jest 

wykonanie uchwał, aby nie wracać już do nich.   
Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała zapis tematu „informacja dotycząca sprzedaży 

nieruchomości na podstawie uchwał podjętych w 2007 roku”. 
Proponowane zmiany w planie pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą zostały przyjęte 13 
głosami za. 

 
Radny Roman Sasin przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, 
Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2008 r.  

 
Uchwała Nr XVI / 121 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 
Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I 
półrocze 2008 r. została przez Radę podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym. Uchwała w załączeniu. 

 
 

23. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, że za wcześnie włączane jest światło żółte na 

sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Waryńskiego. Zadał pytanie czy coś 
jest poczynione w tym zakresie, ponieważ było to już zgłaszane na sesji? Zadał 
pytanie kiedy odbędzie się przetarg na działki pod garaże przy ul. Kulczyńskiego? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że w sprawie sygnalizacji świetlnej wystąpiła do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która analizuje sprawę. Światło 
zostało założone, aby zapewnić płynność ruchu na drodze krajowej. W sprawie 
sprzedaży działek pod garażami odpowiedziała, że przygotowany jest projekt 
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techniczny, przygotowana jest wycena i można ogłaszać przetarg po wywieszeniu 
nieruchomości do sprzedaży.  

Radny Roman Sasin poinformował, że na zarządzie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Dorzecza Bzury wyniknęła sprawa brakujących danych przy tworzeniu związku 
komunalnego. Przedstawił pismo proszące o wskazanie osoby odpowiedzialnej za 
zbieranie danych w terenie. Dodał, że był w tej sprawie u pana starosty, który 
zastanawia się nad wyjściem ze stowarzyszenia, a on nie podoła zbieraniu tych 
danych ze względu na obowiązki służbowe.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że to pan starosta ma wskazać 
pracownika, którzy zbierze informacje od pracowników z poszczególnych gmin. 
Zadał pytanie, kiedy stowarzyszenie składa sprawozdanie, ponieważ dobrze 
byłoby, aby pan radny takie sprawozdanie przedstawił.  

Radny Roman Sasin zapewnił, że takie sprawozdanie przygotuje.  
 
Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że z informacji przedstawionej przez 

wiceprzewodniczącą Rady Czesławę Gałecką wynikało, że urzędnicy obsługujący 
petentów zachowują się niekulturalnie. Jej zdaniem, jeżeli tak było, to są to 
pojedyncze osoby i nie można tego przenosić na wszystkich innych urzędników, 
którzy znakomicie wypełniają swoją funkcję. Słyszała wiele pochwał pod adresem 
urzędników.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że pochwały urzędników także 
powinny być wpisywane do zeszytu przez radnych.  

 
Radna Zofia Krawczyk zwróciła uwagę, że na poprzedniej radny Roman Sasin 

fotografował radnych i obrady sesji. Pytała czy radny dla swoich celów prywatnych 
może robić zdjęcia, jej zdaniem elegancko byłoby, aby o tym poinformował Radę. 
Spytała czy sami radni mogą robić zdjęcia, a ona nie wie, do jakich celów zdjęcia te 
zostały wykonane. W imieniu mieszkańców kamienicy przy ul. Moniuszki 12 
poprosiła prezesa Stanisława Golę o umieszczeniu w planie remontu bramy w tym 
budynku. 

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że wspólnota mieszkaniowa powinna o to wystąpić.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że radny Roman Sasin nie 

zapytał o zgodę, ale jego zdaniem radni jako osoby publiczne podlegają 
mniejszej ochronie swojego wizerunku niż mieszkańcy.  

 
Radna Grażyna Korybut pytała czy można poprawić stan oświetlenia na ul. Berlinga 

między pływalnią a budynkami, bo jest tam ciemno i są schody.  
Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że było to już zgłaszane przez radnych, ale 

wymaga to nakładów inwestycyjnych. Będzie to kosztować, ponad 200 tys. zł.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że komisje przy ocenie budżetu 

na rok 2008 powinny wziąć tę inwestycję pod uwagę.  
Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, co ma zrobić Komisja Finansowo- Budżetowa? 

On widzi tylko możliwość uruchomienia rezerwy budżetowej.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jemu chodziło o rozważenie 
możliwości przez komisje a nie o podjęcie decyzji. Gospodarzem budżetu jest 
pani burmistrz i wszelkie propozycje zmian, w tym nie wskazujące źródeł 
sfinansowania propozycji, które nie uzyskają zgody burmistrza nie zostaną 
uchwalone. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że się z tym nie zgadza, ponieważ budżet uchwała 
Rada, a burmistrz go realizuje. 

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że proponowane inwestycje jak chodnik na ul. 
Fredry czy Południowej powinny być zapisywane w specjalnym wykazie 
inwestycji - wieloletnim planie. Jej zdaniem należy przyspieszyć budowę 
przedszkola nawet kosztem innych inwestycji. Potrzeby inwestycyjne są 
widoczne, ale nie na wszystko wystarcza pieniędzy. Dodała, że jesteśmy 
urzędnikami dla obywateli i dlatego powinniśmy zarówno pozytywne jak i 
negatywne uwagi analizować.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że dobre zachowanie 
urzędników powinno być standardem.  

 
Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka pytała, kiedy przesłana zostanie 

decyzja do Zarządu Dróg Wojewódzkich dotycząca remontu nawierzchni ulicy 
Okrzei. Według jej informacji pieniądze w zarządzie są zabezpieczone, ale 
potrzebna jest deklaracja, co do budowy sieci kanalizacyjnej. Poprosiła, aby 
odpowiedź w tej sprawie otrzymali mieszkańcy. Zadała pytanie o oświetlenie 
Okrzei 15.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że jeżeli brakuje tam lampy to jest to możliwe 
do realizacji w ramach modernizacji. W sprawie budowy nawierzchni w ul. 
Okrzei odpowiedziała, że pismo może już dzisiaj podpisać. Zdaniem zarządcy 
sprawę trzeba załatwić kompleksowo, najpierw wybudować kanalizację a później 
nawierzchnię. Kolektor musi być wybudowany w jezdni, co jest niedopuszczalne 
albo przez teren prywatnych nieruchomości na długości ok. 1 kilometra. Dodała, 
że kanalizacja ta może być budowana w przyszłym roku kosztem budowy 
przedszkola. Zaproponowała wystąpienie do zarządcy informujące, że nie 
zamierzamy w najbliższym czasie budowy kanalizacji i dlatego zarządca może na 
drodze wybudować nową nawierzchnię . 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka stwierdziła, że z posiadanych od 
mieszkańców informacji wynika, że zarządca drogi ma zabezpieczone środki na 
tę inwestycję. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że środki zabezpieczone są na ul. 
Waryńskiego.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że trzeba zastanowić się. 
Można zrezygnować z koordynacji tych inwestycji, tak jak zrobiono przy ul. 
Małczewskiej gdzie wybudowano nawierzchnię bez budowy kanalizacji, a teraz 
mieszkańcy zabiegają o budowę kanalizacji.  
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Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że możemy napisać, iż w ciągu 5 najbliższych 
lat w ul. Okrzei nie zamierzamy budować kanalizacji.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że taką świadomość powinni mieć 
także mieszkańcy.  

Radny Roman Sasin zwrócił uwagę na konieczność frezowania ul. Okrzei.  
 
Radny Przemysław Maślanko pytał czy radni muszą składać oświadczenia lustracyjne, 

a jeśli tak, to jak je wypełnić. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że oświadczenie musi być 

złożone w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania od wojewody. Dodał, 
że wątpliwości co do sposobu wypełnienia może rozwiać pani sekretarz. Poprosił 
o zapamiętanie stanu konta i zasobów pieniężnych na dzień 31 grudnia, ponieważ 
będzie to potrzebne do oświadczenia majątkowego. 

 
Radny Tadeusz Pabin pytał czy jest możliwość, aby policja częściej zaglądała do 

parku w godzinach nocnych. Do stawu wrzucane są kosze betonowe i barierki 
metalowe. Zadał pytanie czy 3- latki będą przyjmowane do przedszkola? Zwrócił 
uwagę, że na ul. Piłsudskiego przed kwiaciarnią trudno przejść po opadach 
deszczu.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nabór przeprowadzają dyrektorzy placówek 
a ona nie sądzi aby nabór nie został przeprowadzony. Rodzice muszą mieć 
jednak świadomość, w jakich warunkach pracują przedszkola. 

  
Radny Roman Sasin zadał pytanie czy odległości między drzewami na ul. 

Dąbrowskiego wynikają z projektu, ponieważ są różne? 
Pani Anna Durańska odpowiedziała, że drzew ile wycięto tyle posadzono, a są to lipy. 
 
Radny Roman Sasin pytał czy prace remontowe na dachu Muzeum Regionalnego 

zostały zakończone czy też nadal się tam leje? 
Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że prace zostały wykonane i rozliczone. 
Pan Paweł Świderski dodał, że przecieki dotyczyły przesiąkania ścian. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pytał czy zmieniany będzie paragraf 19 

regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz co Komisja Spraw Społecznych 
i Sportu zrobiła w sprawie listu zbiorowego sportowców dotyczącego pani 
Polewczak? Dodał, że komisja powinna wypracować odpowiedź.  

Radny Przemysław Maślanko odpowiedział, że pan Klimczak na ostatnim posiedzeniu 
komisji zapewnił, że wszyscy trenerzy będą zatrudniani w oparciu o umowę 
zlecenie. Dodał, że pani Polewczak nie zgadza się na umowę zlecenie.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pytał czy jest alternatywne wyjście, gdy 
pani Polewczak nie podejmie pracy? 

Radny Przemysław Maślanko odpowiedział, że pani Polewczak planuje działania, a 
drugiego trenera nie ma.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał, że radny Tadeusz Pabin 

zgłosił wniosek o montaż barierek na targowisku miejskim a także naprawę 
zapadającej się kanalizacji na skrzyżowaniu ulic Rejtana i Moniuszki.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie mamy w budżecie pieniędzy na remont 
tej kanalizacji. W sprawie barierek odpowiedziała, że musi być zgłoszenie.  
Dodała, że będzie to zrobione, jeżeli będzie zgodne z przepisami prawnymi.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pytał czy prawdą jest, że świetlica 
Świetlik ma problemy z zajmowanym lokalem ?  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że umowa nie została wypowiedziana.  
Z-ca Burmistrza Radosław Pyka odpowiedział, że miesiąc temu pojawiła się 

informacja, że pracownicy Świetlika mają utrudnione możliwości korzystania z 
pomieszczeń. Odbyło się spotkanie sporządzono aneks, który analizowany jest 
przez radcę prawnego. Umowa nie została wypowiedziana przez żadną ze stron.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pytał o stan sprawy zgłoszonej przez 

panią Krystynę Selwakowską? 
Pan Paweł Świderski odpowiedział, że nadzór budowlany wydał  postanowienie 

zobowiązujące gminę do „lekkiego przełożenia wjazdu”. 
Pani Krystyna Selwakowska podziękowała Radzie i panu Przewodniczącemu za 

pomoc w częściowym rozwiązaniu tego problemu. Dodała, że nadal będzie 
walczyła o przywrócenie jej działki do stanu pierwotnego. Przypomniała, że 
prosiła o protokół z zebrania przed budową ulic. Jej zdaniem wiele osób 
skorzystało a ona i jej rodzina jest pokrzywdzona. Zadała pytanie jak ma dowozić 
opał. Działka przed budową drogi miała dwa wjazdy. Zadała pytanie ile pani 
burmistrz zrobiła dodatkowych wjazdów, które nigdy tam wcześniej nie istniały. 
Jej wjazd był na mapie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby pani Selwakowska 
złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej protokołu z 
zebrania. Dodał, że do tej sprawy na forum Rady nie zamierza wracać.  

Pani Krystyna Selwakowska zwróciła uwagę, że w tym protokole powinny być 
zapisy, że ona walczyła o drogę, o psy, o oświetlenie, o podłączenie budynku do 
PEC-u  za co ludzie są jej wdzięczni. Jej zdaniem nie tylko ona o to walczy, ale 
także inni mieszkańcy. Pytała jak długo będzie trwała cenzura pani burmistrz w 
gazecie BIS? Podnosiła sprawę partycypacji w kosztach kanalizacji i 
wodociągów w jej ulicy. Jej zdaniem jest to celowa robota, żeby nie było że to 
ona ma takie mądre myśli, ale inne osoby. Teraz jej pomysły zgłaszają inni radni 
jako swoje. Ona napisała o publikację w BIS wyjaśniania - dlaczego 
zlikwidowano drugi wjazd? W gazecie był zapis, że państwo Selwakowscy mieli 
jeden wjazd, czy ona jest „wariatem, kłamczuchem”, ponieważ ona  miała dwa 
wjazdy dlatego prosi o sprostowanie i przeprosiny w gazecie.  

  Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że list ten przekazał do 
gazety, która nie wykorzystała tego pisma jako wniosek o sprostowanie, dlatego 
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zaproponował aby pani Selwakowska w ramach prawa prasowego wystąpiła o 
oficjalne sprostowanie.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie będzie w tej sprawie walczyć z nikim. 
Dodała, że ona w projekcie inwestycji pani Selwakowskiej złośliwie wjazdu nie 
wykreśliła. Z warunków technicznych wynikała niemożliwość wykonania 
drugiego wjazdu. Dodała, że pani Selwakowska była proszona o dostarczenie 
dokumentów technicznych, pozwolenia na wjazdy, których nie dostarczyła. 
Gdyby wjazdy wybudowane były zgodnie z pozwoleniem i były 
zewidencjonowane to projektant musiałby je wziąć pod uwagę przy 
projektowaniu inwestycji. Dodała, że pismo pani Selwakowskiej zostało 
przekazane do poszczególnych komórek i odpowiedź zostanie przygotowana. 
Dodała, że BIS nie podlega już Urzędowi tylko Bibliotece. 

Pani Krystyna Selwakowska pytała czy to będzie opublikowane na łamach BIS-u? 
Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie wie, ponieważ nie jest to gazeta Urzędu 

Miasta. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że prawo prasowe mówi o 

sprostowaniu, ale trzeba złożyć wniosek. Dodał, że pismo zostało przekazane  do 
BIS-u.  

Pani Krystyna Selwakowska poinformowała, że chciała na dzisiejszej sesji złożyć 
wniosek formalny, aby przy sprzedaży działek wziąć pod uwagę 
zagospodarowanie części terenu na plac zabaw. 

 
Pan Eugeniusz Brot przypomniał, że pół roku temu zlikwidowano jedną muldę i 

napisano, że naprawa jest dokonana. Jego zdaniem pani burmistrz powinna 
wystąpić z pismem do zarządu dróg o konieczności rozpoczęcia remontu 
nawierzchni już wiosną, bo do stadionu kanalizacja po jednej stronie jest 
wykonana przez prywatne osoby. Po drugiej stronie można wykorzystać rów.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, z dniem 1 stycznia z 

Urzędu odchodzi pan Grzegorz Maślanko, który zajmował się sprawami 
związanymi z oświatą, kulturą, sportem, a nawet odpalał sztuczne ognie. W 
imieniu własnym i Rady złożył podziękowania za lata pracy. Przypadły one na 
lata szczególnie dynamicznego rozwoju oświaty i kultury w mieście, a upatruje w 
tym zasługę pana inspektora. Na nowej drodze zawodowej życzy sukcesów. 
Wspólnie z wiceprzewodniczącą Czesławą Gałecką wręczył kwiaty. 

Pan Grzegorz Maślanko stwierdził, że nie żegna się na dobre z Urzędem, ponieważ 
tylko zmienia miejsce pracy. Cały czas czuje się brzezinianinem, a Radzie życzy 
dobrej współpracy.  

Burmistrz Ewa Chojka zaprosiła mieszkańców Brzezin i radnych na powitanie 
Nowego Roku na plac Jana Pawła II, gdzie pan Grzegorz Maślanko pożegna się z 
pracą w Urzędzie dość głośnym akcentem, ponieważ odpalać będzie sztuczne 
ognie.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński złożył obecnym na sali noworoczne 
życzenia.  

 
 

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

obrady XVI sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 16.05. 
 
Protokołował Grzegorz Kozieł  
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zbigniew Bączyński 
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