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Proponowany porządek obrad w załączeniu. 

 

Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

 

 

Proponowany porządek : 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miasta Brzeziny. 

5. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady wraz z informacją dot. 

pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady 

Miasta.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja o działalności placówek oświatowych podległych Gminie Miasto Brzeziny 

w roku szkolnym 2007/2008. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 

Miasto Brzeziny na rok 2008. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie 

zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków 

pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.                            

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 

niezabudowanej działki nr 216 położonej w Brzezinach. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przeprowadzenia mediów  na nieruchomościach gruntowych 

stanowiących  własność Gminy Miasto Brzeziny. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie   

      służebności przeprowadzenia mediów  na nieruchomościach gruntowych  

      stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  planu pracy Rady Miasta Brzeziny  

      na II półrocze 2008 r.  
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji   

      Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały . w sprawie zatwierdzenia planu pracy  

      Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze   

      2008r. 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  

      Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  

      Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  

      Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i  

      Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. 

20.  Zapytania i wolne wnioski. 
20a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na zbycie w  

       trybie bezprzetargowym  działki gruntu nr 3726, położonej w Brzezinach 

       – punkt dodany. 

21. Zakończenie obrad. 
 

 

1. Otwarcie obrad 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady XXIII sesji Rady Miasta 

Brzeziny witając zebranych radnych, burmistrz i zaproszonych gości. Wśród nich 

szczególnie serdecznie powitał przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również kierowników jednostek 

organizacyjnych,  

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec 

obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 12 radnych. Lista 

obecności radnych w załączeniu.  

 

 

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odczytał proponowany porządek obrad 

XXIII sesji, a następnie zapytał czy radni mają wnioski dotyczące porządku obrad? 

         Wobec braku wniosków dotyczących zmian w porządku obrad, proponowany 

porządek obrad przyjęto bez zmian. 

       Następnie przewodniczący Rady poinformował, iż dowiedział się o działaniach 

zmierzających do ograniczenia funkcjonowania Sądu Rejonowego w Brzezinach. 

Dyskusja na ten temat przewidziana jest w punkcie dot. zapytań i wolnych 

wniosków. Ponadto dodał, że w dniu dzisiejszym wpłynęła uchwała Rady Powiatu 

w sprawie stanowiska dotyczącego udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej 

Gminie Miasto Brzeziny.  
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4. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miasta Brzeziny. 

 

Protokół XXII sesji Rady Miasta Brzeziny bez uwag został przyjęty 12 głosami za, przy 

1 głosie wstrzymującym. 

 

 

5. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady wraz z 

informacją dot. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz 

sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta.  

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację dotyczącą prac między sesjami Rady 

wraz z informacją dot. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z 

realizacji uchwał Rady Miasta – materiał w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powitał przybyłą w trakcie obrad Panią 

Wiesławę Zewald Łódzką Kurator Oświaty, komendanta Państwowej Straży 

Pożarnej, jak również przewodniczących rady rodziców placówek oświatowych. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał odnośnie sprawozdania burmistrz o problem 

związany z uszczupleniem składu zarządu TBS-u z powodu choroby głównej 

księgowej. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że zarząd może do pewnych granic reprezentować 

jeden jego członek. Obecnie zaś umowy związane z przyłączeniem nowych 

bloków do sieci PEC podpisują władze wspólnot mieszkaniowych. Ponadto 

dodała, iż szkoda, że przed odejściem na zwolnienie członka zarządu TBS-u, 

zarząd w pełnym składzie nie ustanowił prokurenta. 

 

Radny Stefan Zasada zapytał o kwestie związaną z budową obwodnicy. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym przygotowana została 

propozycja stanowiska Rady Miasta w przedmiotowej sprawie, które warto 

byłoby przedyskutować w trakcie obrad sesji. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał o funkcjonowanie Rady Sportu i zasady jej 

powoływania. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że właściwy do wydania 

zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest burmistrz miasta.  
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Burmistrz Ewa Chojka dodała, że kilka dni temu odbyło się spotkanie z Radą Sportu, 

na którym zaprotokółowano wniosek o wydanie opinii prawnej w przedmiotowej 

sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że przy zbyt dużym 

gremium mogą wystąpić problemy związane z podejmowaniem decyzji, gdyż 

trudniej o frekwencję na posiedzeniach. Ponadto zapytał, czy zgodne z prawem 

było powołanie przewodniczącego Rady Sportu przez burmistrz i czy Rada nie 

powinna uczynić tego samodzielnie? Podkreślił przy tym, że współpraca Rady 

Miasta z przewodniczącym Rady Sportu nie układa się tak jak powinna, bowiem 

do dzisiaj Rada Miasta nie otrzymała odpowiedzi na trzykrotnie wysyłane 

zapytanie do BKS „START”. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że zarządzenie w sprawie powołania 

przewodniczącego Rady Sportu, podjęte w marcu 2008 r. pozytywnie 

zaopiniował radca prawny. 

 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że nie wpłynęła do niego 

żadna interpelacja. Jednocześnie zaproponował, przesunięcie punktu dotyczącego 

zapytań radnych do punktu wolnych wniosków. 

 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, iż wpłynęła do niego 

odpowiedź na pismo Pani Krystyny Selwakowskiej oraz na interpelację radnego 

Krzysztofa Kotyni w sprawie budowy stacji bazowej. Przewodniczący zapytał 

radnego Krzysztofa Kotynię, czy udzieloną odpowiedź uważa za wyczerpującą? 

 

Radny Krzysztof Kotynia odpowiedział, że jest zadowolony z odpowiedzi. Dodał, że 

zdaje sobie sprawę, iż zmiana planu zagospodarowania przestrzennego może trochę 

potrwać. 

 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że w sprawie budowy kolejnego masztu Urząd Miasta 

nie jest informowany, ponieważ decyzja o jego powstaniu nie wymaga decyzji 

środowiskowej. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że jest to wynik zmiany przepisów. 
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8. Informacja o działalności placówek oświatowych podległych Gminie 

Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2007/2008. 

 

Pani Iwona Witkowska dyrektor Przedszkola Nr 1 przedstawiła informację dot. 

działalności placówki w roku szkolnym 2007/2008 – materiał w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował dyrektor Przedszkola Nr 1 za 

przedstawiony materiał. 

 

Pani Anna Rudzka dyrektor Przedszkola Nr 3 przedstawiła informację dot. działalności 

placówki w roku szkolnym 2007/2008 – materiał w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował dyrektor Przedszkola Nr 3 za 

przedstawiony materiał. 

 

Pan Zbigniew Zieliński dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 przedstawił informację dot. 

działalności placówki w roku szkolnym 2007/2008 – materiał w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej Nr 1 za przedstawiony materiał. 

 

Pani Anna Mrówka dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 przedstawiła informację dot. 

działalności placówki w roku szkolnym 2007/2008 – materiał w załączeniu.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował dyrektor Szkoły Podstawowej 

Nr 2 za przedstawiony materiał. 

 

Pan Zbigniew Lechański dyrektor Gimnazjum przedstawił informację dot. działalności 

placówki w roku szkolnym 2007/2008 – materiał w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński w trakcie informacji przedstawianej przez 

dyrektora Gimnazjum poprosił o zabranie głosu Panią Wiesławę Zewald Łódzkiego 

Kuratora Oświaty, która dysponowała ograniczonym czasem. 

 

Pani Wiesława Zewald Łódzki Kurator Oświaty na wstępie serdecznie podziękowała 

przewodniczącemu Rady Miasta za zaproszenie na sesję Rady Miasta poświęconą 

tematyce oświatowej. Następnie zwróciła uwagę na troskę jaką brzeziński 

samorząd otacza lokalne placówki oświatowe. Podkreśliła przede wszystkim 

zwiększane nakłady na wydatki związane z oświatą. Zwróciła także uwagę na 

elementy wyróżniające niektóre placówki tj. utworzenie klas integracyjnych, 

zorganizowanie „Święta rodziny”, „Dnia Austrii”. Ponadto dodała, że cieszy ją fakt 

budowy nowego przedszkola w Brzezinach. Na zakończenie zaprosiła burmistrz i 
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przewodniczącego Rady Miasta do udziału w forum o charakterze doradczym, 

które ma funkcjonować przy kuratorium. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał o projekt nauki języka angielskiego 

od klas pierwszych. Interesowało go, czy będzie wystarczająca ilość nauczycieli do 

nauczania tego przedmiotu? 

 

Pani Wiesława Zewald Łódzki Kurator Oświaty odpowiedziała, że planowane są zmiany 

w prawie, tak aby absolwenci kolegium nauczycielskiego mogli uzyskiwać tytuł 

licencjata. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński serdecznie podziękował Łódzkiemu 

Kuratorowi Oświaty za przybycie na obrady przedmiotowej sesji. 

 

Pan Zbigniew Lechański dyrektor Gimnazjum kontynuował następnie dalszy ciąg  

informacji dot. działalności placówki w roku szkolnym 2007/2008 – materiał w 

załączeniu. 

 

Po zakończeniu prezentacji materiałów przez kierowników jednostek oświatowych,  

wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zapytała o wynik średniej na 

egzaminach na zakończenie szkół podstawowych i gimnazjum, jak również, czy 

są prowadzone testy rozwoju kompetencji ucznia w okresie jego pobytu w 

szkole? Ponadto zapytała o egzamin poprawkowy, który miał miejsce w 

gimnazjum. 

 

Przewodniczący rady Zbigniew Bączyński zapytał ponadto o niepokojąco dużą liczbę 

poprawek, mających miejsce w Gimnazjum. 

 

Pan Zbigniew Lechański dyrektor Gimnazjum poinformował, że średnia wyników na 

egzaminie na zakończenie gimnazjum wyniosła z części humanistycznej - 30,74 

pkt., zaś z części matematyczno-przyrodniczej – 28,10 pkt. Dla porównania 

średnia krajowa przedstawiała się odpowiednio: 30,4 pkt. i 27,0 pkt. Następnie 

wyjaśnił, że przedmiotowe testy przeprowadzane są w każdej klasie, zaś co do 

ocen dyrekcja nie ingeruje w decyzje nauczycieli. Testy mają na celu głównie 

wychwycenie braku wiedzy uczniów, a następnie skorygowanie pracy 

nauczyciela tak, aby przedmiotowe braki zostały uzupełnione. Ponadto dodał, że 

komisja kuratoryjna stwierdziła, iż w trakcie egzaminu gimnazjalnego miała 

miejsce niesamodzielność pracy grupy uczniów, którzy w konsekwencji musieli 

powtórzyć egzamin, jako dodatkowy. W tym terminie uczniowie uzyskali  

średnią wyższą, niż uczniowie z tej samej klasy, którzy napisali egzamin w 

normalnym trybie. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił przewodniczącą Komisji 

Edukacji i Kultury o podsumowanie wystąpień dyrektorów placówek 

oświatowych. 

 

Pani Zofia Krawczyk przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury pozytywnie 

podsumowała wystąpienie dyrektorów przedszkoli i szkół, szczególnie 

wyróżniając działalność Szkoły Podstawowej Nr1 i Nr2. W swoim wystąpieniu 

zwróciła uwagę między innymi na dodatkowe formy uczenia się realizowane w 

ramach zajęć przedszkoli oraz innowacje wprowadzone w Przedszkolu Nr 3 

polegające na zainspirowaniu wychowanków do kontaktu ze sztuką. Ponadto 

podziękowała rodzicom za znakomitą współpracę z dyrektorami przedszkoli. W 

dalszej części oceniała działalność szkół. Zwróciła uwagę na szczególną 

działalność Szkoły Podstawowej Nr 1, która m.in. nawiązała współpracę ze 

szkołami z Belgii, Bułgarii, Rumuni i Włoch. Ponadto przedmiotowa szkoła 

uczestniczy w projekcie tworzenia międzynarodowej książki kucharskiej. 

Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowany jest program „Uczeń z 

klasą” oraz „Bezpiecznie wśród przyjaciół”. Dodatkowo w szkołach 

podstawowych uczniowie z rodzin patologicznych mają zapewnioną bezpłatną 

pomoc w zakresie badań specjalistycznych, porad prawnych i dożywiania. Na 

zakończenie podsumowała działalność Gimnazjum. Zwróciła uwagę na bardzo 

dużą ilość prowadzonych zespołów wyrównawczych dla uczniów mających 

trudności w nauce oraz na niezadowalający poziom nauki języka angielskiego.  

Pozytywnie odniosła się do prowadzonych przez uczniów gimnazjum akcji np. 

na rzecz oddziału dziecięcego szpitala w Brzezinach.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił następnie organ prowadzący 

placówki oświatowe o kooreferat do zaprezentowanego materiału, który 

przygotowany został przez dyrektorów placówek. W związku z powyższym 

poprosił z-cę burmistrza o krótką ocenę w przedmiotowym zakresie. 

 

Z-ca burmistrza Radosław Pyka w uzupełnieniu do zredagowanego przez dyrektorów 

placówek oświatowych materiału, przedstawił dane dotyczące łącznej liczby 

dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Brzezin oraz uczniów 

uczęszczających do szkół. Reasumując pozytywnie ocenił funkcjonowanie 

przedszkoli i szkół podległych Gminie Miasto Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński  wyraził obawę związaną z nauką języka 

angielskiego w szkołach. Zwrócił także uwagę na bardzo dużą ilość dzieci i 

młodzieży podlegających zajęciom wyrównawczym. W związku z powyższym 

zapytał, co jest przyczyną tak licznie prowadzonych zajęć wyrównawczych? 

 

Pani Anna Mrówka dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 wyjaśniła, że dzieci mające 

trudności w nauce, otrzymują zazwyczaj opinię Poradni Pedagogiczno-
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Psychologicznej. Przedmiotowa opinia zawiera z reguły zalecenia, które szkoła 

względem ucznia musi wypełnić w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnych i 

wyrównawczych. 

 

Pan Zbigniew Zieliński dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 dodał, że z jego obserwacji 

wynika, iż na uchybienia w nauce dziecka ma wpływ przede wszystkim tempo 

naszego życia. Najczęściej bowiem rodzice nie mają wystarczającej ilości czasu 

na pracę edukacyjną z dzieckiem. W związku z tym zajęcia wyrównawcze dają 

możliwość udzielenia pomocy dzieciom, którym nikt poza szkołą nie pomoże.     

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił ponadto uwagę na dysproporcje w 

uzyskiwanych przez uczniów wynikach, osiągniętych na zakończenie szkoły i 

wynikach początkowych w nowej szkole. Ponadto zauważył, że liczna grupa 

brzezińskich uczniów wybiera szkoły ponadgimnazjalne w Łodzi. 

 

Radny Stefan Zasada wyjaśnił, że jego zdaniem młodzież decydując się na naukę w 

szkołach łódzkich, kieruje się przede wszystkim chęcią zmiany otoczenia. 

 

Radny Przemysław Maślanko dodał, że młodzież przy wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej, kieruje się przede wszystkim rankingiem zdawalności na 

studia wyższe po ukończeniu danej szkoły. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka ponadto dodała, że przyczyny takich 

wyborów należy upatrywać w zdecydowanie większej ilości godzin nauczania 

przedmiotów wybranych przez ucznia. Zwróciła się w tym punkcie do obecnego 

na sesji radnego powiatu pana Tadeusza Gendka, aby elementy tej dyskusji 

przeniesiono na Zarząd i Radę Powiatu, w celu większego zaspokojenia 

oczekiwań uczniów  przez organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne w 

Brzezinach. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński na zakończenie podziękował dyrektorom 

placówek oświatowych, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz radom 

rodziców za pracę w roku szkolnym 2007/2008. Ponadto zwrócił uwagę na 

pozytywną opinię, wystawioną placówkom oświatowym przez Łódzką Kurator 

Oświaty. Życzył wszystkim pracownikom oświaty udanych wakacji, a        

następnie ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady sesji.  
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    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w  

                budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. 

 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił przewodniczącego Komisji 

Finansowo-Budżetowej o wydanie opinii dotyczącej zmian budżetu i zmian w 

budżecie. 

 

Radny Tadeusz Barucki przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej 

poinformował, że po zapoznaniu się z treścią przedmiotowych zmian 

pozytywnie opiniuje zmiany budżetu i zmiany w budżecie. 

 

Uchwała Nr XXIII / 64 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 

2008 została przyjęta przez Radę 14 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w 

załączeniu. 

 

 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na  

dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu 

Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia 

pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi.      

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przeznaczenia na  dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku 

Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi.      

 

Uchwała Nr XXIII / 65 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie przeznaczenia na  dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja 

budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia 

pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi została przyjęta przez Radę 14 głosami za, jednogłośnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powitał przybyłych w trakcie obrad sesji 

Pana Edmunda Koteckiego starostę powiatu brzezińskiego oraz Pana 

Lechosława Pawlika komendanta PSP w Brzezinach. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 

przetargu niezabudowanej działki nr 216 położonej w Brzezinach. 

 

Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 

przetargu niezabudowanej działki nr 216 położonej w Brzezinach. 

 

Uchwała Nr XXIII / 66 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej działki nr 216 położonej 

w Brzezinach została przyjęta przez Radę 14 głosami za, jednogłośnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przeprowadzenia mediów  na 

nieruchomościach gruntowych stanowiących  własność Gminy 

Miasto Brzeziny. 

 

Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przeprowadzenia mediów na nieruchomościach 

gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zauważył, że tytuł przedmiotowej 

uchwały jest tożsamy z tytułem kolejnej uchwały niniejszej sesji. W związku z 

powyższym zgłosił autopoprawkę dot. dodania w tytule przedmiotowej 

uchwały wyrażenia: „…położonych przy ul. Sienkiewicza”. Ponadto zgłosił 

autopoprawkę w treści uchwały polegającą na dodaniu w paragrafie 1 

brakującej jednostki miary tj. „ha”. 

 

 

Uchwała Nr XXIII / 67 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przeprowadzenia 

mediów na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy 

Miasto Brzeziny położonych przy ul. Sienkiewicza została przyjęta przez Radę 

14 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  

     ustanowienie służebności przeprowadzenia mediów  na    

     nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy  

     Miasto Brzeziny. 
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Pani Anna Durańska przedstawiła kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie służebności przeprowadzenia mediów na 

nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny. 

Ponadto zgłosiła autopoprawkę dot. niewłaściwej numeracji paragrafów. 

 

Uchwała Nr XXIII / 68 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przeprowadzenia 

mediów na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy 

Miasto Brzeziny została przyjęta przez Radę 14 głosami za, jednogłośnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  planu pracy Rady  

     Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały w sprawie 

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. Ponadto dodał, że 

przedmiotowy projekt planu został doręczony uprzednio przewodniczącym 

komisji, tak aby mieli oni możliwość zsynchronizowania planów pracy komisji 

z planem pracy Rady oraz był konsultowany z burmistrz miasta, która zgłosiła 

jedną uwagę uwzględnioną w projekcie. Następnie zapytał, czy są ewentualne 

uwagi, bądź wnioski dot. przedmiotowego planu pracy? 

 

Plan pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. przyjęto bez zastrzeżeń. 

 

Uchwała Nr XXIII / 69 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. została 

przyjęta przez Radę 15 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

 

 

 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu  

     pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II  

     półrocze 2008 r. 

 

Radny Krzysztof Kotynia przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

na II półrocze 2008 r. 

 

Radna Małgorzata Pyka zgłosiła uwagę odnośnie zasadności punktu planu pracy 

określonego jako „sprawy różne”. 
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Radny Krzysztof Kotynia wyjaśnił, że punkt „sprawy różne” z założenia miałby 

dotyczyć omawiania wyników przeprowadzonych kontroli oraz wymiany 

poglądów. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna 

powinna mieć ściśle określony plan pracy - kontroli. Wobec czego zgłosił o 

wykreślenie „spraw różnych” z planu pracy komisji. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic zapytała o punkt dotyczący kontroli skarg i 

zażaleń. Dodała, że obowiązuje ją ustawa o ochronie danych osobowych, w 

myśl której nie jest upoważniona do udostępnienia nawet rejestru skarg. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że istnieje możliwość ochrony 

danych osobowych, poprzez zaklejenie fragmentu treści skargi zawierającego 

dane osobowe.    

          Następnie poddał pod głosowanie przedmiotowy plan pracy, z którego 

ostatecznie wykreślono punkt dot. „spraw różnych”.     

 

Uchwała Nr XXIII / 70 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na II 

półrocze 2008 r. została przyjęta przez Radę 14 głosami za, przy 1 głosie 

przeciwnym. Uchwała w załączeniu. 

                                                                       

16.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia   

     planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta  

     Brzeziny na II półrocze 2008r. 

 

Radny Przemysław Maślanko przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Sportu 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. 

 

Projekt przedmiotowego planu pracy przyjęto bez zastrzeżeń. 

Uchwała Nr XXIII / 71 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady 

Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. została przyjęta przez Radę 15 głosami 

za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 
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17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu  

     pracy Komisji  Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II  

     półrocze 2008 r. 

 

Radna Zofia Krawczyk przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i 

Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. 

 

Radna Małgorzata Pyka zgłosiła uwagi do punktu dot. „funkcjonowania pogotowia 

opiekuńczo-wychowawczego i rodzin zastępczych na terenie miasta Brzeziny”. 

Wskazywała, że przedmiotowa tematyką nie zajmuje się jednostka gminna. W 

związku z powyższym zaproponowała, aby komisja zajęła się zadaniami 

profilaktycznymi w tym zakresie.  

 

Ostatecznie przedmiotowy punkt planu pracy uzyskał brzmienie: „Informacja o stanie 

opieki nad dzieckiem i rodziną. Podejmowane działania profilaktyczne”. 

 

Przewodniczący rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie treść uchwały 

zawierającej załącznik, uwzględniający powyższą zmianę. 

 

 

Uchwała Nr XXIII / 72 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta 

Brzeziny na II półrocze 2008 r. została przyjęta przez Radę 14 głosami za, 

jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

 

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu  

     pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny  

     na II półrocze 2008 r. 

 

Radny Tadeusz Barucki przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. 

 

 

Burmistrz Ewa Chojka wnioskowała, aby Komisja Finansowo-Budżetowa zajęła się 

analizą powstania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod względem 

finansowym w okresie, gdy nad możliwością powstania przedmiotowej 

placówki dyskutować będą także inne komisje. 
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Ostatecznie uzgodniono, iż punkt dot. możliwości utworzenia MOSiR-u 

wprowadzony zostanie do planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej na 

miesiąc wrzesień. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie treść uchwały, 

zawierającej załącznik po wprowadzeniu dodatkowego punktu. 

 

Uchwała Nr XXIII / 73 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady 

Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. została przyjęta przez Radę 14 głosami 

za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

 

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu  

     pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń  

     Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady  

     Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. 

 

Radny Roman Sasin przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i 

Współpracy z Zagranicą. Ponadto zgłosił autopoprawkę do punktu: 

„Informacja dot. remontów przeprowadzonych na Miejskiej Krytej Pływalni 

oraz ocena jej funkcjonowania”. Zaproponował, aby przedmiotowy punkt 

planu pracy otrzymał brzmienie: „Sytuacja po remontach przeprowadzonych 

na Miejskiej Krytej Pływalni oraz ocena jej funkcjonowania”. 

 

Radny Krzysztof Kotynia zapytał o zasadność użytego zdania: „Zmiany w planie 

pracy mogą być wprowadzane na bieżąco przez członków komisji”. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował wykreślenie tego zdania, 

bowiem następne zdanie uwzględnia w swoim zakresie rozpatrywanie spraw 

bieżących. Następnie poddał pod głosowanie treść uchwały zawierającej 

załącznik po zmianach. 

 

 

Uchwała Nr XXIII / 74 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady 

Miasta Brzeziny na II półrocze 2008 r. została przyjęta przez Radę 15 głosami 

za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 
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20. Zapytania i wolne wnioski  

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o przyszłość inwestycji związanej z budową 

siedziby KRUS, gdyż jak uzasadnił dalsze losy przedmiotowej instytucji są 

wątpliwe. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński oceniał, że nie ma ryzyka nie zaistnienia 

tego przedsięwzięcia, choćby z powodów politycznych. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że na chwilę obecną podpisana została 

umowa na wycenę budynku, w którym w przyszłości miałby funkcjonować 

KRUS. Ponadto dodała, że instytucja ta wystąpiła także do konserwatora 

zabytków o określenie w jakim zakresie możliwe jest przeprowadzanie prac w 

obiekcie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że w dniu dzisiejszym 

wpłynęła uchwała Rady Powiatu w sprawie stanowiska dotyczącego 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Brzeziny. Wyjaśnił, że pomoc 

ta przewidziana jest na sfinansowanie w 50% ( do kwoty 100.000,00 zł) 

inwestycji, jaką jest budowa drogi do planowanej nowej siedziby PSP w 

Brzezinach przy ul. Wodociągowej. 

 

Radny Tadeusz Barucki opowiedział się za szukaniem porozumienia w sprawie 

drogi dojazdowej, choć jak dodał, nie widzi możliwości wprowadzenia tego 

zadania do budżetu. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela oceniała, że wprowadzenie przedmiotowej 

inwestycji do budżetu nie jest możliwe, a obecne zadania inwestycyjne 

wymuszają konieczność oszczędzania na wydatkach bieżących. 

 

W tej części obrad o głos poprosił Pan Edmund Kotecki Starosta Powiatu 

Brzezińskiego, który poinformował, że szacowane przez Starostwo koszty 

budowy odcinka 106 metrów drogi to wydatek w granicach 160.000,00 zł. 

Ponadto dodał, że inwestycja budowy nowej siedziby komendy PSP jest 

obecnie wpisana na listę zadań, co nie znaczy, że nadal będzie, gdyż potrzeby 

w różnych innych jednostkach są ogromne. Bez budowy drogi komendant 

wojewódzki PSP nie rozpocznie inwestycji w Brzezinach. W związku 

powyższym poprosił władze miasta o niezwłoczne podjęcie decyzji w 

przedmiotowej sprawie. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński oceniał, że dzięki budowie strażnicy 

miasto zyska nowy obiekt. Natomiast kwestią kontrowersyjną jest budowa 

drogi, która obecnie miastu nie jest potrzebna. 

 

Radny Roman Sasin stwierdził natomiast, że jest za budową nowej strażnicy, ale w 

miejscu, w którym nie będzie potrzeby budowy drogi dojazdowej. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że trudno będzie znaleźć inną, alternatywną 

działkę w mieście, do której dojazd nie wymagałby budowy drogi. 

 

Radny Roman Sasin dodał, że w związku z powyższym należy poszukać w budżecie 

środków na budowę drogi dojazdowej. 

 

Uczestniczący w obradach Rady Miasta Pan Tadeusz Gendek radny powiatu 

brzezińskiego oceniał, że budowa nowej siedziby PSP to konieczność. 

 

Radny Krzysztof Kotynia dodał, że on również uważa przedmiotową inwestycje za 

potrzebną. 

 

Radny Stefan Zasada wskazywał, aby określić brakującą kwotę, żeby przypadkiem 

nie zaprzepaścić szansy budowy nowej strażnicy. 

 

Pan Lechosław Pawlik komendant PSP w Brzezinach poinformował, że jednostka 

PSP w Brzezinach obsługująca 40% zdarzeń obsługiwanych przez PSP na 

terenie powiatu ma miejsce w Brzezinach, a z tego 90%  jest zabezpieczanych 

przez jednostkę. Dodał, że gdyby jej nie było miasto ponosiłoby znaczne 

nakłady na zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

 

Radny Roman Sasin wskazywał, że dla tak ważnego tematu należałoby zwołać sesje 

nadzwyczajną. 

 

Burmistrz Ewa Chojka poinformowała, że obecnie jest rozpoczęta inwestycja 

budowy przedszkola na kwotę około 8 mln zł. Ponadto zaciągnięte są 

zobowiązania na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr2, a do końca 

2010 roku musi nastąpić termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, co 

wynika z warunków umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z 

powyższym w latach 2009-2011 miasta nie stać będzie na inwestycję budowy 

drogi dojazdowej, nie wspominając o innych wcześniej planowanych, jak np. 

budowa dróg na Osiedlu Szydłowiec. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński oceniał, że gdyby pozyskano środki z 

UE na inne zadania, to wówczas powstałyby oszczędności. 
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Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że musi mieć pełne zabezpieczenie na 

sfinalizowanie inwestycji, jaką jest budowa przedszkola. Ponadto dodała, że 

trudno byłoby powiedzieć mieszkańcom Osiedla Szydłowiec, że budowa 

drogi w ulicy Wodociągowej jest bardziej priorytetową inwestycją, niż od lat 

odkładana inwestycja budowy dróg na ich osiedlu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zgłosił wniosek, aby poddać pod 

głosowanie kwestię, czy należy szukać rozwiązania sprawy budowy drogi 

dojazdowej do planowanej nowej siedziby PSP. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania 15 radnych głosowało jednogłośnie za 

poszukaniem rozwiązania w przedmiotowej sprawie. 

 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że w tej sprawie wolę wszyscy maja dobrą, jednak 

należy spojrzeć na realia. Wobec czego nie podpisze deklaracji bez pokrycia. 

Ponadto dodała, że trudno jest określić, ile wyniesie koszt budowy drogi, 

dopóki nie zostanie przygotowany projekt. Dopiero wówczas można 

próbować podpisywać odpowiednie porozumienia. Projekt musiałby jednak 

znaleźć się w budżecie, a to wydatek około 50.000,00 zł. 

 

Pan Edmund Kotecki Starosta Powiatu Brzezińskiego, jako reprezentant Skarbu 

Państwa, wobec toczącej się dyskusji w przedmiotowej sprawie oświadczył, 

że oczekuje jeszcze tydzień na deklarację, gdyż później będzie już na to za 

późno. 

          Następnie poinformował o planowanym przeniesieniu do innej miejscowości 

Wydziału Ksiąg Wieczystych z Sądu Rejonowego w Brzezinach. W związku 

z powyższym wystąpił o wsparcie samorządu miasta, aby tę jednostkę 

zachować.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby odpowiednie pismo 

w przedmiotowej sprawie w imieniu Rady Miasta, przygotowane zostało 

przez burmistrz. 

 

Burmistrz Ewa Chojka poinformowała, że w związku z brakiem informacji na temat 

planowanego przebiegu obwodnicy dla miasta Brzeziny, wskazane byłoby 

podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu przyspieszenie realizacji 

przedmiotowej inwestycji. Urząd Miasta kilkakrotnie występował do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wskazanie planowanego 

przebiegu obwodnicy. Nieznany przebieg tej drogi uniemożliwia m.in. prace 

nad wykonaniem studium, które poprzedza zmiany w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyższym przygotowano 
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projekt oświadczenia Rady Miasta Brzeziny w sprawie planowanego 

przebiegu obwodnicy, które miałoby zostać przesłane do GDDKiA. 

 

Radny Roman Sasin apelował, aby w piśmie tym zawrzeć informację, że radni nie są 

przeciwni północnemu przebiegowi obwodnicy. 

 

Radny Stefan Zasada oceniał, że Rada w przedmiotowej sprawie powinna zająć jak 

najszybciej stanowisko, gdyż niedopuszczalne jest tolerowanie braku działań 

ze strony GDDKiA. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyraził nadzieję, że podjęte przez Radę 

stanowisko przyczyni się do aktywniejszych działań ze strony GDDKiA. 

 

W wyniku dyskusji rada Miasta ustaliła wspólne stanowisko zawarte w formie 

oświadczenia Rady Miasta Brzeziny w sprawie planowanego przebiegu 

obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej Nr 72. 

 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie oświadczenie Rady Miasta w 

przedmiotowej sprawie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania oświadczenie zostało przyjęte przez Radę 

11 głosami za, jednogłośnie. 

 

Pan Czesław Szadkowski mieszkaniec Brzezin apelował o pomalowanie pasów na 

przejściu dla pieszych przy ulicy Waryńskiego, na wysokości Sądy 

Rejonowego. Ponadto przypomniał o wyrastających ponad ziemię korzeniach 

kasztanowca przy ul. Słowackiego, które stanowią zagrożenie dla ruchu.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował następnie, że Rada 

powinna niezwłocznie zająć stanowisko w sprawie możliwości przekazania 

działki przy ul. Kulczyńskiego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, pod budowę 

kościoła. Dodał, że sprawa ta była już przedmiotem obrad Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z 

Zagranicą. Radni zdecydowali o nie przekazywaniu przedmiotowej działki. 

Obecnie arcybiskup zwrócił się ponownie o przekazanie działki lub wskazanie 

innego terenu, na którym mogłaby zostać wybudowana świątynia dla nowo 

erygowanej parafii. W związku z powyższym Rada musi zająć stanowisko w 

tej sprawie, tak aby można było odpisać ks. arcybiskupowi na pismo. 
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Radny Roman Sasin dodał w powyższej sprawie, iż w dniu 24 czerwca na 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, 

Kontaktów i Współpracy z Zagranicą obecny był ks. Bogumił Walczak 

proboszcz tutejszej parafii, który poinformował radnych, że w związku z tym, 

iż arcybiskup Władysław Ziółek spotyka się z oporem ze strony radnych, co 

do możliwości nabycia przez Kurię działki pod inwestycje sakralną w 

Brzezinach – przybył, aby wyjaśnić kwestię związaną z erygowaniem nowej 

parafii na terenie miasta. Ks. Bogumił Walczak wyjaśnił, że przedmiotową 

kwestię regulują: Sobór Watykański II oraz Konkordat. Arcybiskup nie pyta o 

zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji, a jedynie prosi o wskazanie 

działki, na której mogłaby ona być realizowana. Zgodnie z prawem 

kanonicznym to biskup decyduje o utworzeniu parafii. Kościół jest 

autonomiczny i nie ma obowiązku pytania o zgodę władz miasta. W związku 

z powyższym radny oceniał, że Rada Miasta powinna wyrazić przychylność 

do wniosku arcybiskupa. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński potwierdził również, że arcybiskup 

ma prawo do erygowania kolejnej parafii, a pozostaje jedynie kwestia 

wskazania terenu, na którym może wybudować świątynię. Ponadto 

poinformował, że w przedmiotowej sprawie wpłynęło także pismo od dwóch  

Senatorów RP z województwa łódzkiego, z prośbą o informację dot. sposobu i 

terminu rozpatrzenia wniosku Łódzkiej Kurii Metropolitalnej. 

 

Burmistrz Ewa Chojka poinformowała o przygotowanym projekcie pisma dot. 

odpowiedzi na wniosek Łódzkiej Kurii Metropolitalnej. Pozostaje jedynie do 

uzgodnienia szczegółowa treść przedmiotowego pisma, zgodna ze 

stanowiskiem Rady. 

 

Radny Stefan Zasada poinformował, że wolą mieszkańców Brzezin jest, aby 

parafia powstała w klasztorze O.O. Franciszkanów. 

 

Radna Grażyna Korybut oceniała, że wskazując inną działkę otwiera się tym 

sposobem dyskusję nad możliwością budowy nowego kościoła. Ponadto 

dodała, że ona jest zdecydowanie przeciwna tej inwestycji, choć jak wyjaśniła 

później zdaje sobie sprawę, że o erygowaniu nowej parafii decyduje 

arcybiskup.  

 

Radna Barbara Kozłowska stwierdziła, że takie wskazanie daje nadzieję Łódzkiej 

Kurii Metropolitalnej na uzyskanie działki. 
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Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem zwróciła uwagę, 

iż Gmina Miasto Brzeziny dysponuje już niewielką ilością terenów o tak 

dużej powierzchni. Ponadto dodała, że tereny w obrębie ul. Głowackiego 

przeznaczone są jedynie pod budownictwo jednorodzinne. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła propozycję opracowanej odpowiedzi do 

arcybiskupa w sprawie nie wyrażenia zgody na przekazanie przedmiotowej 

działki i wskazaniu alternatywnej przy zbiegu ulic Mrockiej i Wojska 

Polskiego. 

     

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie treść 

powyższego stanowiska Rady,  po naniesionych poprawkach. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania 6 radnych głosowało za, przy 7 

głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Przedmiotowe stanowisko Rady nie zostało ostatecznie podjęte. 

 

Przewodniczący Rady wobec powyższego zarządził opracowanie takiego 

stanowiska, które umożliwiłoby udzielenia odpowiedzi na pismo arcybiskupa. 

 

Burmistrz Ewa Chojka po raz kolejny podkreśliła, że w treści wniosku 

arcybiskupa istnieje wyraźny zapis, dotyczący ewentualnego wskazania 

innego terenu, na którym mogłaby zostać erygowana parafia. 

 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka w związku z wątpliwościami grona 

radnych odczytała treść pisma, które wpłynęło od arcybiskupa w 

przedmiotowej sprawie. 

 

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że wobec braku uzgodnionego stanowiska 

Rady będzie zmuszona do udzielenia odpowiedzi arcybiskupowi, że 

przekazała sprawę Radzie Miasta, do której właściwości należy dysponowanie 

terenami gminy. W tym momencie wywiąże się z obowiązku udzielenia 

odpowiedzi, a problem zostanie nadal nierozwiązany. 

 

Radna Zofia Krawczyk zaapelowała o opracowanie stanowiska Rady zgodnego z 

prawdą. Dodała, że nie możemy pominąć faktu, iż miasto posiada tereny, na 

których mogłaby zaistnieć świątynia. 

 

Burmistrz Ewa Chojka w związku z  brakiem możliwości podjęcia stanowiska 

Rady w przedmiotowej sprawie, zaproponowała podjęcie uchwały. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał w jakiej sprawie miałaby 

zostać podjęta uchwała. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że należałoby przygotować uchwałę w 

sprawie nie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 3726, położonej w 

Brzezinach. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował rozszerzenie porządku 

obrad o punkt „20a”, dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nie 

wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 3726, 

położonej w Brzezinach. Ponadto wobec późnej pory i konieczności 

przygotowania przedmiotowego projektu uchwały, sugerował przeniesienie 

obrad w tym temacie na dzień następny. W związku z powyższym poddał pod 

głosowanie zmianę, dotyczącą porządku obrad. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania 8 radnych głosowało za, przy 3 

głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o piśmie w sprawie 

konfliktu między Panem Romanem Sasinem, a dyrektorem Miejskiej Krytej 

Pływalni. Dodał, że w związku z nieobecnością stron w chwili obecnej, nie 

chciałby poddawać pod dyskusję przedmiotowej kwestii. 

     Następnie poinformował o piśmie, które wpłynęło od Ochotniczej Straży 

Pożarnej z prośbą o udzielenie pomocy na zakup nowego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Brzezinach. 

 

 Burmistrz Ewa Chojka w związku z przedmiotowym pismem wyjaśniła, że  

sprawa została przedstawiona na posiedzeniu Komisji Finansowo-

Budżetowej, jak również  zwróciła się do OSP z prośbą o skonkretyzowanie 

oczekiwanej kwoty. W związku z powyższym zostanie powtórnie rozpatrzona 

na kolejnym posiedzeniu komisji, gdy OSP udzieli odpowiedzi na pismo. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o piśmie, które 

wpłynęło od BKS – Sekcji Hokeja na Trawie, z prośbą o umożliwienie 

administrowania boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. W związku z 

powyższym, ze względu na właściwość organu rozpatrującego przedmiotowe 

pismo przekazał je Pani burmistrz. 

       Następnie poinformował o piśmie, które wpłynęło do wiadomości Rady 

Miasta  od zarządu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pismo dotyczy 

skargi na prezesa PEC, a ponieważ w tym przypadku Rada nie jest organem 

właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi sprawa pozostaje w gestii 

Rady Nadzorczej lub właściciela. 
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Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic wyjaśniła, że Rada Nadzorcza poprosiła radcę 

prawnego PEC-u o odniesienie się do zarzutów. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zauważył, że ponieważ konflikt 

pomiędzy BSM, a prezesem PEC-u w przedmiotowej sprawie trwa nadal, to 

osobą kompetentną do jego ostatecznego rozwiązania jest burmistrz, jako 

właściciel spółki. 

       Następnie poinformował o pisemnym proteście grupy mieszkańców w sprawie 

budowy kolejnego masztu telefonii cyfrowej. Dodał, że odpowiedzi na protest 

udzieliła burmistrz i w związku z tym uznał to za wystarczające.  

 

Burmistrz Ewa Chojka poinformowała o piśmie, które wpłynęło od mieszkańców 

ul. Sejmu Wielkiego w sprawie zmiany numeracji posesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, iż nie miał możliwości 

zapoznania się z treścią przedmiotowego pisma, ale uczyni to niezwłocznie po 

jego otrzymaniu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka przedstawiła treść pisma, które 

wpłynęło do niej od pracownika Urzędu Miasta Brzeziny – Pani Barbary 

Klimczak. Dotyczy ono oceny pracy sekretarki zawartej w wypowiedzi 

przewodniczącego Rady podczas ostatniej sesji. Wnioskodawczyni zwróciła 

się z prośbą o wyartykułowanie przez przewodniczącego i zapoznanie 

radnych ze wszystkimi konkretnymi zdarzeniami, w których jakoby wykazała 

się mało precyzyjnie.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odniósł się do treści pisma oceniając, 

że pani Klimczak precyzyjnie przytoczyła wypowiedź przewodniczącego, co 

świadczy o tym, że wyciągnięto wnioski z jego wypowiedzi, w zakresie 

precyzyjności. Ponadto wyjaśnił, iż w przedmiotowej wypowiedzi, 

skierowanej pod adresem pracownika sekretariatu Urzędu Miasta wyraził 

wolę, aby pracownicy samorządu pracowali jeszcze bardziej precyzyjnie. 

Ponadto sprostował, że adresatem uwagi nie była Pani Barbara Klimczak, 

ponieważ swoją wypowiedź skierował do osoby obsługującej sekretariat w 

danym dniu. Nadto oceniał, iż osoba obsługująca sekretariat urzędu winna być 

jak najbardziej precyzyjna i perfekcyjna, ponieważ jej praca polegająca 

między innymi na bezpośrednim kontakcie z petentem, tworzy wizerunek 

całego urzędu. Dodał również, że bezpośrednio do niego wpływają często 

skargi na pracowników urzędu od petentów, którzy zastrzegli sobie 

anonimowość, znajdują się oni jednak w rejestrze przyjęć interesantów 

prowadzonym przez przewodniczącego. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zapytała, czy do przewodniczącego 

Rady wpływają również skargi na Radę Miasta? 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że praca Rady również 

pozostawia wiele do życzenia, ponieważ brak wspólnej woli w pewnych 

sprawach często naraża na szwank wizerunek Rady Miasta. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka oceniała, że praca na sekretariacie 

wiąże się najczęściej z dużą ilością przyjmowanych interesantów, 

odbieranych telefonów oraz przekazywanych spraw. W związku z 

powyższym należy wykazać wyrozumiałość dla pracy urzędnika, ponieważ 

jest on tylko człowiekiem. 

 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że zachowanie pracownika, które stało się 

przyczyną przedmiotowego konfliktu było jak najbardziej poprawne, bowiem 

należycie wywiązał się on ze swoich obowiązków. 

 

Radny Stefan Zasada oceniał, że zarówno urzędnicy, jak i inni pracownicy pracują 

z własnej woli, a nie za karę. W związku z powyższym powinni należycie 

wywiązywać się z powierzonych obowiązków. 

 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że docierają do niej różne opinie na temat pracy 

urzędników. W związku z powyższym ma świadomość pewnych braków i 

niedociągnięć, jakie dają o sobie znać w pracy wykonywanej przez niektórych 

urzędników. Dlatego na naradach z naczelnikami zwraca szczególną uwagę na 

przedmiotową kwestię. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka poinformowała radnych, iż w 

miesiącu lipcu i sierpniu nastąpi przerwa w cyklu cotygodniowych dyżurów 

pełnionych przez radnych. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przypomniała radnym i pozostałym obecnym o 

uroczystości związanej z odsłonięciem gwiazdy Zbigniewa Zamachowskiego, 

która odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 16.00. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił przerwę w obradach do dnia 

następnego do godziny 8.00. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady sesji w dniu 

27 czerwca o godz. 8.00.  
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       20a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia  

               zgody na  zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr  

               3726,  położonej w Brzezinach – punkt dodany. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o przygotowanych dwóch 

projektach uchwał. Pierwszy z nich w sprawie nie wyrażenia zgody na zbycie w 

trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 3726, położonej w Brzezinach, drugi 

zaś w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki 

gruntu nr 3726, położonej w Brzezinach. 

 

Grono radnych wobec rozgorzałej dyskusji zaproponowało, aby przegłosować 

równocześnie zapis, o nie przekazywaniu działki przy zbiegu ulic Wojska 

Polskiego i Mrockiej. Takie sformułowanie, zdaniem przewodniczącego Rady, 

nie jest  możliwe ze względu na brak wniosku arcybiskupa, o przekazanie tej 

działki, jak również z uwagi na konieczność prac geodezyjnych w tym terenie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby każdy z radnych 

wypowiedział się w sprawie możliwości przekazania działki pod budowę parafii 

w Brzezinach. 

 

Radny Andrzej Kurczewski wypowiedział się, że jest przeciwny przekazaniu działki na 

powyższy cel. Ponadto zgłosił wniosek formalny dotyczący przeprowadzenia 

głosowania imiennego w spawie możliwości przekazania działki gruntu nr 3726 

pod budowę parafii. 

 

Radny Krzysztof Kotynia oświadczył, że jest przeciwny przekazaniu przedmiotowej 

działki. 

 

Radny Jakub Piątkowski oświadczył, że jest przeciwny budowie kolejnej parafii,    

ponieważ jak zauważył istniejące kościoły w zupełności wystarczają 

mieszkańcom. 

 

Radna Zofia Krawczyk wypowiedziała się, że przedmiotowa działka powinna zostać 

przekazana na cel jakim jest budowa nowej parafii. Dodała, że radni nie powinni 

oponować tej decyzji, bowiem korzyści z jej podjęcia mogą być obopólne. 

Oceniała, że dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku arcybiskupa, możemy 

pozyskać sojuszników w gronie innych władz. Dlatego opowiedziała się za 

ofiarowaniem działki kościołowi. 

 

Radna Barbara Kozłowska oświadczyła, że idąc za głosem mieszkańców jest przeciwna 

przekazaniu działki na powyższy cel. 
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Radna Grażyna Korybut oświadczyła, że także jest przeciwna przekazaniu działki na 

przedmiotowy cel. 

 

Radny Przemysław Maślanko opowiedział się również po stronie radnych przeciwnych 

tej inwestycji. 

 

Radna Bogusława Frydrych zauważyła, że oporność Rady w przedmiotowej kwestii 

może negatywnie zaznaczyć się na stosunkach zewnętrznych miasta. Tym 

samym opowiedziała się za przekazaniem działki pod budowę parafii. 

 

Radny Tadeusz Barucki oświadczył, że jest przeciwny przedmiotowej inwestycji. 

 

Radny Stefan Zasada opowiedział się również po stronie przeciwników budowy parafii. 

 

Radny Tadeusz Pabin oświadczył, że jest przeciwny budowie parafii. 

 

Radny Roman Sasin oceniał, że powstanie parafii przyczyniłoby się do rozwoju miasta. 

Opowiedział się za przekazaniem przedmiotowej działki. 

 

Radna Małgorzata Pyka wyraziła pogląd, iż Rada powinna przekazać działkę pod 

budowę nowej parafii, bowiem jej nie przekazanie sprawy nie rozwiąże. Dodała, 

że przekonało ja do tej decyzji stanowisk ks. Bogumiła Walczaka, który 

podkreślał, że w myśl Konkordatu i Soboru Watykańskiego II - do właściwości 

arcybiskupa należy decydowanie o powstaniu parafii. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka oświadczyła, że jest przeciwna tworzeniu 

nowej parafii. Ponadto sugerowała nieco więcej dyplomacji w rozwiązaniu 

przedmiotowego problemu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podkreślił, że jako członek kościoła 

Rzymsko-Katolickiego identyfikuje się ze swoim proboszczem i biskupem, który 

jest autonomiczny w podejmowaniu decyzji o utworzeniu nowej parafii. W 

związku z powyższym opowiedział się za przekazaniem działki na przedmiotowy 

cel – budowę świątyni. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie wniosek radnego 

Andrzeja Kurczewskiego, dotyczący przeprowadzenia głosowania imiennego w 

sprawie możliwości przekazania działki gruntu nr 3726 pod budowę parafii. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania 15 radnych głosowało za, jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, który wariant projektu uchwały 

radni chcieliby przegłosować? 
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Radni większością głosów ( 11 za, przy 4 głosach przeciwnych) zdecydowali o 

przegłosowaniu pierwszego wariantu projektu uchwały tj. „w sprawie nie 

wyrażenia  zgody na zbycie działki gruntu nr 3726, położonej w Brzezinach”. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały w sprawie nie 

wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 3726, 

położonej w Brzezinach, a następnie przeprowadził imienne głosowanie w 

przedmiotowej sprawie – lista oddanych głosów w załączeniu. 

 

Uchwała Nr XXIII / 75 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie  

nie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 3726, 

położonej w Brzezinach została przyjęta przez Radę w wyniku głosowania 

imiennego 10 głosami za, przy 5 głosach przeciwnych. Uchwała w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zarządził następnie kontynuowanie punktu 

dotyczącego zapytań i wolnych wniosków. 

 

 

   Zapytania i wolne wnioski – dalszy ciąg. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o piśmie, dotyczącym skargi 

złożonej przez Pana Romana Sasina na dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni, o 

którym wspominał w dniu poprzednim. W związku z obecnością w dniu 

dzisiejszym jedynie jednej ze stron tj. Pana Romana Sasina, postanowił sprawę 

przedmiotowego pisma odłożyć na kolejną sesję. 

 

Radna Bogusława Frydrych zapytała o nowy przepis, dotyczący skrzynek pocztowych. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że na  administratorach budynków 

ciąży obowiązek zaopatrzenia bloków w skrzynki pocztowe, zgodne ze 

standardami unijnymi. Ponadto dodał, że nowe skrzynki umożliwiają 

pozostawianie przesyłek, także o innych parametrach niż przesyłki Poczty 

Polskiej. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o skwer przy zbiegu ulic Piłsudskiego Św. Anny, z 

którego maja zostać wycięte drzewa. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, iż wycinka kilku drzew na skwerze konieczna jest w 

związku z przebiegiem w tym terenie ciepłociągu. Ponadto dodała, że w 

przedmiotowej sprawie  zostanie napisany odpowiedni artykuł, informujący 

mieszkańców o tym zamierzeniu. 
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Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem dodała, że w tym 

miejscu nie powinno być samoistnie dokonywanych nasadzeń. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o chodnik przy ulicy Okrzei. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że ulica Okrzei jest drogą 

wojewódzką i w związku z powyższym sprawa należy do kompetencji Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. Ponadto dodał, iż zgodnie z przyjętym planem pracy Rady 

na II półrocze - przedmiotem obrad wrześniowej sesji Rady Miasta będzie 

między innymi spotkanie z przedstawicielem ZDW. W związku z tym będzie to 

okazja do poruszenia tej, a także innych kwestii dotyczących stanu technicznego 

dróg. Dodał także, że dla zobrazowania stanu faktycznego dróg można 

przygotować reportaż multimedialny, który zostanie odtworzony na sesji z 

udziałem przedstawiciela ZDW. 

 

Radny Tadeusz Pabin poinformował o wysuwającej się pokrywie ze skrzynki słupa w 

parku od strony ul. Piłsudskiego. 

 

Radny Roman Sasin zaapelował o oświetlenie przy ulicy Św. Anny w okolicy dworca 

PKS, na której w godzinach nocnych panuje półmrok. Ponadto wnioskował o 

wypuszczenie wody z dużego basenu na Miejskiej Krytej Pływalni, co w jego 

ocenie  umożliwiłoby oględziny stanu technicznego niecki przedmiotowego 

basenu. Odniósł się również do dyskusji na temat pracy urzędników, mówiąc że 

do niego także docierają negatywne sygnały, głównie dotyczące trzech 

urzędniczek.  

 

 

21. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 

obrady XXIII sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 9.20. 

 

               

Protokół sporządziła: Wioletta Zubowicz  
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                                                                            Zbigniew Bączyński 
 


