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 Proponowany porządek obrad w załączeniu. 

 

Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 

  
1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.  

4. Przyjęcie protokołu XXVIII 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. Stan zaawansowania przygotowania inwestycji miejskich na rok 2009. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto 

Brzeziny na rok 2009. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 

Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie 

zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – 

środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę 

kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec w Brzezinach – etap IV”.               

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie 

zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – 

środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę 

kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej i 

Reymonta”. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie 

zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – 

środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 

„Termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach przy ul. 

Moniuszki nr 15”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z 

końcem roku budżetowego 2008. 

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej  Brzezinach.  

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od 

podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis 
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udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie 

miasta Brzeziny”. 

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/120/08 

z dnia 23 października 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości w 2009 roku. 

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008.        

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii  na rok 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad używania herbu Miasta 

Brzeziny i jego wzoru przez jednostki organizacyjne Miasta, urzędy inne niż 

Urząd Miasta, instytucje, osoby fizyczne i prawne. 

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu 

Miasta Brzeziny i jego wzoru przez Klub Sportowy Hokej - Start- Brzeziny. 

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 

własności działek gruntu nr 2335/1, 2352/1, 2352/2, 2352/3 i 2352/4, 

położonych w Brzezinach przy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Korczaka, na rzecz 

ich użytkownika wieczystego. 

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 

własności działki gruntu nr 2091, położonej w Brzezinach przy ul. Składowej 

na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

24a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej działki nr 1857/7, położonej w Brzezinach przy ul. 

Wodociągowej. Punkt dodany. 

24b.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/98/07 

Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Brzezinach 

przy ul. Wodociągowej, oznaczonej jako działki nr:2958/23 i 1857/9, na rzecz 

Skarbu Państwa. Punkt dodany. 

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie 

odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach. 

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

na I półrocze 2009 r. 

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  

      Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

31.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i 

Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 
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32. Wolne wnioski. 

33. Zakończenie obrad. 

 

1.Otwarcie obrad 

  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady XXIX sesji Rady Miasta 

Brzeziny. Powitał serdecznie panią Elżbietę Szklarek dyrektor Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, pana Krzysztofa Wdowiaka komendanta powiatowego 

Policji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, radnych, burmistrz Ewę Chojkę oraz pozostałych  gości. 

  

2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 
  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec 

obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 10 radnych. Lista 

obecności radnych w załączeniu.  

  

3.Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  
  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy są wnioski dotyczące porządku 

obrad XXIX sesji? 

 

Radny Stefan Zasada w tym punkcie postulował o przyspieszenie tempa przebiegu  

obrad sesji, z uwagi na wyjątkowo obszerny porządek obrad. 

  

Burmistrz Ewa Chojka zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie proponowanego 

porządku obrad o dwie uchwały, które wstępnie były przedmiotem obrad komisji 

Rady. W związku z powyższym zaproponowała, aby w punkcie 24a rozpatrzony 

został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej działki nr 1857/7, położonej w Brzezinach przy ul. 

Wodociągowej. Przedmiotowa działka przeznaczona jest pod GPZ. Obecnie 

wpłynął wniosek Zakładu Energetycznego o sprzedaż działki i w związku z tym 

przygotowany został projekt uchwały. Następnie burmistrz zaproponowała, aby w 

punkcie 24b rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XV/98/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w 

Brzezinach przy ul. Wodociągowej, oznaczonej jako działki nr:2958/23 i 1857/9, 

na rzecz Skarbu Państwa. Wyjaśniła, że przedmiotowy projekt uchwały jest 

uporządkowaniem zawieszonej dotychczas sprawy działki, która miała być 

przeznaczona pod budowę strażnicy, dla której docelowo pozyskano inną 

nieruchomość.  

 

Wniosek burmistrz Ewy Chojki został przyjęty 13 głosami za, jednogłośnie. 
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Porządek obrad uwzględniający powyższe zmiany został przyjęty przez Radę - w 

obecności 13 radnych - 13 głosami za, jednogłośnie. 

  

4.Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miasta Brzeziny. 
  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy są ewentualne uwagi dotyczące 

zapisów zawartych w protokóle? 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

  

Protokół XXVIII sesji Rady Miasta Brzeziny został przyjęty przez Radę – w obecności 

13 radnych – 12 głosami za, jednogłośnie. Jeden radny nie brał udziału w 

głosowaniu. 

  

5.Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady. 

  
Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację z prac między sesjami Rady wraz z 

informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z 

realizacji uchwał Rady Miasta – materiał w załączeniu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka wnioskowała o przedstawienie na 

najbliższym posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury sprawy dotyczącej 

współpracy polsko-francuskiej. Dodała, że w tej sprawie nasuwają się pewne 

zapytania i wątpliwości, które mogłyby zostać wyjaśnione na posiedzeniu. 

 

Radny Przemysław Maślanko poinformował, że w powyższej sprawie odbyło się 

spotkanie dotyczącej współpracy zagranicznej, które zorganizował radny Roman 

Sasin. Niestety niewielu radnych uczestniczyło w tym spotkaniu. Sprawę niskiej 

frekwencji na spotkaniu skomentował przewodniczący tym, iż nie było to 

formalne posiedzenie komisji. 

 

Następnie w tym punkcie obrad uroczystym akcentem sesji były podziękowania dla 

odchodzącej na emeryturę dotychczasowej dyrektor Przedszkola Nr 3 w 

Brzezinach pani Annie Rudzkiej oraz powierzenie tego stanowiska pani Agnieszce 

Gaździe.  

Burmistrz Miasta Brzeziny odczytała list, w którym wraz z przewodniczącym 

Rady Miasta złożyła podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz społeczności 

lokalnej, w liście czytamy: „Pani wiedza zawodowa i bogate doświadczenie 

przyczyniły się do pozytywnej oceny Pani pracy w Przedszkolu nr 3, w którym od 

20 lat pełni funkcję dyrektora. Umiejętności i zaangażowanie w zjednywaniu sobie 

sojuszników, troska o wizerunek placówki, zgodna i efektywną współpraca z 

urzędami i instytucjami budowały Pani autorytet w środowisku”. Następnie 
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burmistrz Ewa Chojka, przewodniczący Rady i wiceprzewodnicząca Rady 

wręczyli kwiaty wraz z upominkiem w postaci książki, dołączając życzenia 

dobrego stanu zdrowia, realizacji do tej pory niespełnionych zamierzeń i 

wszelkiego powodzenia.  

 

Pani Anna Rudzka serdecznie podziękowała byłym i obecnym władzom miasta za 

słowa uznania dla jej pracy i za miłą współpracę. Podziękowała również 

pozostałym pracownikom Urzędu, którzy na co dzień pomagali w realizacji zadań 

związanych z funkcjonowaniem Przedszkola. Ponadto dziękowała kolegom - 

dyrektorom placówek oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjum, życząc wszystkim tak miłego grona koleżeńskiego. Na zakończenie 

życzyła przejmującej obowiązki nowej dyrektor, wszelkiej pomyślności, sukcesów 

w życiu zawodowym i osobistym. 

 

W dalszej części burmistrz Ewa Chojka, zarządzeniem Nr 153/2008 z 19 grudnia 2008, 

powierzyła pani Agnieszce Gaździe, na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 sierpnia 2013 

r., stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Brzezinach i zobowiązała ją do podjęcia 

czynności służbowych. Życzyła osiągnięcia pomyślnych rezultatów na zajmowanym 

stanowisku i wszelkiego powodzenia. 

Gratulacje i życzenia nowej dyrektor Przedszkola nr 3 złożyli również przewodniczący 

Rady Zbigniew Bączyński oraz wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka. 

Podczas sesji gratulacje otrzymała również pani Aldona Nawrocka nauczyciel 

Gimnazjum, która uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. 

 

6.Interpelacje i zapytania radnych. 

  

Radny Tadeusz Barucki zapytał, w jakiej formie firma „Remondis” opróżniała będzie 

pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów? Ponadto zapytał, czy nadal będzie istniała  

możliwość, jak podczas współpracy z poprzednią firmą wywozową, że w przypadku 

zapełnienia się pojemników, można było telefonicznie poprosić wykonawcę tej usługi o 

ich opróżnienie, a ten przyjeżdżał i zabierał odpady? Radnego interesowało, czy 

obecnie obowiązywał będzie tę firmę jakiś cykl lub konkretne dni opróżniania 

pojemników? Na zakończenie wyraził obawy, że może grozić to tym, że przepełnione 

pojemniki będą stały do czasu umówionego wywozu. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że przeprowadzone zostały dwa postępowania. 

Jedno dotyczyło opróżniania pojemników na odpady segregowane, drugie – 

opróżniania koszy ulicznych. Jeśli chodzi o odpady segregowane gromadzone są 

one w 64 specjalnych pojemnikach. W umowie na opróżnianie tych pojemników 

istnieje zapis, że wykonawca nie może dopuścić do ich przepełnienia, czyli 

powinien wywozić je w miarę potrzeb. Jednocześnie burmistrz poprosiła, aby do 

współpracy z Urzędem w tej sprawie włączyły się także spółdzielnie 
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mieszkaniowe i również reagowały na fakt przepełnienia się pojemników na 

odpady. W takiej sytuacji można będzie telefonicznie poprosić pracowników firmy 

„Remondis” o interwencję, bo być może sami czegoś nie zauważą. W kwestii 

koszy ulicznych, to w umowie również jest zapis o niedopuszczeniu do ich 

przepełnienia, ale podczas spotkania z przedstawicielem firmy „Remondis” 

burmistrz wyraziła zaniepokojenie tym, że zdarza się, iż kosz przepełniony jest 

częściej niż raz na tydzień. W odpowiedzi, uzyskała informację, że pracownicy 

będą na to uczuleni. Ponadto jeżdżąc po innych posesjach, jeśli zobaczą, że kosz 

będzie pełny, to będą go zabierać. Przy tym będzie również istniała możliwość 

dodatkowego wywozu odpadów na telefoniczne zgłoszenie. Burmistrz wyraziła 

nadzieję, że mimo, iż firma nie jest tak blisko miasta, jak TBS czy pan Gralec, 

będzie chciała wywiązać się z tego zobowiązania. 

Radna Barbara Kozłowska zapytała, czy wpłynęło do pani burmistrz pismo od 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie modernizacji drogi w 

ulicy Wojska Polskiego? Radna poprosiła o kserokopię tego pisma.  

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że poprosi pracowników Urzędu, aby ustalono, 

czy wpłynęła odpowiedź ZDW na wystąpienie pani radnej. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że skierował formalną 

interpelację do burmistrz w sprawie ponownego podjęcia działań zmierzających do 

zapewnienia swobodnego wykonywania działalności gospodarczej 

przedsiębiorcom zgromadzonym na targowisku miejskim położonym między 

ulicami: Lasockich a Modrzewskiego, poprzez umożliwienie im zatrzymania się 

lub - w niektórych miejscach - wykonania postoju samochodami dostawczymi lub 

osobowymi celem realizacji dostaw do kilkudziesięciu punktów handlowych oraz 

w miarę wygodnego dokonywania zakupów przez konsumentów. W uzasadnieniu 

podał, że około rok temu Rada Miasta podjęła działania zmierzające do zmiany 

oznakowania w rejonie targowiska miejskiego, które zakończyły się wnioskami 

bez realizacji. Zwiększająca się ilość samochodów spowodowała, że stan 

komunikacji w tym rejonie uległ od tamtego czasu pogorszeniu. Przedsiębiorcy 

zgromadzeni na targowisku skarżą się na brak możliwości zaopatrzenia ich 

sklepów bez narażania się na grzywny za naruszenie przepisów ruchu drogowego. 

Oznakowanie wymienionych ulic uniemożliwia wykonywanie dostaw do sklepów 

bez popełnienia wykroczenia. Ponadto dodał, że jego interpelacja ma na celu 

wyposażyć burmistrz w instrument, pozwalający oddziaływać na Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, który jest zarządcą drogi w ul. Modrzewskiego oraz, aby rozważyć 

kwestię zliberalizowania oznakowania na ul. Lasockich, która jest ulicą gminną. 

Mimo deklaracji ze strony dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, że sprawę tę 

poprawi, do tej pory nie widać postępu. Istniejące oznakowanie poziome w 

dalszym ciągu ogranicza zatrzymanie na tych drogach. 
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Burmistrz Ewa Chojka poinformowała, że dzień przed interpelacją przewodniczącego 

wpłynęło do Urzędu Miasta pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich z informacją o 

przeprowadzeniu kontroli stanu oznakowania ulic na tych skrzyżowaniach przez 

Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja nie widzi możliwości, żeby 

w rejonie skrzyżowania ulic Modrzewskiego i Konstytucji 3 Maja możliwe było 

parkowanie, ponieważ jest to obręb skrzyżowania.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wskazywał, że chodzi tu o ulice Lasockich i 

Modrzewskiego. Rozumie, że zasady ruchu drogowego mówią, iż przy 

skrzyżowaniu, w określonych odległościach, nie można się zatrzymywać, ale 

uważa, że znalazłyby się miejsca, które nie kolidują ze skrzyżowaniem, aby 

ewentualnie umieścić tam zezwolenie na zatrzymanie się                                                                             

tylko dla dostawców.   

  

 7.Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, iż wpłynęła do niego  

odpowiedź dla radnego Tadeusza Pabina oraz odpowiedzi dla radnego Tadeusza 

Baruckiego.  

 

Obydwaj radni przyjęli przedmiotowe odpowiedzi bez uwag. 

 

Następnie przewodniczący poinformował, iż wpłynęła do niego odpowiedź w sprawie 

wniosków Komisji Rewizyjnej i Komisji Spraw Społecznych i Sportu, dotycząca 

współdziałania władz miasta z Komendą Powiatową Policji. W związku z sugestią 

pani burmistrz przewodniczący zaprosił na sesję pana komendanta. Następnie 

dodał, że wpłynęło pismo od komendanta policji dotyczące sprawy porządku na 

boisku szkolnym SP Nr 2 i Gimnazjum. W dalszej części poinformował o 

wystąpieniu Urzędu Miasta ( zgodnie z wnioskiem radnej Bogusławy Frydrych) do 

dyrektor SP Nr 2 w sprawie potrzeby zatrudnienia psychologa w placówce. 

 

Pani Anna Mrówka dyrektor SP Nr 2 obecna w trakcie obrad sesji potwierdziła potrzebę 

zatrudnienia psychologa w szkole. 

 

Burmistrz Ewa Chojka dodała w tej sprawie, iż z kalkulacji sporządzonej przez dyrektor 

SP Nr 2 wynika, że zatrudnienie psychologa kosztowałoby rocznie około 60.000 zł. 

Na ten moment w budżecie miasta takiej kwoty nie ma.  

 

Radny Przemysław Maślanko zwrócił się do komendanta KPP odnośnie odpowiedzi 

udzielonej na interpelację radnych w sprawie interwencji policji na boisku 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2. W przedmiotowej odpowiedzi pan 

komendant wskazuje, że są tam butelki, szkło i ogólny bałagan – „My o tym 

dobrze wiemy, że tak jest i że jest to nagminne po każdej sobocie i niedzieli. 
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Bardziej chcielibyśmy wiedzieć, kto to robi, albo może nie personalnie kto, tylko 

chcemy, żeby wychwycić sprawców tego nieporządku i żeby już go tam nie było. 

Chodzi nam o jakąś interwencję w tej sprawie ze strony policji. My wiemy, że 

jest mało pieniędzy i mało patroli, że trudno być wszędzie jednocześnie, ale 

systematycznie ja to zgłaszam na komisjach w oczekiwaniu na interwencję. 

Także chodziło nam o zupełnie co innego, niż o to, żeby nam wytknąć, że są tam 

butelki, a mianowicie chodziło o odpowiedź, kto te butelki tam rozbija i żeby ten 

proceder zlikwidować. W związku z tym pytam pana komendanta, czy można go 

uniknąć przez schwytanie jego sprawców?” 

 

Radny Stefan Zasada zaproponował, aby opublikować zdjęcia sprawców tego 

procederu w BIS-ie, tak jak publikuje się w Internecie zdjęcia np. pijanych 

kierowców.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podkreślił, iż prawo zezwala na takie 

rozwiązanie pod warunkiem, że sprawca skazany zostanie prawomocnym 

wyrokiem sądu grodzkiego i karą dodatkową dla niego będzie opublikowanie 

jego wizerunku lub nazwiska. Stąd wniosek, żeby w sprawach z zakresu ładu i 

porządku wnioskować o karę dodatkową w postaci upublicznienia informacji. 

Pan Krzysztof Wdowiak komendant KPP odnosząc się do uwag i wniosków radnych 

w zakresie porządku oraz bezpieczeństwa drogowego, podkreślił, że brak 

organizacji ruchu w mieście stanowi dla mieszkańców duże utrudnienie. Jeżeli 

chodzi o miejsca parkingowe w rejonie targowiska, jest to ogromnym problemem 

i dużą uciążliwością. Ruch kołowy zwiększa się, brakuje miejsc parkingowych, 

rozwiązań komunikacyjnych i organizacji ruchu, która upłynniałaby ruch na 

poszczególnych ciągach komunikacyjnych. Ulica Lasockich jest jednym z 

głównych rejonów, gdzie odbywa się ruch przepływowy przez nasze miasto i 

wymaga to rozwiązań organizacyjnych, które miasto powinno podjąć bez 

względu na koszty z tym związane. Wiadomo, że projekt organizacji ruchu 

wymaga określonych kosztów i są to spore nakłady finansowe. Wskazywał, że 

wcześniej czy później miasto będzie zmuszone podjąć działania w tym kierunku i 

ewentualnie to wyzwanie, gdyż od lat poza dyskusją na ten temat, nie było 

konkretnego projektu, który usprawniłby komunikacyjne rozwiązania w tym 

mieście. 

Odnosząc się do sprawy poruszonej przez radnego Przemysława Maślanko 

poprosił, aby zapraszano przedstawicieli policji na posiedzenia poszczególnych 

komisji Rady Miasta, na których dyskutowane są kwestie bezpieczeństwa w 

mieście. Podczas tych spotkań można będzie współpracować, rozmawiać o 

działaniach powziętych przez policję i podejmowanych rozwiązaniach. Ponadto 

poinformował, że wystąpił do burmistrz o wskazanie strat poniesionych w 

wyniku wybryków chuligańskich w mieście celem orzeczenia nawiązki w 

przyszłym postępowaniu wnioskowym przed sądem grodzkim. Tego rodzaju 
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koszty będą wliczone w koszty procesu i staną się elementem przyszłego wyroku, 

o który policja będzie wnioskować jako oskarżyciel. Zapewnił, że takie działania 

podejmowane będą wszędzie tam, gdzie dojdzie do zniszczenia mienia 

komunalnego, gdzie w wyniku wybryku chuligańskiego miasto poniesie szkody 

w mieniu społecznym.  

Jeśli chodzi o boisko międzyszkolne, jest to ewenement w naszym mieście. 

Bowiem żadna z instytucji tego miasta nie chce przyznać się do zarządzania tym 

terenem i podjąć się ewentualnie utrzymania czystości. ”Moim służbom, które 

ewentualnie podejmują interwencję w tym rejonie, trudno orzec, które śmieci są 

śmieciami przyniesionymi lub wyrzuconymi przez bywalców tegoż terenu, a 

które ewentualnie są pozostałością np. z października czy listopada.” 

Odpowiadając na uwagi radnych, co do ograniczonej liczby pieszych patroli 

policyjnych w mieście, komendant poinformował, że policja miała podpisane 

porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Terapii i Leczenia Uzależnień w Łodzi  

(Izbą Wytrzeźwień). To porozumienie wygasło i obecnie nietrzeźwi sprawcy 

wykroczeń muszą być wywożeni do Policyjnej Izby Zatrzymań w 

Skierniewicach, Koluszkach, Rawie Mazowieckiej czy Policyjnej Izbie 

Zatrzymań w Łodzi. Rodzi to skutki w postaci mniejszej liczby pieszych patroli 

w mieście, które w tym czasie muszą podejmować inne zadania w postaci 

konwoju i doprowadzeń osób nietrzeźwych do tych ośrodków w celu 

wytrzeźwienia lub bezpośrednio do miejsca ich zamieszkania. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy policja posiada informacje o tragedii, jaka mogła 

wydarzyć się w jednym z bloków na skarpie przy ul. Bohaterów Warszawy i czy 

w związku z tym wszczęła jakieś postępowanie, aby schwytać i ukarać sprawców 

tego wandalizmu? Radny poinformował, że spłonęła tam instalacja elektryczna, 

instalacja telewizyjna oraz mienie części lokatorów znajdujące się w piwnicach. 

„Interweniowała straż. Jedna z mieszkanek powiedziała, że dzwoniono na policję 

i nie było z jej strony żadnej reakcji, a naprawdę mogło dojść do ogromnej 

tragedii. Zatem, czy interweniująca straż powiadamia od razu policję o takim 

wandalizmie i czy policja ma możliwość wyłapania tych wandali?” 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka potwierdziła wypowiedź komendanta, 

że problemem naszego miasta jest brak odpowiednich miejsc do parkowania. 

Podziękowała policjantom za ich tolerancję. Niejednokrotnie, bowiem 

mieszkańcy parkują nieprawidłowo, a jednak funkcjonariusze z przymrużeniem 

oka patrzą na te wykroczenia. Dlatego korzystając z obecności komendanta, za 

jego pośrednictwem, podziękowała funkcjonariuszom za tolerancję i 

wyrozumiałość.  

Pan Krzysztof Wdowiak wskazywał, że zgodnie z kodeksem postępowania w 

sprawach o wykroczenia, funkcjonariusz może w formie pouczenia potraktować 

wykraczającego – jest to forma oddziaływania środka wychowawczego, również 
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traktowana jako postępowanie mandatowe, a stanowi represję w stosunku do 

sprawcy wykroczenia. Mamy więc do czynienia z  formalnym zakończeniem 

postępowania w sprawie o wykroczenie, jakim było niewłaściwe parkowanie. 

Tak bym to zinterpretował – odpowiedział komendant tłumacząc postępowanie 

funkcjonariuszy. Odnośnie pożaru komórki w bloku przy ul. Bohaterów 

Warszawy, komendant zapewnił, że sprawa ta jest przedmiotem postępowania 

policji i będzie wszechstronnie wyjaśniana. Na początku zdarzenia działania 

zawsze podejmuje straż, poprzez ewentualną akcję gaśniczą, a dopiero później 

wchodzą policyjne służby dochodzeniowe i prowadzone jest postępowanie w 

kierunku ustalenia sprawcy uszkodzenia mienia. 

Radny Przemysław Maślanko oznajmił, iż nie zadowala go odpowiedź komendanta 

odnośnie śmieci na boisku szkolnym. Podkreślił, że obecnie jest okres zimowy, a 

w związku z tym o tej porze roku nikt z boiska nie korzysta. „Nie bardzo nas 

interesuje, czyje są to śmieci. Na pewno nie są to śmieci szkolne, więc bardzo 

bym prosił o częstsze zaglądanie tam i eliminowanie sprawców tych wybryków, 

których efektem jest nieporządek na boisku.”  

W tym punkcie burmistrz Ewa Chojka poinformowała o ustaleniach Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do której Urząd Miasta Brzeziny skierował 

pismo z prośbą o rozpatrzenie przez tę Komisję zmian w organizacji ruchu 

drogowego na drogach wojewódzkich w mieście Brzeziny. W odpowiedzi Urząd 

Marszałkowski przysłał pismo, w którym poinformował o ustaleniach KBRD. W 

piśmie czytamy, iż Komisja pozytywnie odniosła się do wniosku pana Czesława 

Szadkowskiego dotyczącego oznakowania ulic: Waryńskiego, Krakówek, 

Słowackiego. Uznano to za właściwe, pożądane i uwzględniono w projekcie 

organizacji ruchu zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Za 

niezasadne uznano natomiast wyznaczenie przejścia dla pieszych przy Liceum 

Ogólnokształcącym na ul. Okrzei. Również za niezasadne uznano 

zdemontowanie znaku B-36 po stronie targowiska w ul. Modrzewskiego z uwagi 

m.in. na bliskość dwóch skrzyżowań, duże natężenie ruchu pieszego i kołowego 

oraz na fakt, że w rejonie targowiska wydzielone są miejsca parkingowe. 

Następnie burmistrz dodała, że my możemy pisać ponownie do Urzędu 

Marszałkowskiego, z tym, że Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ciągle 

jest przez nas ściągana, bo praktycznie po każdej sesji. Następnie dodała, że  

zlecono zamontowanie napisu pod znakiem zakazu zatrzymywania się na ul. 

Lasockich. Znak ten obowiązuje tylko w czwartki i w soboty, w określonych 

godzinach. Chodzi o to, aby w dni, kiedy ruch jest tam szczególnie natężony, nie 

było możliwości zatrzymywania się, natomiast w pozostałe dni, aby było to 

miejsce do parkowania. Ponadto burmistrz przypomniała, że w związku z 

prowadzonymi przez państwa radnych wcześniej pracami dotyczącymi 

organizacji ruchu na terenie Brzezin, analizowano usytuowanie tych znaków i 

wnioskowano o wydatkowanie pewnych środków na przygotowanie docelowej 
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organizacji ruchu. Pan komendant powiedział, że w którymś momencie i tak 

będziemy musieli to zrobić, od tego nie uciekniemy i uważam, że jeżeli będziemy 

działać na zasadzie straży pożarnej – dzisiaj zakładamy znak tu, demontujemy 

tam, to naprawdę miasto w którymś momencie nie będzie przejezdne i nie będzie 

gdzie zaparkować. Ta organizacja ruchu, mimo, że jest to tylko papier, który 

kosztuje spore pieniądze, to jednak dla normalnego funkcjonowania ruchu w 

mieście jest niezbędna. Państwo radni podjęli wówczas decyzję, że tego nie 

realizujemy, pomimo iż przygotowano już wydatkowanie tych środków.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy ten „papier” poprawi 

sytuację, czy jeszcze bardziej ją zaostrzy? Jeżeli bowiem miałby pogorszyć 

sytuację poprzez dalsze ograniczenia, to może lepiej tego nie realizować. Ponadto 

dodał, że jego uwaga dotyczy głównie ul. Modrzewskiego. Wskazywał, iż można 

byłoby wykonać tam trzy koperty dla samochodów zaopatrzenia.  

 

Radny Stefan Zasada podkreślił, że jest to kwestia dobrych chęci, bo nawet w 

promieniu skrzyżowania można postawić znak z napisem „nie dotyczy 

zaopatrzenia”. Ponadto zapytał, kto zamontował słupki na chodniku przy ul. 

Modrzewskiego obok wejścia na targowisko, które uniemożliwiają parkowanie 

samochodów? 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że na pewno nie zrobiło tego miasto, ponieważ 

nie jest to droga gminna, tylko wojewódzka. Należy domniemywać, że 

ograniczenie to zamontował Zarząd Dróg Wojewódzkich. Konkludując ten temat, 

podkreśliła, że obecnie zbyt dużo jest przepisów i znaków, które wprowadzają 

zamieszanie. Dodała, że może należałoby w ogóle zlikwidować znaki, tak jak 

zrobiono w Toruniu, gdzie obowiązują jedynie przepisy ogólne ruchu 

drogowego.  

 

Przewodniczący Rady kończąc dyskusję w tym punkcie podziękował komendantowi 

KPP za udział w sesji, jak również przekazał na jego ręce życzenia noworoczne 

dla wszystkich pracowników brzezińskiej policji. 

 

8.Stan zaawansowania przygotowania inwestycji miejskich na rok 2009. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację dotyczącą stanu zaawansowania 

przygotowania inwestycji miejskich na rok 2009 – materiał w załączeniu. 

 

Radni przyjęli przedstawioną informację bez uwag.  

 

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu   

  Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński na wstępie poinformował o procedurze 

określającej zasady uchwalania budżetu Gminy Miasto Brzeziny. Przedmiotowa 

procedura określona została w uchwale Nr XXXV/ 58/ 05 Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30 sierpnia 2005 roku. Realizując tę procedurę  poprosił panią skarbnik o 

przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Ponadto poinformowała o zmianach, które nastąpiły od momentu przedstawienia 

radnym prowizorium. 

Radna Zofia Krawczyk wnioskowała o zwiększenie budżetu dla Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. Uzasadniła to potrzebą wymiany instalacji elektrycznej w budynku. 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że dyrektor biblioteki będzie starała się pozyskać 

środki zewnętrzne na ten cel. Ponadto dodała, że na ten moment dyrektor nie 

wystąpiła do Urzędu Miasta z oficjalnym pismem dotyczącym przedmiotowej  

sprawy. 

Burmistrz Ewa Chojka potwierdziła, że dyrektor nie złożyła oficjalnego wniosku do 

budżetu w tej sprawie. Dodała, iż najpierw należałoby skalkulować koszty 

wykonania nowej instalacji, celem przeanalizowania możliwości sfinansowania 

przedmiotowego zadania. W tym miejscu włączył się przewodniczący Rady 

informując, że taka korespondencja wraz z ekspertyzami wpłynęła zarówno do 

miasta jak i do Rady. 

Radna Zofia Krawczyk przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Brzeziny na 2009 r. 

 

Radny Przemysław Maślanko przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Sportu 

pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Brzeziny na 

2009 r. 

 

Następnie radny Krzysztof Kotynia przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej. 

Poinformował, że na posiedzeniu Komisji radni zgłosili zapytania odnośnie 

kształtu budżetu. Radny Jakub Piątkowski pytał o wysokość środków na 

promocję miasta na 2009 r., radna Grażyna Korybut – o oświetlenie części ul. 

Berlinga, radny Krzysztof Kotynia wnioskował o utworzenie harmonogramu 

dróg nieulepszonych w mieście celem zorientowania się, która droga w 2009 r. 

i kolejnych jest priorytetem, radna Zofia Krawczyk złożyła wniosek, aby w 

budżecie na 2009 r. ujęto remont ul. Moniuszki. Ponadto wnioskowała o 

budowę chodnika przy ul. Fredry i budowę ulicy Leśnej. Ponadto Komisja 

poruszyła problem służb ponadnormatywnych. Wnioskowała żeby ta sprawa 

była monitorowana i żeby komisja otrzymywała raporty w tej sprawie. Z tymi 
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uwagami i wnioskami Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu miasta na 2009 r. 

 

Radny Tadeusz Barucki przedstawił opinię wspólną Komisji Finansowo-Budżetowej 

i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów 

i Współpracy z Zagranicą. Dodał, że wpłynęły do niego wnioski 

poszczególnych komisji Rady. Rozpatrzono je i wspólnie uzgodniono. 

Ustalono, że w pierwszej kolejności powinny być realizowane zadania, które 

już są rozpoczęte, a następnie zadania, na które wykonano dokumentację, 

ewentualnie zadania priorytetowe, na które można otrzymać środki zewnętrzne. 

Wspólnie komisje utrzymały wniosek dotyczący budowy drogi w ul. Sejmu 

Wielkiego, na co zabezpieczono 50 tys. zł. Zaproponowano, aby w pierwszej 

kolejności zająć się tą ulicą, ponieważ od kilkunastu lat jej stan jest dużym 

problemem mieszkańców. Ponadto komisje ustosunkowały się do budowy 

boiska „Orlik”, która może zostać realizowana nie wcześniej niż w 2012 r. Z 

tymi wnioskami komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 

2009. 

 

Następnie przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił treść opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie ustosunkowała się do 

projektu budżetu Gminy Miasto Brzeziny. Dokument w załączeniu. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść drugiej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która także pozytywnie zaopiniowała możliwość 

sfinansowania deficytu budżetu miasta Brzeziny zaplanowanego w projekcie 

uchwały budżetowej na 2009 r. 

 

W dalszej części punktu przewodniczący Rady zaproponował debatę nad projektem 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny. 

 

Radny Andrzej Kurczewski zapytał o różnicę kwoty wynikającą z informacji 

burmistrz, a przeznaczoną na utrzymanie zieleni w mieście. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że na utrzymanie zieleni w mieście w okresie 

2 lat przeznaczono kwotę 320.000 zł.  

 

Radny Roman Sasin zapytał o wnioski złożone na dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że złożony został wniosek na przedszkole 

oraz na budynek przy ul. Sienkiewicza 11. 
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Burmistrz Ewa Chojka dodała, że informację dotyczącą złożonych wniosków 

przedstawiła w punkcie 5 obrad sesji. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powitał przybyłego w 

trakcie obrad sesji pana Edmunda Koteckiego starostę brzezińskiego. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła skarbnik miasta o przedstawienie analizy, jak w 

perspektywie rozwojowej roku 2009 będą mogły zwiększać się dochody 

budżetu bez uwzględniania ewentualnych dotacji unijnych?  

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że w projekcie budżetu na 2009 r. po stronie 

dochodów ujęte zostały wszystkie wpływy, o jakich na ten moment wiadomo, 

że miasto uzyska. Ostateczny podział subwencji ogólnej i wpływów z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymamy w lutym lub w marcu i 

wtedy budżet może się zmienić. Pozostałe dochody, które w trakcie roku się 

pojawiają to dochody z tytułu podziału i sprzedaży działek. Na temat innych 

dochodów, które zwiększałyby budżet, na ten moment skarbnik nie posiada 

wiedzy. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że na wysokość budżetu 

w 2009 r. mogą mieć również wpływ skutki kryzysu gospodarczego. 

 

Radny Przemysław Maślanko przypomniał o wniosku radnych dotyczącym 

ograniczenia przekazania środków na służby ponadnormatywne. W budżecie 

przeznaczono na ten cel 20 tys. zł. Radni na komisjach podjęli jednak decyzję o 

zmniejszeniu zaplanowanych dla Komendy Powiatowej Policji środków z 

wysokości 20 tys. zł na 5 tys. zł i przesunięciu ich na rzecz straży pożarnej. 

Powodem takiego posunięcia jest negatywna ocena działania pieszych patroli i 

nienależyte, w opinii radnych, pełnienie swoich funkcji służb 

ponadnormatywnych. 

 

Przewodniczący Z. Bączyński zwrócił uwagę, że kwota 5 tys. zł jest stosunkowo za 

mała na realizację pieszych patroli. 

 

Pan Krzysztof Wdowiak komendant KPP poinformował, że miasto zaczęło 

współpracę z policją w ramach służb ponadnormatywnych ponad 2 lata temu. 

Polegała ona na tym, że policja przygotowywała harmonogram pracy, który był 

następnie akceptowany przez miasto. Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom najbardziej zagrożonych rejonów miasta oraz w okresach 

wzmożonego ruchu młodzieży – podczas wakacji, w okresie świątecznym. 

Jednak kwota 5 tys. zł wystarczy jedynie na sfinansowanie 10-15 służb 

ponadnormatywnych. 
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Radna Zofia Krawczyk podkreśliła, że radni powinni wspierać służby policyjne. 

Zaproponowała, aby nie zabierać policji tej kwoty 15 tys. zł, ale obserwować 

pracę funkcjonariuszy i w przypadku niezadowolenia z niej, przekazywać im 

swoje uwagi. Zauważyła, że w niektórych rejonach miasta, praca pieszych 

patroli przynosi pożądane efekty. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odnosząc się do debaty radnych w kwestii wysokości 

środków dla policji, podsumowała, że jej zdaniem cały problem wyniknął z 

niezadowolenia z realizacji umowy między miastem a policją. Dodała, iż nie 

sądzi, żeby którykolwiek z radnych był przeciwko przekazaniu tych 20 tys. zł, 

jeżeli przynosiłoby to wymierny skutek i rzeczywiście spełniałoby to nasze 

oczekiwania, że za nasze pieniądze mamy poczucie bezpieczeństwa. Może to 

jest kwestia egzekwowania tej umowy, ale z drugiej strony burmistrz wyraziła 

obawę i artykułowała to na komisjach, że jeśli w ogóle zdejmiemy te środki, to 

za dwa miesiące pozostaniemy bez jakiegokolwiek wsparcia. Dlatego  

zaproponowała, jeśli taka byłaby wola państwa radnych, przesunięcie 10 tys., a 

nie 20 tys. i zawarcie umowy z komendą policji na pierwsze pół roku. Ponadto 

wskazywała, aby zaprosić pana komendanta na Komisję, celem przedstawienia 

wizji bezpieczeństwa miasta i na bieżąco przekazywać uwagi dotyczące 

realizacji umowy. Po półroczu można byłoby dokonać oceny realizacji tej 

umowy i albo zawrzeć następną umowę na kolejne półrocze, albo nie.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński również poparł wniosek burmistrz 

dotyczący przesunięcia na pierwsze pół roku kwoty 10 tys. zł 

 

Radny Andrzej Kurczewski wskazywał, że w każdej chwili można zmienić budżet i 

dołożyć środków policji. 

 

Radny Krzysztof Kotynia powiedział, że osobiście ma zastrzeżenia do pracy służb 

ponadnormatywnych, podobnie jak Komisja Rewizyjna i głosował za 

odebraniem policji środków. Jednak, po dyskusjach opowiada się za tym, żeby 

zgodnie z sugestią burmistrz, przeznaczyć dla KPP na I półrocze 10 tys. zł. 

Proponuje  przedstawić przez radnych swoje uwagi, co do realizacji umowy w 

okresie jej trwania i zastanowić się nad dalszą współpracą z policją. Radny 

postulował również, aby w miarę posiadanych środków zwiększyć dotację dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  

 

Radny Roman Sasin apelował, aby awansem przekazać straży od razu 20 tys. zł.  

 

Burmistrz Ewa Chojka zwróciła uwagę, że miasto nie jest jedynym samorządem w 

powiecie, który powinien wspierać Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej. Oprócz miasta są jeszcze gminy i starostwo powiatowe. Podkreśliła, 
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że nie posiada informacji, ani danych, co do wsparcia PSP przez inne 

samorządy. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, iż Komenda PSP 

nieodpłatnie przekazała OSP Brzeziny podnośnik strażacki.  

 

Burmistrz Ewa Chojka wskazywała, iż do dziś nie otrzymała informacji, o które 

prosiła komendanta, jaki sprzęt otrzymały od Komendy PSP inne gminy i za 

jakie pieniądze.  

 

Radny Stefan Zasada zaproponował, aby przegłosować wniosek burmistrz i 

ewentualnie wprowadzić autopoprawkę do budżetu.  

 

Wniosek burmistrz Ewy Chojki został przyjęty przez Radę 12 głosami za, przy 1 

głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym. W konsekwencji radni zmniejszyli 

środki przeznaczone dla KPP z 20 tys. zł do 10 tys. zł i zwiększyli KP PSP z 30 

tys. do 40 tys. W czerwcu Rada podejmie decyzję, co do dalszej współpracy z 

policją. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy przewidziano w budżecie na 

2009 r. środki na modernizację sali konferencyjnej, w której m.in. obraduje 

Rada Miasta. Zdaniem przewodniczącego należałoby przeprowadzić generalny 

remont tej sali i jej doposażenie przy udziale innych samorządów, które z niej 

korzystają. O realizację tego postulatu zabiega od dłuższego czasu. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, iż przy udziale samorządów należałoby 

przeanalizować, jakie to będą koszty, czy byłaby to inwestycja czy remont, bo 

na ten moment w budżecie miasta, w załączniku inwestycyjnym nie 

przewidziano tych kosztów.  

 

Na zakończenie burmistrz Ewa Chojka odnosząc się do wniosków radnych, 

poinformowała, iż wszystkie te wnioski są uzasadnione, ale wielkość budżetu 

miasta nie pozwala na realizację niektórych wnioskowanych zadań. Podkreśliła, 

że budżet konstruowano zachowawczo, ponieważ może się okazać, że w 

czerwcu dochody z udziału w podatku będą o połowę niższe od tych, które 

otrzymaliśmy w listopadzie i w grudniu. Ponadto dodała, że być może będzie 

nadwyżka i wówczas porozmawiamy z innymi samorządami czy są 

zainteresowani partycypowaniem w kosztach remontu sali konferencyjnej. 

Myślę, że Gmina Brzeziny na pewno nie będzie partycypować, ponieważ 

wkrótce zmieni swoją siedzibę. Co do zasadności tego wniosku burmistrz nie 

miała wątpliwości. Zwróciła uwagę na stan podłogi oraz instalacji elektrycznej 

z przewodami na wierzchu, wskazując na potrzebę remontu sali. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania zapytań w tym 

punkcie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu   

        Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009. 

 

Uchwała Nr XXIX / 139 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009 – wobec 

ustawowego składu Rady w ilości 15 członków, w obecności 14 

radnych została przyjęta przez Radę 13 głosami za, jednogłośnie. Jeden radny 

nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu. 

Przewodniczący Rady pogratulował burmistrz i skarbnik przyjęcia budżetu przez 

Radę Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 10-minutowa przerwę. 

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady sesji. 

 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i  

     zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła zmiany budżetu i zmiany w budżecie,  

a następnie odczytała treść uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o przedstawienie opinii w tej 

sprawie przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej. 

 

Z powodu nieobecności na sali obrad przewodniczącego Komisji Finansowo-

Budżetowej, przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 2-minutową 

przerwę. Po przerwie przewodniczący wznowił obrady sesji. 

 

Radny Tadeusz Barucki przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

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

2008. 

 

Uchwała Nr XXIX / 140 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 – w 

obecności 15 radnych została przyjęta przez Radę 15 głosami za, jednogłośnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego  

     Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 –  

     2013. 
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Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007-2013. 

Następnie przedstawiła autopoprawkę do przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o przedstawienie opinii w tej 

sprawie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą. 

 

Radny Roman Sasin przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto 

Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy opinia Komisji odnosi się  

do projektu uchwały i przedstawionej autopoprawki? 

 

Radny Roman Sasin odpowiedział, że z autopoprawką zapoznano się dopiero przed 

sesją, w związku z tym nie było możliwości ustalenia wspólnego stanowiska 

Komisji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z 

Zagranicą o opuszczenie obrad celem odbycia posiedzenia Komisji i 

wypracowania opinii.  

 

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na  

       dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku 

Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z 

umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 

„Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec w 

Brzezinach – etap IV”.     

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść uchwały w sprawie przeznaczenia na 

dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w 

Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 

„Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec w Brzezinach – etap IV”.     

        Radni nie zgłosili uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXIX / 141 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku 
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Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki 

udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Szydłowiec w Brzezinach – 

etap IV” – w obecności 10 radnych została przyjęta przez Radę 10 głosami za, 

jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na 

dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku 

Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z 

umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 

„Budowę kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, 

Berlinga, Mrockiej i Reymonta”. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść uchwały w sprawie przeznaczenia na 

dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w 

Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 

„Budowę kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, 

Mrockiej i Reymonta”. Radni nie zgłosili uwag do przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z 

Zagranicą ustaliła stanowisko dotyczące zaopiniowania projektu uchwały w 

sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto 

Brzeziny na lata 2007 – 2013   wraz z autopoprawką i poprosił 

przewodniczącego Komisji o zabranie głosu. 

 

Radny Roman Sasin przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja 

pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013 wraz z 

autopoprawką. W tym momencie przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

 

Uchwała Nr XXIX / 142 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na 

lata 2007 – 2013. W obecności 14 radnych została przyjęta przez Radę 14 głosami 

za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

Następnie przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie 

projekt uchwały przedstawiony przez panią skarbnik w sprawie przeznaczenia 
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na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w 

Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

        na „Budowę kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, 

Mrockiej i Reymonta”. 

 

Uchwała Nr XXIX / 143 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku 

Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki 

udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi na „Budowę kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, 

Mrockiej i Reymonta” – w obecności 15 radnych została przyjęta przez Radę 15 

głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na 

dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku 

Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z 

umorzenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

        na „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w 

Brzezinach przy ul. Moniuszki nr 15”.  

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia na 

dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w 

Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki udzielonej przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

        na „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach przy ul. 

Moniuszki nr 15”. Radni nie zgłosili uwag do przedmiotowego projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XXIX / 144 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku 

Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki 

udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi na „Termomodernizację budynku Przedszkola nr 3 w Brzezinach przy ul. 

Moniuszki nr 15” – w obecności 13 radnych została przyjęta przez Radę 13 głosami 

za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków 

niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. 
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Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. Radni nie zgłosili 

uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXIX / 145 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008 – w 

obecności 13 radnych została przyjęta przez Radę 13 głosami za, jednogłośnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

16.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej  Brzezinach.  

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej Brzezinach. Dodała, że zgodnie z uchwałą Gmina Miasto 

Brzeziny przekaże Powiatowi Brzezińskiemu środki w wysokości 40.000,00 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Brzezinach.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy w treści uchwały nie 

powinien zostać określony termin udzielenia przedmiotowej pomocy 

finansowej? 

 

Burmistrz Ewa Chojka uznała, iż faktycznie należałoby zawrzeć zapis o udzieleniu 

tejże pomocy w roku 2009. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą 

określającą rok udzielenia pomocy finansowej. 

 

Uchwała Nr XXIX / 146 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Brzezinach – w obecności 13 

radnych została przyjęta przez Radę 13 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w 

załączeniu. 

 

17.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”. 
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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 zwrócił uwagę, że podjęcie 

przedmiotowej uchwały ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do 

prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, szczególnie w dobie 

zapowiadanego kryzysu gospodarczego. 

 

Uchwała Nr XXIX / 147 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 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” – w obecności 13 radnych została przyjęta 

przez Radę 13 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

18.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXVII/120/08 z dnia 23 października 2008r. w sprawie zwolnień  

od podatku od nieruchomości w 2009 roku. 

 

Skarbnik Grażyna Mela na wstępie uzasadniła, że okazało się, iż uchwała podjęta 

przez Radę w październiku jest niezgodna z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych, który mówi o tym, iż rada gminy może wprowadzić 

zwolnienia z podatku, ale tylko przedmiotowe. Według informacji Regionalnej 

Izby Obrachunkowej i aktualnie obowiązującego orzecznictwa, uchwała ta nosi 

znamiona zwolnienia podmiotowego, ponieważ sformułowana została w taki 

sposób, że jasno wynika z niej, iż dotyczy zwolnienia z podatku od 

nieruchomości konkretnego podmiotu, mianowicie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Brzezinach. Dodała, że mimo, iż uchwała ta pisana była w konsultacji z RIO, 

obecnie, z uwagi na nowe orzecznictwo, jest kwestionowana przez ten organ.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wskazywał, że RIO powinno wezwać 

Radę do zmiany uchwały w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, a nie 

załatwiać tego telefonicznie. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wskazywała, że niejednokrotnie zdarza się, iż uchwały 

akceptowane w innych rejonach Polski, nie akceptuje RIO w Skierniewicach. 

Ponadto dodała, że orzecznictwo zmienia się tak często, iż nie sposób za tym 

podążyć, a żądanie wskazania uchybień w uchwale mogłoby spowodować 

pogorszenie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową. 
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Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXVII/120/08 z dnia 23 października 2008r. w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości w 2009 roku. 

 
 

Uchwała Nr XXIX / 148 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/120/08 z dnia 23 października 2008r. w 

sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2009 roku – w obecności 13 

radnych została przyjęta przez Radę 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 

Uchwała w załączeniu. 

 

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w 

Rodzinie na rok 2008.       

 

Pani Beata Kucharska inspektor w Urzędzie Miasta przedstawiła projekt  uchwały  

w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w 

Rodzinie na rok 2008 wraz z uzasadnieniem. 

 

Uchwała Nr XXIX / 149 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008 – 

w obecności 12 radnych została przyjęta przez Radę 12 głosami za, jednogłośnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2009.     

 

Pani Beata Kucharska inspektor w Urzędzie Miasta poinformowała na wstępie, że 

przedmiotowy program w dużej części jest kontynuacją działań i zadań 

realizowanych w latach ubiegłych w postaci Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i 

Przemocy w Rodzinie. Podstawowym celem programu jest zminimalizowanie 

rozmiarów szkód związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. Z programu wyłączono kwestię przemocy w rodzinie. 

Problem ten opisano w oddzielnym załączniku, aby następnie stworzyć 

oddzielny program. Ponadto zgłosiła autopoprawki polegające na 

przeredagowaniu niektórych sformułowań i wykreślenie niektórych zapisów. 
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Radna Zofia Krawczyk nie zgodziła się z zapisem w programie dotyczącym 

„wypierania problemu przez szkoły” na stronie 11. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że zapis „wypieranie problemu przez szkoły” miał 

na celu wskazanie słabej strony działania. Analiza SWOT realizowana była 

przez firmę, która tak skonstruowała ten zapis. 

 

Radna Grażyna Korybut wskazywała, że skoro jest to analiza przeprowadzona przez 

firmę, to zapewne jest ona obiektywna i poparta danymi. W związku z 

powyższym należałoby utrzymać ten zapis, a przez najbliższy rok sprawdzić w 

praktyce jego autentyczność. 

 

Radny Andrzej Kurczewski przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przedstawił stanowisko tej Komisji, która 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Radny Przemysław Maślanko przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Sportu 

poinformował, że komisja również pozytywnie zaopiniowała Miejski Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2009.     

 

Pani Beata Kucharska odczytała następnie treść uchwały w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 wraz ze zmianami zgłoszonymi 

w formie autopoprawki.     

 

Uchwała Nr XXIX / 150 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 – w obecności 15 

radnych została przyjęta przez Radę 15 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w 

załączeniu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad 

używania herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez jednostki 

organizacyjne Miasta, urzędy inne niż Urząd Miasta, instytucje, 

osoby fizyczne i prawne. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował na wstępie, że 

dotychczas, aby można było używać herbu miasta Brzeziny, Rada Miasta 

musiała podejmować w tej sprawie stosowną uchwałę. Uzyskanie takiego 

pozwolenia trwało co najmniej miesiąc – do momentu, kiedy radni na swej 

kolejnej sesji wyrazili na to zgodę w drodze uchwały. Dlatego, aby skrócić 

drogę i czas oczekiwania na możliwość używania herbu miasta, zgłosił 
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wniosek, aby upoważnić Burmistrza Miasta Brzeziny do wyrażania zgody w 

imieniu Rady na używanie herbu i jego wzoru przez osoby prawne, osoby 

fizyczne i inne podmioty występujące o ich używanie. Pani burmistrz 

podejmuje dużo ważniejsze decyzje  – powiedział przewodniczący. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany 

zasad używania herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez jednostki 

organizacyjne Miasta, urzędy inne niż Urząd Miasta, instytucje, osoby fizyczne 

i prawne. 

 

Uchwała Nr XXIX / 151 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie zmiany zasad używania herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez jednostki 

organizacyjne Miasta, urzędy inne niż Urząd Miasta, instytucje, osoby fizyczne i 

prawne – w obecności 15 radnych została przyjęta przez Radę 15 głosami za, 

jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez Klub 

Sportowy Hokej – Start - Brzeziny. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic uzasadniła na wstępie, że Klub Sportowy Hokej 

– Start - Brzeziny wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na używanie herbu 

Miasta Brzeziny, a następnie odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez Klub Sportowy 

Hokej - Start- Brzeziny. Radni nie zgłosili uwag do projektu. 

 

Uchwała Nr XXIX / 152 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Brzeziny i jego wzoru przez 

Klub Sportowy Hokej – Start - Brzeziny – w obecności 15 radnych została przyjęta 

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

 

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2335/1, 2352/1, 

2352/2, 2352/3 i 2352/4, położonych w Brzezinach przy ul. M.C. 

Skłodowskiej i ul. Korczaka, na rzecz ich użytkownika 

wieczystego. 

 

Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek 

gruntu nr 2335/1, 2352/1, 2352/2, 2352/3 i 2352/4, położonych w Brzezinach 

przy ul. M.C. Skłodowskiej i ul. Korczaka, na rzecz ich użytkownika 

wieczystego. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, jaki charakter mają 

przedmiotowe działki? 

 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że dwie z nich to łąki, dwie zaś podlegają 

zabudowie mieszkaniowej i usługom. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał o wartość tej nieruchomości. 

 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że wycena zostanie sporządzona dopiero po 

podjęciu uchwały. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy z uwagi na wielkość działki przy ul. M.C. 

Skłodowskiej, przeznaczonej na sprzedaż, miasto nie może sprzedać jej w 

drodze przetargu?  

 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że działka ta jest w użytkowaniu wieczystym 

ubiegającego się o sprzedaż, co stanowi, że jest to prawo zbywalne. Gmina 

Miasto Brzeziny jest właścicielem tej działki i wróci ona w użytkowanie gminy 

dopiero po 99 latach użytkowania wieczystego. Zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami, można tę działkę sprzedać jedynie na rzecz użytkownika 

wieczystego. Użytkownik wieczysty może natomiast prawo użytkowania 

wieczystego przenosić na inne osoby. Jest to działka zabudowana. Zgodnie z 

ustawą, budynki znajdujące się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste 

stanowią własność użytkownika wieczystego. Gmina jest właścicielem jedynie 

gruntów pod tymi budynkami. My będziemy sprzedawać te grunty bez 

budynków, sprzedajemy tylko i wyłącznie sam grunt – podkreśliła Anna 

Durańska. Użytkownik tej działki wystąpił z takim wnioskiem, ponieważ po raz 

pierwszy, odkąd istnieje użytkowanie wieczyste, pomimo że prawo zezwala na 

podnoszenie tej opłaty co roku, podnieśliśmy opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego użytkownikom wieczystym, którzy wykorzystują grunty pod 

działalność gospodarczą, tj. ok. 50 użytkownikom wieczystym. Stąd mamy ten 

wniosek oraz następne o wykup. Jest to prawo, które przysługuje 

użytkownikowi wieczystemu. Zawsze może on poprosić gminę o to, aby 

nieruchomość, którą ma w wieczystym użytkowaniu, sprzedano mu.  

 

Uchwała Nr XXIX / 153 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2335/1, 

2352/1, 2352/2, 2352/3 i 2352/4, położonych w Brzezinach przy ul. M.C. 

Skłodowskiej i ul. Korczaka, na rzecz ich użytkownika wieczystego – w obecności 

15 radnych została przyjęta przez Radę 7 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 6 

głosach wstrzymujących. Uchwała w załączeniu. 
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24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 2091, położonej w 

Brzezinach przy ul. Składowej na rzecz jej użytkownika 

wieczystego. 

 

 Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła projekt  

       uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki 

gruntu nr 2091, położonej w Brzezinach przy ul. Składowej na rzecz jej 

użytkownika wieczystego. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, co znajduje się na tej działce i 

jakie są  plany przyszłego właściciela? 

 

Pani Anna Durańska wyjaśniła, że na działce znajduje się budynek, który był 

wykorzystywany do prowadzenia dyskoteki „MATRIX”. Następnie 

poinformowała, że przyszły właściciel nie ma obowiązku ujawniania swoich 

planów. Może wykorzystać przedmiotową nieruchomość zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Uchwała Nr XXIX / 154 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 2091, 

położonej w Brzezinach przy ul. Składowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – 

w obecności 15 radnych została przyjęta przez Radę 8 głosami za, przy 2 głosach 

przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących. Uchwała w załączeniu. 

 

 

24a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

       na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1857/7,    

położonej  w Brzezinach przy ul. Wodociągowej. Punkt dodany. 

 

Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

działki nr 1857/7, położonej  w Brzezinach przy ul. Wodociągowej. Uzasadniła, 

że działka jest przeznaczona na cel publiczny – budowę i utrzymanie 

przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także 

innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i 

urządzeń tj. Główny Punkt Zasilania. Radni nie zgłosili uwag do projektu 

uchwały. 

 

Uchwała Nr XXIX / 155 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1857/7, 

położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej – w obecności 15 radnych została 

przyjęta przez Radę 15 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 
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24b.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały        

Nr XV/98/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2007 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej, 

oznaczonej jako działki nr: 2958/23 i 1857/9, na rzecz Skarbu 

Państwa. Punkt dodany. 

 

Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/98/07 Rady Miasta Brzeziny z 

dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. 

Wodociągowej, oznaczonej jako działki nr: 2958/23 i 1857/9, na rzecz Skarbu 

Państwa. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 

 

Uchwała Nr XXIX / 156 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie uchylenia uchwały Nr XV/98/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 

2007r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej, oznaczonej jako 

działki nr: 2958/23 i 1857/9, na rzecz Skarbu Państwa – w obecności 15 

radnych została przyjęta przez Radę 15 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w 

załączeniu. 

 

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za 

przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko 

odpadów w Brzezinach. 

 

Pan  Janusz Sidor kierownik Referatu Spraw Komunalnych i Reagowania 

Kryzysowego poinformował, że 20 listopada 2008 r., Uchwałą Nr 

XXVIII/138/08, Rada Miasta Brzeziny odmówiła ustalenia stawki opłat za 

przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów w Brzezinach w 

wysokości 163,13 zł netto za 1 tonę odpadów. Proponowana stawka wynikała z 

przedstawionej przez Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. kalkulacji 

ceny za 1 tonę złożonych odpadów, ustaloną na podstawie kosztów 

poniesionych przez spółkę w okresie od 01.01.2008 r. do 31.08.2008 r.  

       24 listopada 2008 r. Zarząd ZUK-u. wezwał Radę Miasta Brzeziny do zmiany 

ww. uchwały, powołując się na naruszenie interesu prawnego spółki. W 

związku z powyższym przygotowano nowy projekt uchwały na podstawie 

posiadanej kalkulacji. 

       15 grudnia 2008 r. ZUK przedstawił nową kalkulację ceny za 1 tonę złożonych 

odpadów ustaloną na podstawie kosztów poniesionych w okresie od 01.01.2008 

r. do 30.11.2008 r. Zgodnie z tą kalkulacją cena netto za 1 tonę odpadów 

wyniesie 165,10 zł. Wzrost stawki Zarząd spółki uzasadnił tym, iż do kalkulacji 
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dodano koszty opłat za składowanie odpadów w wysokości 8.000,00 zł (320 ton 

x 25,00 zł) za styczeń 2009 r., ponieważ Spółka będzie pobierała opłatę za 

przyjmowanie odpadów w aktualnie obowiązującej wysokości, natomiast sama 

będzie uiszczała podwyższoną o 25 zł/t opłatę marszałkowską od ilości 

złożonych odpadów. Następnie zgłosił autopoprawkę w par. 1 i par. 5 i odczytał 

ostateczny projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podkreślił, że przedmiotowy projekt 

uchwały jest skutkiem wezwania Rady Miasta przez Zarząd Spółki do zmiany 

poprzedniej uchwały. Następnie poddał uchwałę pod głosowanie. 
 

Uchwała Nr XXIX / 157 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko 

odpadów w Brzezinach – w obecności 15 radnych została przyjęta przez Radę 14 

głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu. 

 

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady 

Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały w sprawie 

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. Następnie zgłosił 

autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z załącznika planu pracy w styczniu 

punktu nr 1 dotyczącego uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i 

Przemocy w Rodzinie na rok 2009, w związku z podjęciem przedmiotowej 

uchwały na dzisiejszej sesji. Natomiast poprosił o wprowadzenie w miejsce 

wykreślonego punktu – zagadnienia pn. „Sprawozdania z działalności miasta w 

organizacjach samorządowych i stowarzyszeniach”. 

 

Zgłoszoną autopoprawkę przyjęto bez uwag. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odczytał treść uchwały w sprawie planu 

pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

 

Uchwała Nr XXIX / 158 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. – w obecności 15 

radnych została przyjęta przez Radę 14 głosami za, jednogłośnie. Jeden radny nie 

brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu. 

 

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2009 r. 
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Radny Krzysztof Kotynia przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Brzeziny przedstawił jej projekt planu pracy na I półrocze 2009 r. 

 

Burmistrz Ewa Chojka w związku z zastrzeżeniami do pracy policji w zakresie służb 

ponadnormatywnych, zaproponowała wprowadzenie do planu pracy Komisji 

punktu dotyczącego oceny funkcjonowania służb ponadnormatywnych. 

 

Radny Krzysztof Kotynia odpowiedział, że takie zagadnienie wprowadziła do planu 

pracy Komisja Spraw Społecznych i Sportu.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, aby w marcu za 

tematykę związaną z przedłożeniem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Miasto Brzeziny za rok 2008 odpowiedzialna była pani burmistrz, a nie pani 

skarbnik. 

 

Radny Krzysztof Kotynia po naniesieniu poprawki zgłoszonej przez 

przewodniczącego Rady odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

 

Uchwała Nr XXIX / 159 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 

r. – w obecności 14 radnych została przyjęta przez Radę 14 głosami za, 

jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I 

półrocze 2009 r. 

 

Radna Zofia Krawczyk przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta 

Brzeziny przedstawiła plan pracy Komisji Edukacji i Kultury na I półrocze 

2009 r., a następnie zgłosiła autopoprawkę polegającą na dodaniu w planie 

pracy w maju punktu dotyczącego „Oceny stanu bezpieczeństwa w mieście i 

funkcjonowania służb ponadnormatywnych w 2009 r.” 

 

Przedstawiony projekt planu pracy przyjęto bez uwag. 

 

Radna Zofia Krawczyk odczytała treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2009 r. 

 

Uchwała Nr XXIX / 160 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 
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2009 r. – w obecności 14 radnych - została przyjęta przez Radę 14 głosami za, 

jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta 

Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

 

Radny Przemysław Maślanko przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Sportu 

Rady Miasta Brzeziny przedstawił plan pracy Komisji Spraw Społecznych i 

Sportu na I półrocze 2009 r., z autopoprawką polegającą na dodaniu w planie 

pracy w maju zagadnienia pn. „Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście i 

funkcjonowania służb ponadnormatywnych w 2009 r.” 

 

Przedstawiony projekt planu pracy z autopoprawką przyjęto bez dalszych uwag. 

 

Radny Przemysław Maślanko odczytał treść projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta 

Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

 

Uchwała Nr XXIX / 161 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na 

I półrocze 2009 r. – w obecności 15 radnych - została przyjęta przez Radę 15 

głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 

30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny 

na I półrocze 2009 r. 

 

Radny Tadeusz Barucki przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Rady 

Miasta Brzeziny przedstawił plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej  

na I półrocze 2009 r. 

 

Przedstawiony projekt plan pracy przyjęto bez uwag. 

 

Radny Tadeusz Barucki odczytał treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I 

półrocze 2009 r. 

 

Uchwała Nr XXIX / 162 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I 

półrocze 2009 r. – w obecności 15 radnych - została przyjęta przez Radę 15 głosami 

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

pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady 

Miasta Brzeziny na I półrocze 2009 r. 

 

Radny Roman Sasin przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą 

przedstawił plan pracy Komisji na I półrocze 2009 r. Następnie zgłosił 

autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do planu pracy w styczniu tematyki 

dotyczącej „Sprawozdania z działalności Związku Międzygminnego „Bzura”, a 

ponadto w maju punktu dotyczącego służb ponadnormatywnych. 

 

Burmistrz Ewa Chojka poprosiła radnego o doprecyzowanie punktu dotyczącego 

służb ponadnormatywnych. Zapytała, jakiej dokładnie informacji na ten temat 

oczekuje radny?  

 

Radny Roman Sasin odpowiedział, że oczekuje takiej informacji, jak inne komisje. 

 

W toku dyskusji ustalono, że przedmiotowe zagadnienie będzie brzmiało 

następująco: „Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście i funkcjonowania służb 

ponadnormatywnych w 2009 r.”. 

 

Następnie burmistrz Ewa Chojka poprosiła o skonkretyzowanie zapisu punktu 3 

przewidzianego w planie pracy na styczeń dotyczącego zmian do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Wskazywała, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa najpierw należałoby dokonać zmiany 

studium, a dopiero później planu. Wszystkie realizowane i ujęte w WPI 

inwestycje są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z 

tym zaproponowała, aby powyższe zagadnienie zmodyfikować dokonując 

analizy funkcjonowania istniejącego planu i ewentualnie wspólnie sformułować 

wnioski do studium. 

 

Radny Roman Sasin odpowiedział, że chciałby, aby w styczniu przeprowadzono 

wstępną analizę, a w lutym szerzej omówiono to zagadnienie. 

 

W wyniku wspólnej debaty pani burmistrz, radnych oraz naczelnika Wydziału 

Inwestycji i Infrastruktury UM dokonano modyfikacji przedmiotowego 

zagadnienia. W styczniu wprowadzono punkt „Analiza funkcjonowania 

obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz planu miejscowego w celu przygotowania wniosków do 

zmiany studium”, a w  lutym punkt „Przygotowanie wniosków do zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. 
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Radny Roman Sasin odczytał treść projektu uchwały, z zaproponowany i 

uzgodnionymi poprawkami, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i 

Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I półrocze  

        2009 r.  

 

Uchwała Nr XXIX / 163 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w 

sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na I 

półrocze 2009 r. – w obecności 15 radnych - została przyjęta przez Radę 14 głosami 

za, jednogłośnie. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu. 

 

32.Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński na wstępie przekazał radnym 

pozdrowienia z Tuluzy we Francji przesłane przez burmistrz, radnego Romana 

Sasina oraz radną powiatu Renatę Nowak. Następnie poinformował, że do 

przewodniczącego Rady Miasta i do burmistrz wpłynęły pisma od Polskiego 

Czerwonego Krzyża oraz od Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej 

w sprawie pomocy w zapewnieniu siedziby tym stowarzyszeniom w momencie, 

kiedy będą musiały one opuścić budynek przy ul. Sienkiewicza 14. Dodał, że ze 

względu na planowaną przez miasto sprzedaż tej nieruchomości, obydwie 

organizacje, które tak wiele dobrego robią dla mieszkańców pozostaną bez 

lokalu.  

Ponadto poinformował, iż na poprzedniej sesji Rady Powiatu radna Irena 

Gralewska-Jagiełło wystąpiła z wnioskiem do przewodniczącego Rady Miasta 

o informacje nt. działań podjętych przez miasto i inne samorządy w zakresie 

komunikacji między Brzezinami a Łodzią. Jednocześnie radna apelowała do 

władz miasta i powiatu, aby zastanowić się nad przedłużeniem łódzkiej 

komunikacji MPK. Odpowiedź w tej sprawie przekazał niezwłocznie radnej 

powiatu i przewodniczącemu Rady Powiatu. (materiał w załączeniu). Zdaniem 

przewodniczącego byłoby to „konstytucyjnie nie w porządku, jeżeli będziemy 

wspierać przedsiębiorcę obcego, a nie naszego”. W tym miejscu poinformował, 

że na ostatniej sesji Rady Powiatu otrzymał od pani wiceprzewodniczącej Rady 

Powiatu publiczne podziękowanie za obszerne objaśnienie tego tematu. Do 

dyskusji włączyła się radna Małgorzata Pyka pytając, czy możliwe jest 

zapoznanie jej z tą korespondencją? W odpowiedzi przewodniczący przekazał 

radnej komplet materiałów w tej sprawie. 

W dalszej części przewodniczący Rady poinformował, iż do Rady wpłynął list 

gratulacyjny z Polskiego Związku Bibliotek, w związku z tym, że Miejska 

Biblioteka Publiczna w Brzezinach w dniach 17-19 listopada zaprezentowała 

się w Toruniu na konferencji nt. „Rozwój Bibliotek Publicznych w Polsce a 

standardy europejskie”, podczas której przedstawiona została informacja z 
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działalności biblioteki. W liście przekazano, że jej działalność świadczy o 

bardzo dużym zaangażowaniu dyrekcji i pracowników na rzecz brzezińskiej 

społeczności. Korzystając z tej okazji prezes Polskiego Związku Bibliotek Jan 

Krajewski pogratulował i podziękował za aktywną i dobrą pracę Biblioteki – w 

załączeniu. 

Biblioteka otrzymała również podziękowania od Tomasza Koralewskiego – 

dyrektora biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 

Łódzkiego za przeprowadzone badania ankietowe – w załączeniu. 

Następnie przewodniczący Rady poinformował, iż w imieniu radnych 

Miasta Brzeziny wraz z radnym Tadeuszem Pabinem wręczył w dniu 30 

listopada 2008 r. na mszy wprowadzającej O. Zbigniewa Rogowskiego na 

urząd proboszcza, prezent dla nowoerygowanej parafii. Prezent, który stanowił 

komplet stuł został zakupiony z dobrowolnych składek radnych.  

Ponadto zwrócił uwagę na sygnały, jakie docierają do władz miasta w 

kontekście nowej parafii związane z przemarszem konduktów pogrzebowych. 

W wypowiedzi zasugerował władzom kościelnym powrót do dyskusji nad 

zgłaszanym już  wcześniej pomysłem  budowy kaplicy na cmentarzu. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał czy coś już wiadomo w temacie nowych stawek 

wykupu lokali będących w zasobach TBS-u i możliwościach łagodniejszego 

przekształcania lokali miejskich. Drugie pytanie radnego dotyczyło również 

TBS-u. „Wiemy, że TBS jest mocno zadłużony, czyli jest gro osób nie 

płacących czynszu. W związku z tym, że w wielu mieszkaniach TBS-u 

przyłączone zostało ciepło miejskie, niepłacenie za czynsz jest zagrożeniem dla 

naszej spółki, bo spółka musi za te osoby zapłacić. PEC wystawia fakturę i TBS 

musi znaleźć środki, żeby zapłacić. Skąd, więc TBS ma wziąć środki na te 

zadłużenia poniesione nie z własnej winy czy niezaradności Zarządu lub 

pracowników?” Radny wskazywał, aby pomóc Spółce TBS. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że lokatorzy, których mieszkania zostały 

podłączone do PEC-u płacą czynsz. Wskazywała, że radny sygnalizuje 

problem, który jeszcze nie zaistniał, ale może dobrze, ponieważ jest to kwestia 

dwóch czy trzech miesięcy. W związku z tym, napiszemy do pana prezesa 

TBS-u, żeby przygotował analizę dotycząca płynności płatności. Jeśli chodzi o 

przygotowywanie nowego regulaminu sprzedaży, czyli upustów, wystąpiono do 

prezesa TBS-u w przedmiotowej sprawie, ale do dziś nie otrzymaliśmy 

odpowiedzi. Prezes jest w trakcie opracowywania podstawowych dokumentów, 

podstaw funkcjonowania np. regulaminu Rady Nadzorczej, wpisu nowego 

prezesa do KRS. Wiele dokumentów podstawowych Spółki wymaga 

opracowania i przyjęcia, dlatego najpierw należy uregulować prawne kwestie 

funkcjonowania.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Czesław Gałecka zapytała, czy poczynione zostały kroki 

odnośnie wniosku radnych złożonego w listopadzie dotyczącego możliwości 

przekształcenia dróg w ulicach Świętej Anny i Południowej w drogi np. 

wojewódzkie?  

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że przekazano wniosek do realizacji lecz 

Wydział nie przygotował wystąpienia w tej sprawie.  

 

Następnie wiceprzewodnicząca Rady wyraziła zadowolenie z tego, że mamy w 

mieście tak dobrze działające placówki kulturalne. Dodała, że po raz pierwszy 

była świadkiem czytania listów gratulacyjnych. W związku z tym 

zaproponowała, aby na przyszłość za pośrednictwem radnych, szczególnie 

radnych nauczycieli, zaproponować dyrektorom placówek oświatowych 

przekazywanie listów gratulacyjnych. Z doświadczenia bowiem wynika, że 

każda placówka oświatowa otrzymuje podobne listy pochwalne za udział w 

różnych akcjach, konkursach, olimpiadach i warto byłoby również pochwalić 

się tym i udowodnić, że mamy nie tylko jedną dobrą placówkę, ale tych 

dobrych placówek kulturalnych, oświatowych w mieście jest więcej. 

 

Radny Roman Sasin pogratulował burmistrz oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

inicjatywy wycięcia drzew z placu przed budynkiem szkoły, które zasłaniały 

nowo wyremontowaną elewację budynku.  

Słowa uznania radny skierował również do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  

za bardzo ładne i bogate, świąteczne oświetlenie budynku szkoły. Następnie 

zwrócił się z prośbą do burmistrz, o wyrównanie drogi w ulicach 

Stryjkowskiego, Słonecznej, Kordeckiego i Burskiego. Liczne wyboje w tych 

drogach utrudniają przejazd. 

 

Radna Barbara Kozłowska zgłosiła awarię oświetlenia ulicznego przy ul. 

Mickiewicza i Staszica, gdzie od dwóch tygodni nie palą się lampy uliczne. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że osobiście dzwoniła w tej sprawie do 

konserwatora oświetlenia ulicznego, w momencie, kiedy zauważyła tę awarię w 

drugim dniu świąt. Oświetlenie zostało naprawione i obecnie lampy już 

działają. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński skomplementował dekorację świąteczną 

budynku Urzędu Miasta a następnie udzielił głosu obecnemu na sali obrad 

mieszkańcowi Brzezin. 

 

Pan Eugeniusz Brot poruszył sprawę, którą na jednej z minionych sesji Rady Miasta 

sygnalizował inny mieszkaniec pan Czesław Szadkowski. Pan Szadkowski 

zgłaszał wówczas, że od „małych” sprzedawców na targowisku np. kobiet 
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sprzedających jaja, inkasent żąda 2 zł opłaty targowej. Ponadto zgłosił uwagi, 

co do treści obowiązującej uchwały w sprawie opłat na targowisku oraz do 

pobierania tych opłat przez inkasenta. Zdaniem pana Brota inkasent przy 

naliczaniu opłat stosuje niewłaściwą, niezgodną z uchwałą Rady, klasyfikację 

przedsiębiorców. „Pani skarbnik przesłała mi pismo, że wskutek mojej 

interwencji na dyżurze radnych, odbyło się 12 kontroli z Urzędu Miasta na 

targowisku odnośnie przestrzegania pobierania opłat targowych. A mnie chodzi 

o to, czy pan inkasent, który działa w imieniu Urzędu Miasta, a Urząd realizuje 

uchwalę Rady Miasta, czy te opłaty są adekwatne do uchwały, bo jeżeli tam jest 

napisane, że za zajęcie 1m2 placu pod stoisko lub towar opłata wynosi 1,50 zł, 

to sprzedawca powinien płacić adekwatnie do zajmowanego placu. Jeżeli 

samochód ma dla przykładu 2m szerokości, a 4 m długości, to powinien płacić 

za 8 m2, czyli 12 zł, a nie 2 zł. Inkasent pobiera od takich sprzedawców 2 zł, 

tak jak od sprzedawców z lady”. Na zakończenie wnioskował o zajęcie się 

przedmiotową sprawą przez komisje Rady Miasta i Urząd Miasta. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że powyższy problem zgłaszany był radnym i 

analizowany przez Urząd Miasta. Niektóre z uwag uznano za uzasadnione. W 

związku z tym zaproponowała, aby na komisjach w styczniu przedyskutować tę 

kwestię. To jest temat bardzo roboczy i powinniśmy wspólnie spotkać się na 

komisjach z dzierżawcą tego terenu, wysłuchać wszystkich opinii i 

przeanalizować uchwałę – zaproponowała burmistrz. 

 

Na zakończenie obrad przewodniczący Zbigniew Bączyński w imieniu własnym 

życzył wszystkim spełnienia życzeń wigilijnych i świątecznych oraz 

wszystkiego dobrego, wytrwałości, cierpliwości, zrozumienia dla pracy 

przewodniczącego, pracy rady i pracy burmistrza, zdrowia i wszelkiej 

pomyślności w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Następnie zaprosił 

wszystkich na spotkanie noworoczne, jakie organizuje burmistrz około 22.00 w 

Sylwestra na Placu Jana Pawła II. Podziękował wszystkim, którzy zaprosili 

przewodniczącego i burmistrz na spotkania wigilijne, w tym organizacjom 

społecznym, młodzieży, nauczycielom, dyrektorom placówek oświatowych i 

prezesom spółek. 

Kończąc odczytał serdeczne życzenia, wielu radosnych doznań z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego 

roku, których nadawcą był „Świetlik”. Podopieczni „Świetlika” do życzeń 

dołączyli dla radnych symboliczne, własnoręcznie wykonane upominki.  
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33.Zakończenie obrad. 

  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 

obrady XXIX sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 17.50. 

  

Protokół sporządziła:  

Wioletta Zubowicz  
          PRZEWODNICZĄCY RADY 

  

                                                                              Zbigniew Bączyński 

 

 

  

  

 

 

  

     
 


