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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  XXIX 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. 

7a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  

      Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok. Punkt przeniesiony z poz. 11. 

7b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Miasto  

      Brzeziny na 2009 rok. Punkt dodany. 

7c. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w Wieloletnim Planie  

      Inwestycyjnym Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 –2013. Punkt dodany. 

7d. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian w Planie   

      Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 - 2015. Punkt dodany. 

8. Sprawozdanie z działalności miasta w organizacjach samorządowych   

i stowarzyszeniach. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny  

w 2009 roku. 

11. Punkt uchylony. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu energooszczędnego 

oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2009. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia 

Burmistrza Miasta Brzeziny. 

15. Sprawozdanie z półrocznej pracy Rady i stałych komisji Rady za II półrocze 2008 r. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad. 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady XXX sesji Rady Miasta 

Brzeziny. Powitał zebranych radnych, burmistrz Ewę Chojkę oraz zaproszonych gości. 

 

      2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Podczas rozpoczęcia obrad, na sali znajdowało się 11 radnych. Lista obecności radnych w 

załączeniu. 

 

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy są wnioski dotyczące porządku obrad  

      XXX sesji? 

 

Burmistrz Ewa Chojka zgłosiła wniosek o rozszerzenie proponowanego porządku  

      obrad o punkty: 11 a - dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian budżetu  

      i w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok, 11 b – dotyczący rozpatrzenia projektu 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasto Brzeziny 

na lata 2007 – 2013 oraz 11 c – dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian  

Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasto Brzeziny. Zmiany te spowodowane są 

koniecznością pilnego dokonania uzupełnień i korekt wniosku złożonego w Urzędzie 

Marszałkowskim dotyczącego dofinansowania budowy przedszkola. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, wobec braku innych wniosków dotyczących 

porządku obrad, zaproponował, by zmiany, o które wnioskuje burmistrz dokonać 

wcześniej, tj. po punkcie 7 i wprowadzić je do porządku obrad, jako pkt. 7a, 7b, 7c i 7d. 

      Pkt. 11 zostałby uchylony. Propozycja ta wynika z tego, iż zaproszony prezes 

stowarzyszenia „Bzura” zapowiedział przybycie na obrady sesji z opóźnieniem. 

 

Wniosek zgłoszony przez burmistrz i zmodyfikowany przez przewodniczącego Rady został 

przyjęty jednogłośnie -12 głosami za. 

 

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta z proponowanymi zmianami został przyjęty 

jednogłośnie - 12 głosami za. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o zmianie na 

stanowisku ds. obsługi Rady Miasta. W związku z przejściem pani Violetty Zubowicz  

      na inne stanowisko, obsługę Rady Miasta i jej komisji powierzono koledze Januszowi 

Sidorowi. Przewodniczący Rady wyraził podziękowanie pani V. Zubowicz za miłą  

       i owocną współpracę oraz wręczył jej wiązankę kwiatów. 

 

Przewodniczący Rady poinformował następnie o sukcesie sportowym reprezentacji naszego 

samorządu w pierwszych zawodach siatkarskich zorganizowanych przez Starostwo 

Powiatowe. Reprezentacja naszego samorządu w składzie m.in. Zbigniew Lechański – 

dyrektor Gimnazjum i Przemysław Maślanko – radny, zajęła w tych zawodach pierwsze 

miejsce uhonorowane nagrodami, które wręczył starosta brzeziński.  

 

      4. Przyjęcie protokółu XXIX sesji Rady Miasta Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że protokół z ostatniej sesji Rady 

Miasta został wyłożony do publicznej wiadomości. Burmistrz Ewa Chojka, w okresie 

przed sesją zgłosiła uwagę do treści jednego z zapisów, która została uwzględniona przez 

przewodniczącego Rady Miasta. Innych uwag nie wniesiono. 

 

Protokół z XXIX sesji Rady Miasta Brzeziny został przyjęty przy 13 głosach za i 1 głosie 

wstrzymującym. 

 

 

 

       5. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady. 
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Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację z prac między sesjami Rady, wraz z 

informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych i sprawozdaniem z realizacji 

uchwał Rady Miasta – materiał w załączeniu. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, z czego wynika wartość sprzedaży działki przy ul. 

Konstytucji 3 Maja? 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że wartość działki, która była własnością miasta wynika z 

różnicy pomiędzy wartością gruntu i wartością naniesień, które należały do nabywcy. 

 

Następnie radny T. Barucki zapytał o przybliżony termin rozpoczęcia inwestycji budowy 

osiedla przy ul. Głowackiego przez firmę „Mirbud”. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że wg. jej wiedzy „Mirbud” jest na etapie uzyskiwania 

uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, co może potrwać 2 do 3 

miesięcy. W celu uzyskania bliższych informacji, p. Burmistrz skontaktuje się z 

inwestorem. 

 

Radny Jakub Piątkowski zadał pytanie na temat realizacji uchwały w sprawie przekazania 

KRUS nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 14, a radny Przemysław Maślanko zadał 

pytanie dotyczące uporządkowania sytuacji własnościowej  boiska na stadionie  BKS 

„Start”. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że  KRUS w Łodzi potwierdził 

zainteresowanie wykupem nieruchomości . W chwili obecnej oczekuje na udzielenie 

pełnomocnictwa prezesa KRUS w Warszawie. Sprawy własnościowe boisk i budynku na 

stadionie BKS „Start” są w trakcie porządkowania. 

 

Radna Bogusława Frydrych  zapytała  w sprawie programu utylizacji wyrobów z azbestu. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że występuje tu problem prawny, polegający na tym, że 

w większości wyroby azbestowe występują w prywatnych obiektach. Można starać się o 

ośrodki unijne na program utylizacji azbestu, problemem jest jednak, ż e udział własny 

musiałby znaleźć się w budżecie miasta. Miasto musiałoby wyegzekwować wpłaty od 

właścicieli. Możemy stworzyć gminny program utylizacji azbestu finansowany z 

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, ale środki, jakimi dysponujemy to ok. 50 tys. zł 

rocznie, przy ilości zgłoszeń od ok. 60 właścicieli. Zabrakło by pieniędzy na samą 

utylizację, nie mówiąc o kosztach nowego pokrycia dachu. 

 

Do dyskusji włączył się przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, informując, że gminy 

bogate –  zwłaszcza uzdrowiskowe i turystyczne mogą sobie pozwolić na przyśpieszoną 

realizację programu usuwania azbestu, bo jest to w ich interesie. Na dzisiejszą sesję ma 

przybyć p. Cezarv Dzierżek – prezes stowarzyszenia „Bzura” i jednocześnie wiceprezes 

WFOŚIGW w Łodzi i być może będzie mógł odnieść się do przedstawionego problemu.  

 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady złożył gratulacje radnemu Romanowi Sasinowi  

      z powodu uzyskania przez niego tytułu magistra. Pogratulował też dyrektorom 

brzezińskich szkół, placówek kultury i pływalni za dobrą organizację wypoczynku dzieci  
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      i młodzieży w okresie trwających ferii. 

 

     6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Stefan Zasada poruszył sprawę utrudnień w kontaktach między Zakładem 

Energetycznym w Łowiczu a interesantami z terenu naszego miasta. Żeby załatwić jakąś 

sprawę z energetyką, trzeba pojechać do Łowicza, stracić cały dzień, a komunikacja 

publiczna pomiędzy Brzezinami i Łowiczem jest fatalna. Mamy w Brzezinach placówkę 

energetyki i ona powinna sprawy interesantów załatwiać na miejscu. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński nawiązując do tego tematu poinformował, że jako 

powiatowy rzecznik konsumentów  wystąpił w tej sprawie do 

      Grupy Energetycznej Obrót z siedzibą w Łowiczu proponując ulokowanie w Posterunku 

Energetycznym w Brzezinach pracownika, który załatwiałby sprawy interesantów. 

Odpowiedź, którą otrzyma Rzecznik Konsumentów w tej sprawie zostanie podana do 

publicznej wiadomości. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił burmistrz Ewę Chojkę o uzupełnienie 

informacji dotyczącej pozyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje w naszym 

mieście. 

 

Burmistrz na wstępie  przedstawiła sytuację w zakresie pozyskiwania środków unijnych do 

sfinansowania części kosztów termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 i 

budynku Urzędu Miasta . 

      W ramach Wieloletniego Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 

2011 Urząd Miasta złożył wniosek na kompleksową budowę dróg w ulicach Konopnickiej i 

Orzeszkowej na osiedlu Szydłowiec. Wniosek ten jednak został nie został wzięty pod uwagę 

podczas kwalifikacji ze względu na błąd w pozwoleniu na budowę wydanym przez 

Starostwo. Błąd polegał na niewłaściwym zastosowaniu w decyzji na budowę podstawy 

prawnej. Zamiast tzw. „spec-ustawy drogowej” zastosowano ustawę Prawo budowlane. 

Nasze odwołanie niestety nie przyniosło korzystnego dla nas skutku. Wniosek złożony przez 

Zakład Usług Komunalnych na rozbudowę modernizację oczyszczalni ścieków i budowę 

kanalizacji sanitarnej w ulicach Okrzei i Kościuszki uzyskał wstępną pozytywną ocenę  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi i po niezbędnych uzupełnieniach 

dokumentów trafi do dalszej oceny.  

      W ramach POKL pracownicy Urzędu Miasta mogą skorzystać ze szkolenia podyplomowego 

w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Burmistrz poinformowała następnie o złożeniu 

wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola. W wyniku  oceny formalnej, wezwano nas 

do złożenia korekty  dotyczącej podziału kosztów na kwalifikowalne i niekwalifikowalne. 

Uzupełniamy  dokumentację i do poniedziałku 2 lutego musimy  uzupełnioną dostarczyć do 

Urzędu Marszałkowskiego. 

      Rozpoczynamy też w ramach porozumienia z Łodzią i innymi miastami wokół Łodzi 

procedurę dotyczącą wspólnego sfinansowania ze środków unijnych monitoringu naszych 

miast.. 

 

Radna Małgorzata Pyka zaproponowała rozważenie wniosku o umieszczenie w Internetowym 

Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej wizytówki naszego miasta. Byłoby to 

korzystne dla promocji Brzezin. 
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Radny Stefan Zasada poinformował, że otrzymał, tak jak i inni radni pismo brzezińskiego 

przedsiębiorcy Kazimierza Janczaka i prosi panią burmistrz o wyjaśnienie przyczyny 

zaistniałego sporu. 

 

Burmistrz Ewa Chojka oświadczyła, że nie zna treści pisma, o którym mówi radny Zasada, 

ponieważ nie było ono skierowane do wiadomości burmistrza, tylko do radnych. Dlatego w 

chwili obecnej nie może się wypowiedzieć, bo nie wie o co chodzi. Gdy otrzyma kserokopię 

listu z dekretacją przewodniczącego z prośbą o wyjaśnienie, wtedy będzie mogła odnieść się 

do przedstawionych tam problemów. Jednak musi się najpierw z treścią pisma, które właśnie 

otrzymała, zapoznać merytoryczny wydział urzędu. 

 

     7. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wpłynęły odpowiedzi na 

interpelacje radnych:  

- Czesławy Gałeckiej w sprawie zaliczenia części dróg gminnych w ul. Św. Anny i 

Piłsudskiego do dróg powiatowych; w tej sprawie Zarząd Powiatu nie określił 

jeszcze swojego stanowiska, 

- Romana Sasina w sprawie wykonania remontów dróg gminnych nieutwardzonych  

w ul. Krasickiego, 

- Zbigniewa Bączyńskiego w sprawie zmian w oznakowaniu ulic i ponowienia 

prośby o powtórne rozpatrzenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

możliwości zatrzymywania się w rejonie targowiska na ul. Modrzewskiego. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady, w związku z napływającymi do niego sygnałami,  

       poruszył sprawę  korzystania z parkingu  znajdującego się przy klasztorze o.o.  

       Franciszkanów. Wystosował apel do kierowców o ograniczenie parkowania, gdyż parking  

       należący teraz również do parafii powinien przede wszystkim służyć wiernym podczas 

       uroczystości religijnych, np. pogrzebów i mszy i obecnie inni jego użytkownicy winni  

       się  pogodzić, że nieraz może być ograniczony do niego dostęp. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przywitał przybyłego na obrady sesji Rady Miasta 

starostę brzezińskiego Edmunda  Koteckiego. 

 

W tej części obrad burmistrz Ewa Chojka poprosiła o głos w sprawie pisma do radnych od p. 

Kazimierza Janczaka. Wg. pani burmistrz pismo posiada cechy skargi, ale najpierw 

należałoby uzyskać opinię radcy prawnego. Dlatego też nie będzie w stanie ustosunkować się 

do niego na obecnej sesji.  

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński uznał, że nie należy się spieszyć z ocenami w kwestii listu 

do radnych, ale na spokojnie i po kolei rozpatrzyć poruszone  sprawy. Uważa, że może to 

nastąpić na lutowej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w około 20. 

 

      7 a. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie  

             uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok.   
 

Skarbnik Miasta  Grażyna Mela przedstawiła proponowane zmiany w uchwale budżetowej na 

2009 rok, o które prosiła Regionalna Izba Obrachunkowa. Zmiany te polegają na 

dostosowaniu zapisów do ustawy o finansach publicznych w zakresie upoważnienia 

burmistrza do zaciągania zobowiązań do finansowania wydatków w wieloletnich programach 
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inwestycyjnych oraz na programy finansowane ze środków unijnych. Zmiany te mają 

charakter porządkujący. Przedstawiła następnie projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie. 

Materiał w załączeniu. 

 

Na pytanie przewodniczącego, jaka jest opinia Komisji Finansowo –Budżetowej, jej 

przewodniczący p. Tadeusz Barucki poinformował, że komisji nie przedstawiono projektu 

uchwały, dlatego nie będzie na gorąco improwizował. 

 

W tym miejscu Skarbnik Miasta poprosiła o odstąpienie od opinii komisji, ponieważ  nie ma 

zmian wartościowych w budżecie. Przewodniczący Rady przychylił się do tej prośby i 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie, przy 12 głosach za.  

 

      7 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy   

           Miasto Brzeziny na 2009 rok. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła propozycje zmian w załącznikach: „Plan 

nakładów na inwestycje na 2009 rok” oraz „Limit wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne” wynikające z dostosowania wartości w budżecie do wartości ujętych we 

wnioskach o dofinansowanie ze środków unijnych przy realizacji budowy przedszkola. 

(materiał w załączeniu). Skarbnik odczytała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poddał projekt pod głosowanie. 

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy 12 głosach za. 

 

      7 c. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian w  

             Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela uzasadniła konieczność dostosowania kwot zawartych w WPI  

      do kwot zawartych we wniosku o dofinansowanie budowy przedszkola i przedstawiła  

      projekt uchwały w tej sprawie. Materiał w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za. 

 

      7 d. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian w  

              Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2015. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie zmian w Planie Rozwoju 

Lokalnego na lata 2007 – 2015. Również i ta zmiana spowodowana jest dostosowaniem 

wielkości zapisanych w WPI, w związku z wnioskiem o dofinansowanie budowy 

przedszkola do Planu Rozwoju Lokalnego. Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie. 

Materiał w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady poddał także ten projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 11 głosach za. 
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      8. Sprawozdanie z działalności miasta w organizacjach samorządowych  

          i  stowarzyszeniach. 

 

Wobec chwilowej nieobecności na posiedzeniu Rady burmistrz miasta  Ewy Chojki, 

przewodniczący Rady poprosił radnego Romana Sasina o przedstawienie informacji na 

temat funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

którego Miasto jest członkiem. Materiał w załączeniu. 

 

Radny Tadeusz Barucki wyraził swoją krytyczną opinię na temat efektywności działań tego 

stowarzyszenia z punktu widzenia interesów naszego miasta. Aktywność stowarzyszenia 

skupia się głównie na organizacji spotkań i partycypacji członków stowarzyszenia w 

składkach. Niewiele widać natomiast działań nad pilnym rozwiązaniem problemów w 

zakresie gospodarki odpadami. Radny nie widzi dalszej potrzeby uczestniczenia naszego 

samorządu w tym stowarzyszeniu. Uważa, że skuteczniejsza byłaby współpraca Brzezin  

      z wielką Łodzią. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński wyraził swoje zdanie, że należy pilnie rozwiązać 

problem składowania odpadów, a uczestnictwo w „Bzurze” takiej gwarancji nie daje.  

      W ciągu 2, 3 lat wyczerpią się możliwości składowania naszego wysypiska. Należy 

szukać w tym zakresie takiego partnera, który zapewni nam rozwiązanie problemu 

składowania odpadów właśnie po tym okresie. 

 

Radny Roman Sasin uważa, że udział w stowarzyszeniu „Bzura” jest korzystny, choćby 

dlatego, że są możliwości pozyskania środków unijnych na poprawę gospodarki odpadami 

w wysokości od 150 do 200 mln. euro. Składki na utrzymanie stowarzyszenia „Bzura” nie 

są znowu takie wysokie, żeby był to dla nas duży problem. 

 

Radny Tadeusz Barucki podtrzymał swoją krytyczną opinię dotyczącą stowarzyszenia 

„Bzura”. 

 

Burmistrz Ewa Chojka nawiązując do prowadzonej dyskusji stwierdziła, że żadna gmina 

samodzielnie nie upora się z rozwiązaniem problemu gospodarki odpadami. 

Przeciwstawianie w dyskusji tematu budowy zakładu zagospodarowania odpadów z 

tematem spalarni jest rozmijaniem się z rzeczywistością. To są zadania, które muszą być 

rozwiązane równolegle. Związek międzygminny „Bzura” ma zająć się 

zagospodarowaniem odpadów. Żeby było ono skuteczne, musi obejmować populację 200 

tys. ludzi. Spalarnia może przyjąć tylko pewien rodzaj odpadów. A ich selekcja będzie 

zadaniem zakładu zagospodarowania odpadów. Uważa również tak jak przedmówcy, że 

działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza „Bzury” praktycznie nie 

odczuliśmy. Być może należy w przyszłości, po zarejestrowaniu związku, wycofać się ze 

stowarzyszenia „Bzura”, a skupić się na działalności Związku Międzygminnego „Bzura”. 

Na razie jednak trzeba poczekać. 

      Poinformowała także o historii naszego udziału w  Związku Gmin Regionu Łódzkiego. 

Przystąpiliśmy do niego w 1992r., mieliśmy w nim 2 przedstawicieli i opłacaliśmy roczną 

składkę w wysokości 3 tys. zł. Podjęliśmy uchwałę Rady Miasta 29 grudnia 2005 roku o 

wystąpieniu z tego związku, ale komplikacje prawne z procedurą wystąpienia ze związku 

trwały do 18 sierpnia 2008 roku, kiedy to zgodnie  podjęto uchwałę  członków o 

likwidacji Związku Gmin Regionu Łódzkiego. 
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      Związek Gmin Regionu Łódzkiego jednak nie został wykreślony z rejestru z powodów 

statutowych, a to może uniemożliwić rejestrację Związku Międzygminnego „Bzura”. 

 

Radny Tadeusz Barucki dodał w dyskusji, że miasto Łódź organizując spalarnię odpadów 

wybuduje także i zakład selekcji na odpady nadające się jako surowiec energetyczny  

      i pozostałe odpady organiczne. 

 

Radny Roman Sasin uważa, że w metropolii łódzkiej małe gminy i miasta nie będą 

traktowane  równorzędnie, bo zawsze przeważy interes wielkiej Łodzi. 

 

Burmistrz Ewa Chojka uważa, że w związku międzygminnym będziemy równorzędnym 

partnerem, a  takie zagrożenie w przypadku  metropolii łódzkiej istnieje, bo nawet w 

ustawie metropolitalnej widnieje zapis „metropolia i pozostałe gminy”. Wycofywanie się 

w chwili obecnej ze stowarzyszenia nie byłoby jednak zasadne. Bezpieczniej dla nas 

byłoby zabezpieczyć nasze interesy zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami zarówno 

w  Związku Międzygminnym „Bzura”, jak i od strony  metropolii łódzkiej. 

 

         9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast       

             Polskich.  
 

 Burmistrz Ewa Chojka zaprezentowała argumenty za uczestnictwem naszego miasta w tym 

związku. Związek ten aktywnie działa głównie w dziedzinie legislacyjnej. Przedstawiciele 

związku obecni w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu mogą wyrażać swoją opinię z 

punktu widzenia samorządu w głównych dziedzinach życia np. w ochronie zdrowia, 

oświacie, gospodarce komunalnej. Jest to związek aktywny i skuteczny. Jest też cennym 

forum wymiany doświadczeń i informacji. Związek oferuje wsparcie eksperckie i dostęp 

do systemu analiz samorządowych. Pośredniczy też w nawiązywaniu kontaktów między 

miastami europejskimi. Koszty udziału w Związku Miast Polskich nie są duże. Składka 

wynosi  0,186 zł od mieszkańca, plus jakieś koszty dodatkowe np. delegacji służbowych. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, czy członkowie Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i  

Gmin Dorzecza Bzury są etatowymi pracownikami.  

 

Burmistrz Ewa Chojka w odpowiedzi zaprzeczyła. 

 

Radny Roman Sasin poparł projekt uchwały o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński powiedział, że z przynależności do Związku Miast 

Polskich odnieść można wiele korzyści dla naszego miasta. Zaproponował, by 

reprezentantem miasta Brzeziny w ZMP był burmistrz miasta. 

 

Radny Stefan Zasada zaproponował kandydaturę Romana Sasina. W dyskusji ustalono, że 

jeśli burmistrz nie będzie mogła uczestniczyć w zebraniach ZMP, to zastępcą będzie 

Roman Sasin. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku 

Miast Polskich. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, 12 głosami za. 
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Po zakończeniu tego punktu porządku obrad przewodniczący Rady ogłosił 15 p minutowa 

przerwę w obradach. 

 

      8. Ciąg dalszy dyskusji z p. 8. dot. wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Powiatów i  

          Gmin Dorzecza Bzury. 
 

Przybyły na obrady Rady Miasta Prezes Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  

Cezary Dzierżek omówił sytuację związaną z rejestracją Związku Międzygminnego 

„Bzura” oraz cel i założenia jego działalności. Poinformował, że z 72 mln zł planowanej 

inwestycji zakładu gospodarki odpadami, z RPO przyznano 49,5 mln zł. Ostrzegał, że 

środki unijne są bardzo trudnym pieniądzem zarówno na etapie pozyskiwania, jak i 

rozliczania. Niewielkie, nawet mało istotne błędy wychwycone podczas kontroli 

inspektorów unijnych powodują konieczność zwracania dotacji. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poprosił p. Cezarego Dzierżka – jako Wiceprezesa 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by wyjaśnił,  

      w jaki sposób gminy mogą finansować usuwanie wyrobów azbestowych ze środowiska, 

zwłaszcza z prywatnych nieruchomości. 

 

Prezes Cezary Dzierżek odpowiedział, że temat jest trudny i kosztowny. Jest możliwość 

udzielenia pożyczki  nawet z częściowym umorzeniem, ale nasze prawo określa zasadę, 

że jeśli eternit jest na dachu, to nie można nic tu zrobić. Ale jeśli jest zdjęty i złożony na 

pryzmie jako odpad, to można skorzystać z dotacji europejskiej. Trzeba tylko 

przygotować montaż finansowy z kilku źródeł: samorządów wszystkich szczebli, 

Wojewódzkiego Funduszu i środków krajowych by można było zawiązać spółkę prawa 

handlowego, która przygotuje kompleksowe oczyszczenie środowiska z azbestu, przy 

pomocy  unijnych funduszy. Zainteresowanie samorządów w takim rozwiązaniu problemu 

jest ze strony samorządów duże.. Poinformował, że priorytetem w chwili obecnej w 

działalności WFOŚiGW jest ochrona wód, zaopatrzenie w wodę, termomodernizacja i 

ochrona przyrody. Środki na te zadania są i kto przygotuje lepszy wniosek i prędzej go 

złoży, ten ma szansę na jego wdrożenie. Prezes C. Dzierżek zwrócił uwagę na 

konieczność rozwijania edukacji ekologicznej i oferował pomoc Funduszu na programy 

kierowane zwłaszcza dla młodzieży.   

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński podziękował  C. Dzierżek za owocny udział w 

obradach Rady Miasta. 

 

Radny Roman Sasin przypomniał zebranym duże zasługi p. Cezarego Dzierżek dla 

odzyskania powiatu przez społeczeństwo Brzezin. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przekazała Cezaremu Dzierżek podziękowania za pomoc, jakiej nam 

udziela i pracownicy Wojewódzkiego Funduszu we właściwym przygotowaniu wniosków 

składanych do oceny. Jako przykład podała udzielenie wydatnej pomocy w 

przygotowaniu złożonego ostatnio wniosku przez Zakład Usług Komunalnych. 

 

Prezes C. Dzierżek podziękował za możliwość udziału w obradach i życzył owocnej pracy. 

  

      10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu  

            wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez    

            Gminę Miasto Brzeziny w 2009 roku.” 



 11 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. Projekt 

uchwały został przedstawiony dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym, otrzymali 

go radni i był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury. W projekcie 

uwzględnione zostały także uwagi Wydziału Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego. Przedstawiła też różnice pomiędzy obecnie proponowanymi 

rozwiązaniami i obowiązującymi w 2008 roku. Materiał w załączeniu.  

      Następnie zaprezentowała projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury radna Zofia Krawczyk przekazała informację o 

pozytywnej opinii Komisji, w sprawie uchwały dotyczącej Regulaminnu wynagradzania 

nauczycieli w 2009 roku.  

 

Przewodniczący Rady, wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych, poddał pod 

głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, 12 głosami za. 

 

     11. Punkt uchylony. 

 

     12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu  

           energooszczędnego oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu 

wykonania w mieście Brzeziny energooszczędnego oświetlenia ulicznego.. Burmistrz 

wyjaśniła, że uchwała Rady Miasta jest niezbędna dla rozpoczęcia procedury przetargowej na 

zrealizowanie tego zadania. Projekt uchwały w załączeniu 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, kiedy zwróci się nam ta inwestycja? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że po sześciu, siedmiu latach. Wartość całego zadania to 1,1 mln zł 

powiększona o koszt projektu technicznego. Wymienione zostanie 843 szt. opraw 

oświetleniowych, wysięgniki oraz cały osprzęt elektryczny. Obecna moc zainstalowana 

naszego oświetlenia ulic wynosi 191 KW, po modernizacji moc obniży się do 81 KW. Okres 

spłaty wyliczony z oszczędności przewidziano na lata 2009 – 2016. Burmistrz przedstawiła 

następnie projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania w tej sprawie, skoro nie było, poddał  pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami za. 

 

     13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu  

           Profilaktyki  i Promocji Zdrowia na rok 2009. 

 

Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Beata Kucharska przedstawiła uzasadnienie projektu 

uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 2009 rok. 

Materiał w załączeniu. 
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Radna Bogusława Frydrych zgłosiła propozycję, by programem prozdrowotnym objąć już ludzi w 

wieku powyżej 30 lat, bo często zdarza się, że początki chorób takich jak cukrzyca, miażdżyca 

mają swój początek w tym wieku. Chorzy z takimi chorobami nawet nie zdają sobie sprawy, co 

im grozi. 

 

Radna Małgorzata Pyka stwierdziła, że skoro program nie był konsultowany z Komisją Spraw 

Społecznych i Sportu, to nie można go proponować do uchwalenia Radzie Miasta. Ponadto 

podważyła okres obowiązywania programu tylko na jeden rok. Charakter proponowanych 

rozwiązań kwalifikuje program na wiele lat, jako program strategiczny W programie brak jest 

spójności pomiędzy celami, działaniami i formami działań. W programie brak jest realizatorów 

działań i środków finansowych. Brak jest również monitoringu skuteczności działań.  

       

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że program o takim charakterze opracowujemy po raz 

pierwszy i brak nam doświadczenia. Uważa, że program powinien mieć charakter otwarty, 

by była możliwość jego stałego modyfikowania i usprawniania. Nie mamy jeszcze 

rozeznania, ile będą kosztować działania objęte programem. 

 

Przewodniczący Rady, wobec wniosku formalnego radnej M. Pyki zaproponował, by omawiany 

program przekazać do poprawek, uzupełnień i konsultacji w Komisji Spraw Społecznych.  

 

Wniosek poddany głosowaniu przez Przewodniczącego Rady, by projekt uchwały i programu 

zdjąć z porządku obrad i przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Spraw Społecznych i 

potem na sesji Rady w  lutym, uzyskał akceptację radnych 13 głosami za , przy 2 głosach 

wstrzymujących się. 

 

      14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia  

            dla Burmistrza Miasta Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady uzasadnił projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego Burmistrza Miasta Brzeziny za 2008 rok. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady p. Czesława Gałecka zadała pytanie, czy wynagrodzenie dodatkowe 

burmistrza jest równoznaczne z tzw. "trzynastką”. 

 

Przewodniczący Rady potwierdził, że jest to równoznaczne z „13-tką” i stanowi element 

wynagrodzenia. Poddał następnie pod głosowanie radnych projekt uchwały w sprawie 

przyznania  Burmistrzowi Miasta Brzeziny dodatkowego wynagrodzenia za rok 2008.. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. 

 

      15. Sprawozdanie z półrocznej pracy Rady Miasta i stałych komisji Rady. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński przedstawił sprawozdanie z półrocznej pracy 

Rady Miasta Brzeziny. Materiał w załączeniu. 

 

Rada przyjęła sprawozdanie przewodniczącego Rady do aprobującej wiadomości. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Czesława Gałecka uzupełniła sprawozdanie z pracy Rady 

Miasta przedstawieniem informacji z pełnionych przez radnych dyżurów, a także w 

bezpośrednich kontaktach z wyborcami. Spotkania radnych z wyborcami, zwłaszcza na 
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dyżurach są bardzo owocne i przydatne do bieżącego załatwiania różnych problemów w 

funkcjonowaniu miasta. Uwagi radnych z dyżurów są zapisywane i przekazywane 

burmistrzowi, a następnie wydziałom urzędu do wyjaśnienia lub załatwienia. 

      Sprawy poruszane w trakcie dyżurów można pogrupować i najwięcej uwag dotyczy: 

      - stanu ulic i chodników, 

      - obwodnicy, 

      - pozyskiwania środków unijnych na ważne dla miasta i mieszkańców inwestycje, 

      - oświetlenia ulic, 

      - niedostatku miejsc parkingowych, 

      - funkcjonowania targowiska i naliczania opłat oraz potrzeby modernizacji targowiska, 

      - budowy obiektów sportowych (np. boiska „Orlik”), 

      - usprawnienia przejść dla pieszych, 

      - bezpieczeństwa mieszkańców, 

      - potrzeby większej ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 

      - zanieczyszczania środowiska przez spalanie śmieci i odpadów, 

      - bezpańskich psów. 

Cenne dla radnych i władzy miasta jest to, że wiele osób przychodzących na dyżury radnych 

proponuje gotowe rozwiązania, z których można skorzystać. Gdy tylko warunki finansowe 

miasta pozwalają, problemy są rozwiązywane bez zbędnej zwłoki. Jednak budżet miasta ma 

swoje ograniczenia i trzeba być cierpliwym, by doczekać się, aż znajdą się w określonej 

kolejności środki finansowe na zaspokojenie zasadnych potrzeb. Wiceprzewodnicząca 

Czesława Gałecka bardzo pozytywnie wypowiedziała się o instytucji dyżurów radnych i 

zachęcała mieszkańców do odwiedzania radnych podczas przyjęć na indywidualnych 

spotkaniach w siedzibie Urzędu Miasta. Plan dyżurów upowszechniany jest w BIS-ie. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kotynia przedstawił sprawozdanie z półrocznej 

pracy Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie w załączeniu.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Rewizyjna wykonała swoje zadania ujęte w planie 

pracy. 

 

Pan Krzysztof Kotynia odpowiedział, że tak. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej radny Tadeusz Barucki przedstawił 

sprawozdanie z pracy swojej komisji. Sprawozdanie w załączeniu. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych i 

Współpracy z Zagranicą, radny Roman Sasin dokonał podsumowania pracy komisji  

       w II półroczu 2008 roku. Sprawozdanie w załączeniu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, radna Zofia Krawczyk przedstawiła sprawozdanie z 

pracy komisji. Sprawozdanie w załączeniu. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Sportu, radny Przemysław Maślanko omówił 

prace komisji w II półroczu 2008 roku. Sprawozdanie w zalączeniu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował przewodniczącym komisji za obszerne 

sprawozdania. Zwrócił się z prośbą o konieczność analizowania przez komisje tych 

projektów uchwał, które leżą w kompetencji danej komisji. Zaproponował, by dla uniknięcia 

zdejmowania projektu z porządku obrad Rady, lub ogłaszania przerwy w obradach, odbyć 
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posiedzenie komisji nawet w dzień sesji, by jednak wypracować opinię i stanowisko komisji. 

Unikniemy wtedy dezorganizacji i zbędnego opóźniania prac Rady Miasta. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że w naszym statucie nie ma obowiązku opiniowania 

uchwał i że tak jest w statucie Starostwa. 

  

16 Wolne wnioski. 

 

Radny Tadeusz Barucki poinformował, ze otrzymał od Prezesa TBS kompetentną i przejrzystą  

     informację na temat zadłużenia w czynszu na koniec 2008 roku, wg budynków. Wysokość   

     zadłużenia jest tak duża, że zachodzi pytanie, skąd wziąć środki na pokrycie niedoborów   

     finansowych. Uważa, że bez udzielenia pomocy tej spółce, sama nie da rady rozwiązać  

     problemu zadłużenia. Zapytał, z czego TBS finansuje działalność. 

 

Prezes TBS  Maciej  Jabłoński odpowiedział, że część środków wynika z niedopłaty od  

wykonawcy przyłącza ciepłowniczego, część  z oszczędności na remontach, których w 

bieżącym roku będzie mniej niż  w roku 2007. 

 

Radny Barucki zaproponował ustawienie kosza na pasażu w ul. Konstytucji 3 Maja przy 

wjeździe do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz poruszył problem odbioru przez firmę 

„Remondis” odpadów segregowanych na dodatkowe zgłoszenie, gdy zajdzie taka potrzeba z 

powodu wcześniejszego przepełnienia pojemników. Gdy niewywożone są te odpady na 

bieżąco, to zdarza się, że wokół pojemników jest bałagan. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła problem z rozmieszczeniem koszy. Chcieliśmy wymienić 

kosze plastikowe, na  kosze betonowe, takie jakie stoją dotychczas, ale nie wyraził na nie 

zgody Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zaproponował inne, których z kolei my nie 

chcieliśmy. Wreszcie zgodził się na mniejsze, wolnostojące kosze betonowe. Zostaną one 

zakupione po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne. Kosz na pasażu przy 

ul. Konstytucji zostanie ustawiony, gdy tylko dokonamy zakupu. Firma „Remondis” 

rozpoczęła zbieranie odpadów segregowanych od początku tego roku. Pojawiły się problemy 

techniczne z wywozem, polegające na niedostosowaniu  naszych pojemników do 

mechanicznego opróżniania. Trudności te zostały już usunięte. Mieliśmy też problemy z 

pojemnikami poprzedniego wykonawcy, który zaproponował miastu odkupienie ich. 

Byliśmy zainteresowani propozycją pana Gralca, ale okazało się, że jego pojemniki nie są 

dostosowane do sprzętu „Remondisu”. Gdy zostały usunięte, w tych miejscach zaczęły 

gromadzić się odpady, bo ludzie zostawiali je z przyzwyczajenia w starym miejscu. Jesteśmy 

w trakcie dokonywania zakupu pojemników siatkowych i ustawimy je rozwiązując problem 

zaśmiecania przez odpady plastikowe. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie zakresu remontu 

chodnika w ul. Św. Anny. Zgłaszającemu wniosek o wykonanie remontu p. Janowi Skwarce 

zależało na odcinku od ul. Andersa w kierunku Witkowic. Otrzymał jednak odpowiedź, że 

remont będzie obejmować odcinek od ul. Reformackiej do ul Andersa. Poprosiła też o 

informację prezesa ZUK w sprawie zgłoszonego wniosku inwestycyjnego modernizacji 

oczyszczalni ścieków. 

 

Burmistrz Ewa Chojka poinformowała, że w pierwszej kolejności wykonamy remonty 

chodników, na które mamy dokumentację i zgodę Starostwa.  Jesteśmy ograniczeni 

wysokością nakładów na remonty chodników w ciągu roku i podejmiemy się kolejnych 
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zadań w miarę posiadanych środków finansowych. Gdybyśmy mieli robić remont chodnika 

w ulicy Św. Anny, to odcinek pomiędzy ul. Reformacką i Andersa należałoby robić w 

pierwszej kolejności, ze względu na dużo większy ruch pieszych. 

 

Radny Stefan Zasada odniósł się krytycznie do możliwości wpływania konserwatora zabytków 

na wybór np. modelu koszy na śmieci. 

 

Mieszkaniec Jan Skwarka odniósł się krytycznie do wykonanego w 2008 r. remontu chodnika w 

ul. Głowackiego przy posesji należącej do p. Pońskiego. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że wybór zadania remontu chodnika w ul. Głowackiego 

podyktowany był interesem ogółu a nie interesem p. Pońskiego. Oszczędzamy jako gmina 

środki na omiatanie, odśnieżanie, wykaszanie trawy. Dodatkowo powstała możliwość zdjęcia 

z tego miejsca znaku zakazu zatrzymywania się, co umożliwiło parkowanie samochodów, 

zwłaszcza w dni targowe. 

 

Radna Zofia Krawczyk nawiązała do sytuacji z dnia 7 stycznia tego roku, gdy zaczęły się duże 

mrozy. Właśnie wtedy dwaj policjanci patrolujący miasto p. Mariusz Fijałkowski i Michał 

Ziółkowski odwiedzili starszego samotnego człowieka ratując mu życie. W tym miejscu 

podziękowała tym funkcjonariuszom za ich postawę. Nawiązała też do 30-lecia pracy 

artystycznej ludowego artysty p. Romana Lewińskiego. Twórczość p. Lewińskiego dobrze 

promuje nasze miasto i w czasie majowego Jarmarku Brzezińskiego można  ją szerzej 

pokazać społeczeństwu. Wspomniała również o wydarzeniu artystycznym, jakim było 

spotkanie z poezją nieżyjącego już Andrzeja Babaryki. Szkoda tylko, że w naszym Muzeum 

brak jest dobrego ogrzewania. Poruszyła też sprawę nieporządków przy pizzerii na ul. Fredry 

i prosiła o postawienie w jej okolicy kosza na śmieci. Zwróciła się też do dyrektor 

przedszkola Nr 3 o naprawę uszkodzonego ogrodzenia. 

 

Radny Krzysztof Kotynia poruszył sprawę załamania się chodnika na ul. Waryńskiego przy 

moście na Mrożycy oraz dziur na nieutwardzonych nawierzchniach ulic Stryjkowskiego, 

Potockiego, Czartoryskiego, Sejmu Wielkiego, Dekerta i Kołłątaja. Poinformował, że 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w sprawie budowy przy ul Słowackiego masztu telefonii cyfrowej sieci Era i 

skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez burmistrza Brzezin. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński nawiązując do wypowiedzi radnego Kotyni, 

powiedział, że wiele z naszych dróg nie ulepszonych jest uszkadzanych przez ciężarówki 

należące do przedsiębiorców i byłoby zasadne, by ten, co drogę rozjeżdża ją naprawił. Podał 

niedawny przykład, jak jeden z przedsiębiorców, który praktycznie sam użytkuje drogę w 

ulicy Mrockiej i ją rozjeżdża zwrócił się do miasta, by tę drogę naprawić. Poruszył też 

problem drogi w ulicy Kordeckiego, o której naprawę od dłuższego czasu prosi p. Marian 

Krasiński który przeprowadził  wstępne rozmowy z wykonawcą na temat jej naprawyi. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała  na poruszone kwestie następująco: 

- po konsultacji z inspektorem nadzoru zdecydowano, że drogi nie ulepszone będą 

naprawiane po ustąpieniu warunków zimowych, 

- droga w ulicy Kordeckiego zostanie doprowadzona do przejezdności wiosną, 

natomiast nie stać jest miasta, by na naprawę tej drogi, przy której jest kilka 

nieruchomości, wykorzystać dwuletni budżet przeznaczony na utrzymanie 

wszystkich dróg nie ulepszonych, 
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- wykonawcę robót drogowych ze środków publicznych wyłania się w drodze 

przetargu, a nie prywatnego uzgodnienia, 

- temat ogrzewania budynku Muzeum trzeba połączyć z tematem odtworzenia tego 

budynku. Najpierw trzeba opracować dokumentację techniczną a następnie 

szukać środków finansowych. Być może uda się pozyskać pomoc finansową z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o którą wystąpił dyrektor 

Paweł Zybała. 

 

Radna Bogusława Frydrych wnioskowała o naprawę przejścia do chodnika przy ul. Kościuszki –

1 Maja. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński złożył wniosek o wystąpienie do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykonanie naprawy odcinka jezdni Sienkiewicza od 

ul. Dąbrowskiego do budynku banku PKO . 

 

Radny Tadeusz Pabin zadał pytanie z jakiej przyczyny przerwane zostały prace przy budowie 

ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Piłsudskiego oraz do kogo należy odśnieżanie 

odcinka ulicy Św. Anny przy  blokach TBS. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała na złożone pytania i wnioski: 

- chodnik przy ul Kościuszki zostanie naprawiony siłami pracowników 

interwencyjnych, 

- ul. Św. Anny jest w drodze krajowej i to do zarządcy, czyli GDDKiA należy 

odśnieżanie chodników, utrzymywanie zieleni i czystości. Mimo wielu monitów, 

brak jest właściwej reakcji ze strony GDDKiA. Często więc wysyłamy tam 

zatrudnionych przez nas pracowników interwencyjnych, bo jest to centrum 

miasta, 

- burmistrz nie ma informacji na temat przyczyn przerwania robót przy budowie na 

ul. Piłsudskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że Stowarzyszenie Rodziców i 

Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych stara się o pozyskanie środków z PFRON-u.  

      Podał też do wiadomości zebranych, że Gmina Brzeziny chce przeznaczyć 150 tys. zł. na 

naprawę  odcinka drogi Brzeziny - Andrespol oraz, że Gmina Andrespol również chce 

partycypować w kosztach naprawy tej drogi powiatowej. Poinformował radnych, że w 

związku z jubileuszem 10 –lecia powstania zespołu „Brzezinianki” odwiedziła go a następnie 

wniosła pismo kierowniczka zespołu  Jadwiga Nowańska z prośbą o dofinansowanie 

szkolenia wokalnego członków tego zespołu. W rozmowie przewodniczący udzielił 

odpowiedzi, że taka możliwość istnieje, ale w ramach konkursu na dofinansowanie przez 

miasto działalności w zakresie kultury. Poinformował też, że samorząd miasta Kowal 

zaproponował naszemu miastu porozumienie dotyczące wspólnych działań związanych z 

królem Kazimierzem Wielkim. W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił o informacje 

nt. związku naszego miasta z królem Kazimierzem Wielkim – nikt z obecnych nie był w 

stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. W związku z tym sprawa pozostaje bez 

rozpatrzenia.  

W dalszej części swojego wystąpienia poinformował, że z Kurii Metropolitalnej otrzymał do 

wiadomości pismo w sprawie przyśpieszenia prac nad wydzieleniem działki. Zaapelował do 

burmistrz , która jest jego adresatem o udzielenie odpowiedzi i przekazanie jej do 

wiadomości Radzie. 
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      W sprawie pisma p. Kazimierza Janczaka skierowanego do radnych otrzymał opinię prawną, 

która stanowi, że pismo nie ma charakteru skargi i że wyjaśnienie problemów poruszonych w 

piśmie powinno odbyć się w trybie postępowania administracyjnego.  

      Poinformował, że jest w posiadaniu pisma p. Krystyny Selwakowskiej  w sprawie 

odtworzenia drugiego zjazdu na jej posesję oraz wznowienia postępowania w sprawie skargi 

p. K. Selwakowskiej, które zostało  zawieszone na czas postępowania prowadzonego przez 

Policję i Prokuraturę. W tej sprawie Sąd Rejonowy utrzymał w mocy zaskarżone 

postanowienie Prokuratora Rejonowego oddalające zarzuty w sprawie oskarżenia 

administracji o czyn przestępczy. P. K. Selwakowska do przedmiotowego pisma dołączyła 

kserokopię ostatecznego postanowienia Sądu. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że pełna dokumentacja sprawy p. K. Selwakowskiej 

znajduje się w Prokuraturze. Nie posiada też postanowienia Prokuratury i Sądu, na które 

powołuje się p. Selwakowska. W tym miejscu przewodniczący Rady przekazał 

postanowienie  Sądu do rąk burmistrz miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o piśmie, jakie skierowała na jego ręce p. Daniela 

Tomczyk, dotyczące możliwości podłączenia wody do jej pawilonu na targowisku, która 

poinformowała go również o wydzierżawieniu gruntu przyległego do jej kiosku. 

       

Prezes ZUK Janusz Cywiński stwierdził, że z uwagi na to, iż chodzi o przyłącze, to nie ma 

możliwości przeprowadzenia wodociągu, bez uzgodnienia z innymi właścicielami sąsiednich 

działek na targowisku.  

 

Naczelnik Anna Durańska w odpowiedzi stwierdziła, że D. Tomczyk może przystąpić do 

przetargu na tę dzierżawę, który został ogłoszony i odbędzie się w dniu 9 lutego 2009 r.      

 

Przewodniczący Rady poprosił o doprowadzenie do spotkania w ZUK w celu rozwiązania 

      problemu  p. Danieli Tomczyk, ponieważ jest trudnym do zrozumienia, że dzierżawca działki 

      nie może przyłączyć się do wodociągu przebiegającego pod jego naniesieniem na 

      nieruchomości. 

 

Mieszkaniec Eugeniusz Brot poinformował Radę Miasta o incydencie, z jakim się spotkał na  

      targowisku, gdy dzierżawca targowiska znieważył go w obecności innych osób, tylko dlatego  

      że wytknął na poprzednim posiedzeniu Rady nieprawidłowości w naliczaniu opłat targowych. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem  Anna Durańska powiedziała, że rozmawiała w tej 

sprawie z dzierżawcą targowiska i cała sprawa zaczęła się od tego, że p. E. Brot odmówił 

uiszczenia opłaty targowej. Obecny dzierżawca targowiska odprowadza opłaty wyższe, niż 

poprzedni dzierżawcy. 

 

Przewodniczący Rady poradził E. Brotowi skierowanie sprawy w trybie powództwa cywilnego 

przeciwko dzierżawcy targowiska  do Sadu Rejonowego lub do doprowadzenia do 

wyjaśnienia sprawy na posiedzeniu Komisji Rozwoju. 

 

W następnej kolejności przewodniczący Rady udzielił głosu Krystynie Selwakowskiej, która  w 

swoim wystąpieniu nawiązała do okoliczności konfliktu, jaki ma z Urzędem Miasta. Pytała 

jakim prawem pozbawiono jej nieruchomość drugiego zjazdu, który był wykonany przed 

budową drogi w ul. Berlinga. Zapowiedziała wytoczenie urzędowi sprawy z powództwa 

cywilnego, za straty jakie w związku z tym poniosła. Zdenerwowana, w  bardzo ostrych 
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słowach, wykraczających poza zasady dobrego obyczaju, określiła pracę Naczelnika 

Wydziału Inwestycji Pawła Świderskiego i m.in. dodała, że w Urzędzie Miasta działa mafia. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że nie będzie odnosić się do oskarżeń p. Selwakowskiej 

teraz, gdy nie jest w posiadaniu dokumentacji sprawy, znajdującej się do tej pory w 

Prokuraturze. Wyjaśniła, że poproszono p. Selwakowską o przedstawienie planu 

zagospodarowania  działki i udowodnienie, że miała pozwolenie na drugi zjazd. Skoro nie 

dostarczyła takiego dokumentu, uznano, że drugi zjazd wykonany został „na dziko”. Dlatego 

też na posesję p. K. Selwakowskiej wykonany został tylko jeden zjazd. 

 

Przewodniczący Rady, reagując na zaostrzającą się dyskusję, zagroził odebraniem głosu p. K. 

Selwakowskiej. Po tym ostrzeżeniu zakończył obrady Rady Miasta, informując, że tematem 

skargi p. K. Selwakowskiej z wrzesnia 2008 r. zajmie się Komisja Rewizyjna.    

 

Radny Tadeusz Barucki poinformował jeszcze o piśmie prezesa TBS w sprawie możliwości 

przekształceń własnościowych oraz o tym, że zarząd TBS nie zmienia dotychczas 

obowiązujących stawek bonifikaty przy wykupie mieszkań. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, wobec wyczerpania porządku obrad, zakończył 

posiedzenie  XXX sesji Rady Miasta Brzeziny. 

 

 

 

 

 

                                                                             PRZEWODNICZĄCY    RADY 

 

 

 

                                                                                       Zbigniew Bączyński 
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