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Proponowany porządek obrad sesji  w załączeniu. 
 

Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmiany 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 

2007 -2013. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Planu 

Rozwoju Lokalnego dla Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015. 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady XXXII sesji     

    Rady Miasta Brzeziny, zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Brzeziny.    

    Powitał radnych, burmistrz Ewę Chojkę i obecnych  pracowników Urzędu  

    Miasta. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że podczas 

rozpoczęcia obrad, na sali znajdowało się 14 radnych, obrady są więc 

prawomocne. Lista obecności radnych w załączeniu. 

 

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że sesja ma charakter 

nadzwyczajny dlatego nie ma w porządku obrad przyjęcia protokółu, 

interpelacji i wniosków. Nie zapraszano gości zewnętrznych, ponieważ 

sesja jest zwięzła i krótka, i nie  chcieliśmy dezorganizować dnia pracy 

innym. Zapytał, czy pani burmistrz, jako gospodarz tej sesji, chce dokonać 

zmian w jej porządku. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie proponuje zmian w porządku 

obrad. Powiedziała, że był pomysł, czy nie wprowadzić uchwały dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu na tegoroczne 

wydatki w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie wspólnego 
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projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności regionu poprzez przebudowę 

drogi powiatowej Nr2912 E i dróg gminnych 121230 E, 121248 E”,  ale 

skarbnicy uzgodnili, że nie ma takiej potrzeby, gdyż powiat  zobowiązał się 

zabezpieczyć tegoroczne wydatki ze swoich środków. 

 

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie 14 głosami za. 

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian   

     budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela  przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia    

  zmian budżetu. Zmiany są niezbędne do złożenia dwóch wniosków, które 

zamierzamy złożyć w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursie:  

o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych polegających na budowie 

i przebudowie dróg na osiedlu Szydłowiec wraz z budową kanalizacji 

deszczowej oraz wspólnej z powiatem inwestycji zwiększającej dostępność 

regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2912 E i gminnych Nr 

121230 E i 121248 E. Prosiła również o wprowadzenie autopoprawki w 

załączniku nr 6 do uchwały dot. zmiany w budżecie. 

   Zmiany w załączniku nr 1 polegają na zmianie subwencji oświatowej oraz 

zmianie dotacji na pomoc społeczną z Urzędu Wojewódzkiego,  

   Wyjaśniła, że zmiany w załączniku nr 2 dotyczą budowy zintegrowanego 

systemu usług e- usług publicznych. O zmiany te występuje Urząd 

Marszałkowski w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zmianą 

formy finansowania tego zadania. 

  W kolejnym załączniku – nr 3 zmiana dotyczy zwiększonej dotacji dla 

Miejskiej Biblioteki Publicznej o środki otrzymane ze starostwa. 

  W załączniku nr 4 –  zmiana dotyczy Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska.    

   Poprosiła o zadawanie pytań do przedstawionego projektu. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, czy w budżecie przewidziano środki 

na budowę boiska „Orlik”. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że takie pytanie jest 

zasadne, ale przy rozpatrywaniu następnego projektu uchwały. 

 

Radna Zofia Krawczyk prosiła o wyjaśnienie dotacji dla przedszkola 

niepublicznego w gminie Nowosolna. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela powiedziała, że Urząd Gminy Nowosolna 

przesłał do nas notę obciążeniową za dwójkę dzieci z naszego miasta, które 

uczęszczają do przedszkola w Nowosolnej. Wyjaśniła, że jest to zgodne z 
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ustawą o systemie oświaty, ponieważ mamy obowiązek pokrywania takich 

kosztów. Koszt miesięczny za jedno dziecko wynosi 588 zł. Nie mamy 

jednak z Gminą Nowosolna zawartego porozumienia  w tej sprawie i muszą 

te dokumenty być uzupełnione, ponieważ jest to dotacja. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że dotację należy wyliczyć w oparciu o 

kalkulację kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 

Nowosolnej, a przesłana przez Gminę Nowosolną nota zawiera nazwiska 

dzieci z różnych gmin. Nie wskazano nazwisk „naszych dzieci”, nie podano 

podstawy wyliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko.    

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zauważył, że najpierw powinno 

się zawrzeć porozumienie, a przekazanie dotacji jest kolejnym krokiem 

załatwienia sprawy. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, wobec braku kolejnych pytań, 

poprosił o odczytanie przez Grażynę Melę projektu uchwały. Po odczytaniu  

projektu uchwały, poprosił o zadawanie pytań i uwag w sprawie uchwały. 

Skoro nikt się nie zgłosił, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Uchwałę przyjęto w głosowaniu  jednogłośnie 14 głosami za. 

Uchwała – w załączeniu. 

 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie   

zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto 

Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela uzasadniła potrzebę wprowadzenia zmian w 

WPI polegających na dopasowaniu do kwot wynikających ze studium 

wykonalności oraz harmonogramu zadania budowa i przebudowa ulic w 

osiedlu Szydłowiec. Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki. 

     Zmiany dotyczą też zadania realizowanego w partnerstwie z powiatem   

„Zwiększenie dostępności regionu poprzez wspólną  przebudowę dróg: 

powiatowej Nr 2912 E i dróg gminnych 121230 E i 121248 E”. Starostwo 

wystąpiło do nas z pismem o zabezpieczenie w 2010 roku połowy wkładu 

własnego na  przebudowę drogi w ul. Rejtana. W przyszłym budżecie 

ujmiemy te środki , jako pomoc finansowa na tę inwestycję.  

     Wspomniała  o wprowadzeniu na lata 2009 – 2010 zadania remont 

czterech elewacji i dachu budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 11, 

ponieważ nie otrzymaliśmy dotacji na to zadanie z ministerstwa. Zadanie 

to będzie realizowane ze środków własnych.  

 

     Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o zadawanie pytań. 
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Radny Przemysław Maślanko uważa, że Rada Miasta powinna uwzględnić w 

budżecie wniosek Komisji Spraw Społecznych i Sportu dotyczący 

budowy boiska „Orlik”. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że można uwzględniać w 

budżecie tylko te zadania, na które jest zabezpieczenie w środki 

finansowe, a komisje ustaliły wspólnie, że w pierwszej kolejności 

będziemy realizować te zadania, na które jest dokumentacja. 

     

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński uważa, że przy konstruowaniu 

budżetu na rok przyszły i na następne lata, należy pamiętać o wniosku 

Komisji Spraw Społecznych i Sportu, gdy będą realne możliwości 

wprowadzenia tego zadania do budżetu miasta. Proponuje jednak, by 

obecnie nie zmieniać istniejącego planu. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał na czym będzie polegać przebudowa dróg w 

osiedlu Szydłowiec w ulicach Konopnickiej, Orzeszkowej i Chopina - 

wykazana w WPI do realizacji w 2009 r.? 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że istnieje projekt techniczny przebudowy 

dróg na osiedlu Szydłowiec od 2006 roku. Wyjaśniła szczegóły kolejności 

etapów wykonywanych robót na poszczególnych ulicach osiedla Szydłowiec. 

Przebudowa ulic polegać będzie na budowie najpierw kanalizacji deszczowej, 

z końcowym podłączeniem jej do separatora a ulicy Waryńskiego. Dopiero 

potem byłaby wykonywana nawierzchnia asfaltowa. Roboty ziemne  mogą 

być opóźniane przez prace archeologiczne w ulicy Konopnickiej. Burmistrz 

potwierdziła, że fizycznie nie ma możliwości rozpoczęcia robót na osiedlu 

Szydłowiec w 2009 r. Podjęte zostały prace wstępne jak budowa separatora w 

ul. Waryńskiego i prace archeologiczne. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela, wobec braku dalszych pytań przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że nie ma dalszych pytań 

ze strony radnych i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie, 14 głosami za. 

 

Uchwała w załączeniu. 
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Planu 

Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007- 2015. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia 

zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 

2015. Zmiany, które należy wprowadzić w Planie Rozwoju Lokalnego 

współgrają z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta na 2009 rok 

oraz ze zmianami w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Do Planu 

Rozwoju Lokalnego na lata 2007 -2015 wprowadza się projekty:  

          - dotyczący wspólnej z powiatem przebudowy drogi powiatowej Nr 2912    

             E oraz dróg gminnych 121230 E i 121248 E dla poprawy dostępności  

             Regionu, 

          - dotyczący wspólnego zdania z innymi samorządami „Muzeum w    

             przestrzeni - wielokulturowe korzenie Regionu Łódzkiego”.   

          - zadanie – remont budynku przy ul. Sienkiewicza 11 rozpisany na lata    

            2009 – 2010. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński poprosił o zadawanie 

pytań. Ponieważ ich nie było, zwrócił się do Sekretarz Miasta Grażyny 

Dziedzic o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił p. Sekretarz o 

wyjaśnienie numeracji zmienianych punktów w załączniku do uchwały 

oraz poprosił o zadawanie innych pytań. 

 

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy przedstawiona zmiana obejmuje  

przebudowę dróg na osiedlu Szydłowiec i remont podłóg w Szkole 

Podstawowej Nr 1. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic wyjaśniła, że omawiane zmiany dotyczą 

wprowadzenia do Planu Rozwoju Lokalnego zadań nr 18 i 19, o których 

mówiła wcześniej w uzasadnieniu. Dodała też, że uaktualnione zostały 

wartości kosztorysowe projektów. 

 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że w punkcie, o który pyta radny Sasin 

będziemy w 2009 i 2010 roku z własnych funduszy  remontować cztery 

elewacje  i dach budynku przy ul. Sienkiewicza 11. 

 

W międzyczasie, Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przywitał 

przybyłego na sesję Rady Miasta Wicestarostę Marcina Plutę. Następnie 

poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za. 
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Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

7. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, wobec wyczerpania porządku, 

zakończył obrady sesji o godz. 11.40. 

 

 

 

 

Protokołował: 

Janusz Sidor. 

                                                  Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny 

 

 

                                                         Zbigniew         Bączyński 

  

 

   

 

   
 

                           


