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Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta: 

 

1. Otwarcie obrad sesji Rady Miasta. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta o odwołaniu Wiceprzewodniczącej Rady 

Miasta. 

5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie cofnięcia delegacji dla przedstawiciela Rady 

Miasta Brzeziny do Rady Bibliotecznej. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta 

Brzeziny do Rady Bibliotecznej. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej 

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach oraz ustalenia Regulaminu 

działania Rady Bibliotecznej. 

8. Zakończenie obrad. 

      

 

1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Miasta Brzeziny. 

 

Zbigniew Bączyński – Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny przywitał przybyłych radnych i 

oświadczył, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na pisemny wniosek 6 

radnych. Wniosek wg niego poprawny pod względem prawnym  - przy liczbie radnych 

większej niż 4 - złożony został 16 kwietnia 2009 r. w biurze Rady Miasta, na 7 dni przed 

zwołaniem  Rady na 23 kwietnia 2009 r. Wniosek dotyczy odwołania z funkcji  

Wiceprzewodniczącej Rady p. Czesławy Gałeckiej i z funkcji reprezentanta Rady Miasta 

w Radzie Bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej.   

      Wniosek 6 radnych – w załączeniu do niniejszego protokółu.  

      Powiedział, że popełniony został pewien błąd polegający na  rozszerzeniu przesłanego 

radnym proponowanego porządku obrad o punkty 6 i 7 tj. o proponowane projekty 

uchwał:  pierwszej - o delegowaniu przedstawiciela Rady Miasta Brzeziny do Rady 

Bibliotecznej i drugiej - zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady 

Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach oraz ustalenia 

Regulaminu działania Rady Bibliotecznej. Temat ten omówi szerzej przy ustalaniu 

porządku obrad sesji. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński stwierdził na podstawie podpisanej listy obecności, że 

obrady są prawomocne, gdyż na sesję przybyło  15  radnych. 

      Lista obecności radnych na XXXV sesji Rady Miasta – w załączeniu do protokółu. 

 

      3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.  
 

Przewodniczący  Zbigniew Bączyński zapoznał radnych z proponowanym porządkiem obrad 

sesji. Wyjaśnił konieczność rozpatrzenia wniosku o dokonanie zmiany na stanowisku 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pani Czesławy Gałeckiej i wycofania dla niej 

rekomendacji Rady Miasta do Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
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Uzasadnienie szczegółowe znajduje się we wniosku 6 radnych z 16 kwietnia 2009 r. 

Oświadczył, że jest jednym z radnych, który podpisał wniosek. Powiedział, że proponuje 

autopoprawkę w stosunku do przesłanego radnym projektu porządku obrad sesji, 

polegającą na wycofaniu projektów  uchwał w punktach 6 i 7 . W to miejsce proponuje 

radnym  dwa nowe punkty: przyjęcie projektu uchwały „Kodeks Etyczny Radnych Miasta 

Brzeziny” i przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet 

radnych. Propozycje te zostały przekazane radnym przed sesją Rady. Uzasadnił potrzebę 

uchwalenia kodeksu etycznego radnych. Obecna sytuacja wokół Miejskiej Biblioteki 

Publicznej potwierdza tę potrzebę.  Powiedział też,  że radny nieobecny na posiedzeniu 

Rady Miasta lub komisji z powodu wyjazdu związanego z wykonywaniem mandatu 

radnego, nie może ponosić konsekwencji finansowych w postaci potrącenia części diety.  

      Materiał – w załączeniu do niniejszego protokółu. 

      Zapytał, czy w tej sprawie są uwagi radnych. 

 

Stefan Zasada powiedział, że z powodu zwołania sesji  nadzwyczajnej, Rada Miasta nie 

powinna rozszerzać porządku obrad o tematy nie dotyczące głównego celu sesji tj. 

związanego z propozycją odwołania Wiceprzewodniczącej Rady.  

      Zgłosił formalny wniosek o nie rozpatrywanie w dniu dzisiejszym projektów uchwał o 

kodeksie etycznym i o zmianie uchwały w sprawie diet. Uważa, że sprawy te można 

załatwić na następnej sesji. 

 

Grażyna Korybut  powiedziała, że należy zastanowić się nad potrzebą uchwalenia zarówno 

kodeksu etycznego, który wg niej jest potrzebny jak i nad zmianą uchwały w sprawie diet 

radnych. Proponuje, aby projekt uchwały  w sprawie diet rozpatrzyć dzisiaj i 

przegłosować. Natomiast projekt  uchwały o uchwaleniu Kodeksu etycznego radnych 

wymaga poważniejszej dyskusji, na co obecnie nie ma czasu. 

 

Andrzej Kurczewski chciał  zabrać głos w sprawie wniosku o odwołanie 

Wiceprzewodniczącej Rady Miasta, ale Przewodniczący Zbigniew Bączyński 

poinformował go, że będzie mógł się wypowiedzieć w następnym punkcie obrad, 

ponieważ obecnie ustalany jest porządek obrad Rady. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński stwierdził, że wniosek radnego Zasady jest dalej idący 

w stosunku do wniosku radnej Korybut i zaproponował przegłosowanie wniosku o nie 

wprowadzanie do porządku obrad projektów uchwał zaproponowanych przez niego. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciwnych 

było 6 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych. 

 

Wniosek radnego Zasady o nie rozpatrywaniu projektów uchwał proponowanych przez 

Przewodniczącego Zbigniewa Bączyńskiego został przyjęty. 

 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka zadała pytanie, czy spełnione zostały wymogi 

formalne przy zwołaniu obecnej sesji Rady.   

      Następnie odczytała opinię prawną Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Kołaczyńskiej – 

Wyszogrodzkiej z Łodzi. Z opinii tej wynika, że sesja nadzwyczajna Rady Miasta 

Brzeziny zwołana została z naruszeniem art. 20 ust. 3 ustawy z 1990 r. o samorządzie 

gminnym, ponieważ do wniosku o zwołanie sesji Rady Miasta z 16 kwietnia 2009 r. nie 

dołączono porządku obrad i projektów uchwał. Ponadto proponowany w zawiadomieniu o 

zwołaniu sesji porządek obrad wykroczył w punktach 6 i 7  ponad merytoryczny wniosek 



 4 

6 radnych. Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka uważa, że naruszony został tryb 

zwołania XXXV sesji Rady Miasta, co może skutkować stwierdzeniem nieważności 

podjętych uchwał. Oświadczyła, że jej zdaniem Pan Przewodniczący zaniedbał tutaj swoje 

obowiązki. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński stwierdził, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej 

złożony został poprawnie, gdyż z jego treści wynika zakres  przedmiotowy i podmiotowy 

obrad Rady Miasta zwołanej na 23 kwietnia 2009 r. 

 

Stefan Zasada powiedział, że chciałby zapoznać się z opinią Radcy Prawnego Urzędu Miasta 

w sprawie prawomocności obrad obecnej sesji Rady Miasta. Nie uzyskał odpowiedzi, 

ponieważ w tej części obrad nie uczestniczył radca ;prawny urzędu, wobec czego 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze 

zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków. 

 

Nad przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 15 radnych. 13 radnych 

głosowało za,  1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

 

Porządek obrad  XXXV sesji, po zmianach został przyjęty. Przedstawia się on następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały o odwołaniu Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały o cofnięciu delegacji dla przedstawiciela Rady Miasta 

do Rady Bibliotecznej. 

6. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński potwierdził, że projekty uchwał dotyczące kodeksu 

etycznego radnych i zmiany w sprawie ustalenia diet radnych nie zostały wprowadzone do 

porządku obrad sesji. Oświadczył  też, że gospodarzem obecnej sesji  jest Rada Miasta i 

on, jako jeden z wnioskodawców może proponować zmiany w porządku obrad. Podał 

przykład poprzedniej sesji nadzwyczajnej, kiedy to Burmistrz jako wnioskodawca 

zwołania sesji, zaproponowała zmiany w porządku obrad i zostały one przyjęte. Uważa, 

że na  kwestię poprawności prawnej na pewno zwróci uwagę organ nadzoru prawnego 

Wojewody. 

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny o odwołanie 

Wiceprzewodniczącej  Rady Miasta. 

 

Andrzej Kurczewski powiedział, że przyczyną  postawienia wniosku 6 radnych o 

odwołanie Pani Czesławy Gałeckiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta jest 

jej wystąpienie na XXXIII sesji Rady Miasta w sprawie oceny pracy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. Jako Przewodnicząca Rady Bibliotecznej krytycznie 

wypowiedziała się o działaniach dyrektor Danuty Wylazłowskiej,  wobec władz  

Biblioteki Wojewódzkiej uczestniczących w obradach Rady Miasta miała inne 

stanowisko, niż przełożeni. Uważa, że niepotrzebnie zostały wyciągnięte sprawy 

osobiste i konflikty pomiędzy dyrektor Wylazłowską a częścią kadry MBP i Radą 

Biblioteczną. Są to sprawy wewnętrzne Biblioteki,  których nie powinno się wyciągać 

przy gościach z zewnątrz. Uważa, że do takiej sytuacji nie powinien dopuścić Pan 
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Przewodniczący Rady. Zdziwiło go też określenie zawarte we wniosku o odwołanie, 

że Wiceprzewodnicząca Rady nie przejawia żadnych inicjatyw i że dostrzeżono to 

dopiero po tak długim okresie trwania obecnej kadencji. Oświadczył, że jest 

przeciwny odwołaniu radnej Czesławy Gałeckiej z funkcji Wiceprzewodniczącej 

Rady Miasta. 

 

Barbara Kozłowska powiedziała, że we wniosku o odwołanie radnej Czesławy Gałeckiej z 

funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta jest jednocześnie wniosek o wycofanie 

rekomendacji dla niej, jako przedstawiciela Rady Miasta w Radzie Bibliotecznej. 

Znajduje się tam ocena, że źle wywiązuje się z funkcji w tej radzie. Pytała, czy nie 

należałoby powołać spośród radnych komisji do oceny pracy Rady Bibliotecznej? 

Radna uważa, że przed podjęciem decyzji o wycofanie rekomendacji  dla Czesławy 

Gałeckiej jako przedstawiciela Rady Miasta w Radzie Bibliotecznej należałoby 

wiedzieć, czy Rada Biblioteczna pod przewodnictwem Pani Czesławy Gałeckiej 

pracowała należycie. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński oświadczył, że na dzisiejszej sesji nie oceniamy 

pracy Rady Bibliotecznej, tylko pracę radnej rekomendowanej do tej rady. Dodał, że 

wniosek o odwołanie  nie musi mieć uzasadnienia. Wystarczy oświadczenie woli, że 

należy kogoś odwołać z pełnionej funkcji. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że jest przeciwny powołaniu komisji spośród radnych do 

oceny prawidłowości pracy i sytuacji wewnętrznej biblioteki. Dodał, że w Urzędzie 

Miasta jest komórka kontroli wewnętrznej, podległa bezpośrednio Burmistrzowi 

Miasta i ona mogłaby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawie 

ewentualnych nieprawidłowości w bibliotece. Wg niego Komisja Edukacji i Kultury 

nie powinna oceniać sytuacji konfliktu personalnego, czy działalności Rady 

Bibliotecznej. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński powiedział, że gdy przedstawiano materiał 

sprawozdawczy na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury przed sesją oceniającą 

pracę placówek kultury, w tym bibliotekę, to Wiceprzewodnicząca Rady Czesława 

Gałecka nie przyszła na to posiedzenie. Było ono ważne, ponieważ na tym 

posiedzeniu Przewodnicząca Rady Bibliotecznej miała poinformować komisję o 

ocenie sprawozdania z pracy biblioteki za 2008 rok, które przygotowała dyrektor 

biblioteki  Danuta Wylazłowska. 

 

Zofia Krawczyk potwierdziła fakt nieobecności Pani Czesława Gałeckiej na posiedzeniu 

Komisji Edukacji. Nie mogła więc przedstawić wtedy opinii Rady Bibliotecznej o 

sprawozdaniu dyrektor Wylazłowskiej. Przedstawiła dopiero tę opinię podczas obrad 

na XXXIII sesji Rady. Gdyby członkowie Komisji Edukacji i Kultury poznali opinię 

Rady Bibliotecznej, przed sesją , sprawy mogłyby potoczyć się całkiem inaczej.  

 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka powiedziała, że nie była na tym posiedzeniu i 

wyjaśniła przyczynę swojej nieobecność Pani Zofii Krawczyk – Przewodniczącej 

Komisji Edukacji i Kultury. Powiedziała, że jest zdziwiona oceną Przewodniczącego, 

bowiem do tej pory na posiedzeniach Komisji Edukacji nigdy nie pytał jej o zdanie w 

sprawach biblioteki, jako Przewodniczącej Rady Bibliotecznej. Pamięta tylko jedno 

pytanie Pana Przewodniczącego o nie przyznaniu przez Radę Biblioteczną nagrody 

dla dyrektor Wylazłowskiej.  
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Przewodniczący Zbigniew Bączyński  odpowiedział, że takiego pytania nie mógł zadać, 

bo dobrze wie, że o kwestiach nagradzania dyrektor biblioteki nie decyduje Rada 

Biblioteczna, tylko Burmistrz.  Rada Biblioteczna  tylko opiniuje przyznanie nagrody, 

a nagrodę udziela Burmistrz Miasta. 

  

Grażyna Korybut powiedziała, że jest jedną z osób, które podpisały wniosek o odwołanie 

Wiceprzewodniczącej Gałeckiej. Uważa, że dyskusja wokół konfliktu w bibliotece na 

XXXIII sesji Rady Miasta przyjęła niepotrzebnie tak wielkie rozmiary była nie 

merytoryczna, emocjonalna, nie potrzebna i o nieprzewidywalnych skutkach . Nie 

dotyczyła ona spraw zasadniczych. Wg niej Pani Czesława Gałecka nie przedstawiła 

argumentów potwierdzających złą ocenę pracy dyrektor biblioteki Danuty 

Wylazłowskiej. Doprowadziło to do dużej różnicy zdań w zderzeniu z opinią 

przełożonych z Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Tematem sesji miała być 

informacja o działalności biblioteki w 2008 r. a doprowadzono do nie merytorycznej 

oceny i dyskusji  o charakterze  personalnym.  Brak wcześniejszych informacji od 

Rady Bibliotecznej, czy to na posiedzeniach komisji, czy na sesjach Rady Miasta o 

sytuacji konfliktowej w bibliotece był powodem podpisania przez nią wniosku o 

odwołanie Wiceprzewodniczącej Gałeckiej. 

 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka powiedziała, że Przewodniczący Rady Pan 

Bączyński razem z Panią Burmistrz Ewą Chojką powinni już w lutym poinformować 

radnych na posiedzeniach komisji, lub podczas sesji Rady Miasta o konflikcie w 

bibliotece. Oświadczyła, że jest  protokół ze spotkania w dn. 5 lutego 2009 r., w 

którym uczestniczyła z ramienia Rady Bibliotecznej. Na tym spotkaniu z udziałem    

Pani  Burmistrz,  Pani  Sekretarz  Miasta  z  częścią   niezadowolonych  pracowników, 

      przedstawiono  listę  zarzutów  o  nieprawidłowościach w  kierowaniu biblioteką.  

Należało  już  wtedy  pilnie  zareagować  na  przedstawione sygnały, że w naszej 

bibliotece od pewnego czasu istnieje konflikt. 

      Kserokopie z tego spotkania  Wiceprzewodnicząca Gałecka rozdała radnym przed 

sesją – egzemplarz kserokopii  -  w załączeniu do niniejszego protokółu.    

      Czesława Gałecka oświadczyła, że nie miała wcześniej możliwości poinformowania , 

że w bibliotece dzieje się źle. Rada Biblioteczna nie jest powołana do oceny kadr w 

bibliotece i tym się nigdy nie zajmowała. Są na to dowody w postaci protokółów 

posiedzeń Rady Bibliotecznej i można je przedstawić do wiadomości radnym Rady 

Miasta. Mogą to potwierdzić obecni na dzisiejszej sesji członkowie Rady 

Bibliotecznej i pracownicy biblioteki.   

 

Bogusława Frydrych –członek Komisji Edukacji i Kultury powiedziała, że mając zaufanie 

do Czesławy Gałeckiej Rada Biblioteczna skierowała ją do pracy w Radzie 

Bibliotecznej. Oświadczyła, że nie przypomina sobie, aby wcześniej na posiedzeniach 

Komisji Edukacji i Kultury ktoś informował o jakichkolwiek nieprawidłowościach w 

tej placówce. Powiedziała, że była zaskoczona informacjami na XXXIII sesji o 

nieprawidłowościach w bibliotece, które przedstawiła Przewodnicząca Rady 

Bibliotecznej Pani Gałecka. Jeżeli mamy reagować na nieprawidłowości w 

działalności jakiejś placówki kultury, czy oświaty, to powinniśmy być właściwie i 

wcześniej poinformowani. Tego w przypadku konfliktu wokół biblioteki nie było. 

 

Stefan Zasada powiedział, że dyskusja zaczyna iść w niewłaściwym kierunku. Powiedział, 

że nie jest na tyle obeznany z prawem, by stwierdzić, kto ma rację w ocenie 
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prawidłowości zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, bo usłyszał dwie 

przeciwstawne opinie prawne: pierwszą ze strony Przewodniczącego jako jednego z 

wnioskodawców i drugą Wiceprzewodniczącej, która zaprezentowała przeciwną 

opinię prawną. Zwrócił się jednak do Burmistrz Miasta Ewy Chojki i 

Przewodniczącego Rady Miasta, by nie wikłać Rady Miasta i radnych w konflikty 

personalne w podległych Pani Burmistrz jednostkach organizacyjnych. Od 

rozwiązywania konfliktów personalnych nie są radni , komisje, czy cała Rada Miasta, 

ale bezpośredni przełożony jednostki tj. Pani Burmistrz. 

 

Barbara Zrobek – członek Rady Bibliotecznej uważa, że przyczyną nieporozumień 

pomiędzy Radą Biblioteczną i dyrektor biblioteki Panią Wylazłowską jest wadliwa 

informacja i trudność w porozumieniu się. Pani dyrektor Wylazłowska omijała 

posiedzenia Rady Bibliotecznej, której zamiarem była poprawa działalności biblioteki. 

 

Małgorzata Pyka poprosiła radnych, aby powrócić do meritum sprawy, czyli do wniosku o 

odwołanie Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Czesławy Gałeckiej. Wg niej radni 

mieli prawo zgłosić wniosek o odwołanie Pani Wiceprzewodniczącej. Uważa jednak, 

że informacja o tym, że Pani Gałecka zawiodła zaufanie Rady Miasta jest niepełna. 

Dotychczas tylko radna Korybut określiła, co jest powodem podpisania się pod 

wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącej. Powiedziała, że jeśli ma podjąć 

decyzję w głosowaniu, to chciałaby usłyszeć od innych radnych jakie mają zarzuty do 

Wiceprzewodniczącej Gałeckiej.  Mówiła dalej, że należy zastanowić się, czy jest sens 

istnienia Rady Bibliotecznej, skoro jednostka nadrzędna – Biblioteka Wojewódzka 

zdaniem swoich przedstawicieli na XXXIII sesji uznała ten twór za kuriozalny i 

nigdzie nie funkcjonujący w bibliotekach publicznych w całym województwie 

łódzkim. Zgłasza więc w tej sprawie wniosek formalny i prosi o rozpatrzenie go. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał radnych, czy jest zgoda aby na 

następnej sesji Rady Miasta rozpatrzyć  wniosek o celowości istnienia Rady 

Bibliotecznej 

 

Burmistrz Ewa Chojka zaprotestowała i uznała, że wniosek Przewodniczącego Rady 

zmierza w kierunku likwidacji Rady Bibliotecznej. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, , że nie jest  jego zamiarem likwidacja Rady 

Bibliotecznej. Padł wniosek formalny radnej Małgorzaty Pyki o rozpatrzenie 

celowości istnienia Rady Bibliotecznej i należałoby go zrealizować na następnej sesji 

Rady Miasta.  

 

Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała, by  dyskusję na temat celowości istnienia Rady 

Bibliotecznej odłożyć na późniejszą sesję, bo za wiele czasu poświęca się ostatnio 

bibliotece. Powiedziała, że Radę Biblioteczną powołano na jej wniosek po kontroli 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO podważyła prawidłowość wypłacenia nagrody 

rocznej dyrektor biblioteki. Burmistrz powiedziała, że sama nie jest w stanie wyrobić 

sobie zdania o pracy dyrektora każdej jednostki organizacyjnej. Rada Biblioteczna jest 

więc ciałem opiniującym w tej sprawie. Ale  zadaniem Rady Bibliotecznej jest przede 

wszystkim pomaganie swoimi uwagami i wnioskami w poprawie działalności 

merytorycznej biblioteki. 
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Bogusława Frydrych powiedziała, że należy dać szansę Radzie Bibliotecznej wykazania 

się swoją działalnością przez dłuższy czas. Miejscem właściwym dla dokonania 

oceny, czy Rada Biblioteczna spełnia dobrze swoje zadania regulaminowe jest 

Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński uważa, że ocena działalności Rady Bibliotecznej 

przy MBP powinna się odbyć na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury po dłuższym 

okresie jej działalności. Komisja Edukacji zadecyduje kogo zaprosi na to posiedzenie 

z kierownictwa biblioteki, gdyż może być problem z udziałem dyrektor 

Wylazłowskiej w  posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury. Powinna jednak mieć 

możliwość wypowiedzenia się w stosunku do zarzutów i uwag ze strony Rady 

Bibliotecznej. 

 

Bogusława Frydrych uważa, że dyskusja na tematy działalności biblioteki powinna mieć 

charakter merytoryczny i nie powinno się poruszać spraw personalnych. 

 

Zofia Krawczyk Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury powiedziała, że komisja, 

której przewodniczy nie miała dotychczas uwag do merytorycznej pracy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. 

 

Czesława Gałecka powiedziała, że dyrektor biblioteki Pani Danuta Wylazłowska 

zapoznawała się z protokółami Rady Bibliotecznej i nie miała do nich żadnych uwag. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że w Brzezińskim Informatorze Samorządowym ukazała się 

informacja, że Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury otrzymała informację 

dotyczącą sytuacji konfliktowej w bibliotece, ale potraktowała ją jako prywatną 

korespondencję  i nie powiadomiła o tym nawet swoich członków komisji. 

 

Zofia Krawczyk odpowiedziała, że była na spotkaniu w bibliotece w obecności pani 

Burmistrz i dowiedziała się o konflikcie części pracowników z dyrektor Wylazłowską. 

Uznała, że sprawy personalne nie są w jej kompetencji, dlaczego więc miała się tym 

zajmować i informować innych radnych? 

 

Grażyna Korybut  ze zdziwieniem zadała pytanie o kompetencje rozpatrywania spraw 

personalnych przez Przewodniczącą Rady Bibliotecznej. Podpisała wniosek o 

odwołanie Wiceprzewodniczącej Rady, bo zabrakło jej dostatecznej informacji o 

merytorycznej ocenie działalności biblioteki. Podpisanie wniosku o odwołanie z 

funkcji Wiceprzewodniczącej Rady nie ma jednak nic wspólnego z oceną pracy Rady 

Bibliotecznej. Dodała, że nie jest przeciwnikiem Rady Bibliotecznej i uważa, że jest 

ona potrzebna. 

 

Tadeusz Barucki powrócił do sprawy informacji w BIS i uznał, że Przewodnicząca 

Komisji Edukacji i Kultury Pani Zofia Krawczyk nie powinna sama decydować, które 

informacje są ważne z punktu widzenia komisji, której przewodniczy, a które można 

pominąć. 

 

Przemysław Maślanko oświadczył, że jest jednym z tych radnych, który podpisał wniosek 

o odwołanie Wiceprzewodniczącej Gałeckiej. Uważa, że Pani Wiceprzewodnicząca na 

XXXIII sesji Rady Miasta swoim wystąpieniem dotyczącym oceny pracy dyrektor 

Wylazłowskiej, zaczęła  sąd nad nieobecną w obecności przełożonych,  przybyłych na 
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obrady z Biblioteki Wojewódzkiej. Uważa, że przedstawiciele dyrekcji Biblioteki 

Wojewódzkiej mogli wynieść wrażenie, że odbywają się u nas jakieś rozgrywki 

interpersonalne, do których wplątani zostali radni . Zaproponował przerwę w 

obradach,  dla możliwości porozumienia się pomiędzy radnymi w sprawach, które są 

przedmiotem obecnej sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zabrał głos w sprawie przedmiotu obrad na 

obecnym posiedzeniu Rady. Stwierdził, że Wiceprzewodnicząca Rady Czesława 

Gałecka, podczas swojego wystąpienia na XXXIII sesji Rady Miasta , w punkcie 

dotyczącym  informacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej poddała totalnej 

krytyce działalność tej placówki i jej dyrektor Danuty Wylazłowskiej. Pełniąc funkcję 

z rekomendacji Rady Miasta, jako Przewodnicząca Rady Bibliotecznej starała się 

wszelkimi dostępnymi sposobami wykazać wymyśloną niekompetencję i nieudolność, 

przebywającej się obecnie na zwolnieniu lekarskim dyrektor biblioteki. Jej ocena 

różniła się zasadniczo od oceny przełożonych z Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. 

Zdaniem Przewodniczącego Zbigniewa Bączyńskiego posunęła się w krytyce  ponad 

wszelką miarę, posługując się przy tym nieprawdą, przekręcaniem faktów, 

złośliwością, złą wolą i podłością. Zrobiła to w fatalnym stylu, podważając do siebie 

zaufanie jako Wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Jako przykład przedstawił 

przekazanie informacji, jakoby w bibliotece była kserokopiarka, czego w piśmie z 

dnia 16 kwietnia nie potwierdziła zastępująca dyrektor Pani Jadwiga Rorat. 

      Pismo w tej sprawie – w załączeniu.  

      Pani Gałecka podała także nieprawdziwą informację o braku na stronie internetowej 

prezentacji multimedialnej biblioteki. Taka prezentacja zamieszczona jest w Internecie 

od 24 listopada 2008 roku. Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że nie otrzymała jako 

Przewodnicząca Rady Bibliotecznej sprawozdania dyrektor Wylazłowskiej z 

działalności MBP za 2008 rok, co było się nieprawdą, bo okazało się, że na XXXIII 

sesji Rady Miasta dokonała na podstawie tego sprawozdania oceny działalności 

biblioteki i dyrektor Wylazłowskiej. Krytycznie oceniła stan czytelnictwa w 

Brzezinach obarczając winą tylko dyrektor Wylazłowską, podczas, gdy za rozwój 

czytelnictwa odpowiadają w największej mierze kierownik wypożyczalni i czytelni 

dla dzieci.  

      Jej wystąpienie  było niemerytoryczne i budziło zdziwienie większości radnych i 

zaproszonych na sesję gości. Skrytykowana przez innych występujących podczas tych 

obrad radnych i przedstawicieli dyrekcji Biblioteki Wojewódzkiej,  w jeszcze gorszym 

stylu i na niskim poziomie zamieściła w gazecie samorządowej BIS z datą emisji 22 

kwietnia 2009 r. bardzo tendencyjny „List wiceprzewodniczącej Rady Miasta 

Brzeziny”, opublikowany zresztą w gazecie wydawanej za publiczne pieniądze.  Listu 

tego nie można pozostawić bez odpowiedzi, gdyż w niewybrednej formie podważa – 

jak powiedział Przewodniczący – jego kompetencje jako kierującego pracami Rady 

Miasta. List jest obrzydliwy, ponieważ autorka porusza w nim wątki osobiste 

związane z jego rodziną.  Podważa także – jak powiedział zaufanie do niego, jako 

Przewodniczącego Rady Miasta.  Podaje w nim jakieś nieprawdziwe informacje o 

niekompetencji Przewodniczącego. Wiceprzewodnicząca Gałecka pomawia mnie o 

przewlekanie spraw na sesjach o nie angażowanie się w rozwiązywanie konfliktów np. 

w bibliotece, o napominaniu kierowników jednostek organizacyjnych miasta i spółek, 

o wypraszanie z sali obrad członków komisji, którzy nie uzgodnili wcześniej 

stanowiska czy opinii.   
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      Powiedział, że jako kierujący obradami sesji Rady Miasta stara się wszechstronnie i 

dogłębnie rozpatrywać zgłoszone interpelacje, prośby i interwencje mieszkańców i 

innych podmiotów. Wymaga to dużo czasu i zaangażowania.  

      Jako Przewodniczący Rady Miasta otrzymuje coraz więcej pism i próśb o pomoc i 

interwencje. Być może świadczy to o dużym zaufaniu do instytucji Rady Miasta i jej 

Przewodniczącego. Dopuszcza podczas obrad do dyskusji każdego, kto się zgłasza, 

nie dlatego, by je przewlekać , ale po to, by dogłębnie wyjaśnić problemy i szukać 

pozytywnych rozwiązań. Włącza się do rozwiązywania konfliktów, ale gdy jest 

możliwość bezstronnego działania. Powiedział, że chętnie spotka się,  z wszystkimi 

pracownikami biblioteki, a nie tylko z wybranymi, bo chce w miarę obiektywnie 

pełnić rolę mediatora.  

      Powiedział, że do oceny sytuacji kadrowej w bibliotece kompetentne są: Biblioteka 

Wojewódzka, Burmistrz Miasta i ewentualnie Komisja Edukacji i Kultury Rady 

Miasta, oraz Rada Miasta, ale nie Przewodnicząca Rady Bibliotecznej – społecznego 

ciała opiniującego. Dostrzegając zagrożenie angażowania się niektórych radnych w 

konflikty personalne, zainicjował uchwalenie Kodeksu etycznego radnych. 

Zaapelował, aby nie niszczyć w osobistych konfliktach osiągnięć jednostek, będących 

naszymi dobrymi wizytówkami. Do tej pory były to klub sportowy hokeja na trawie i 

właśnie Miejska Biblioteka Publiczna, które mogły pochwalić się jakimiś sukcesami. 

Dlatego, jak powiedział,  zaangażował się osobiście i bezstronnie w ich obronę. Pani 

Wiceprzewodnicząca Gałecka i Pani Burmistrz włączyły się w rozwiązywanie 

konfliktu w bibliotece, ale wysłuchując tylko jednej strony,  i pomijając tendencyjnie 

drugą, która w tej sytuacji nie ma możliwości wypowiedzenia się i obrony.   

      Zdobycie zaufania społecznego jest bardzo trudne i trzeba dużo wysiłku, aby go nie 

zaprzepaścić. Łatwo jest się go pozbyć przez takie działania, jakie pokazała ostatnio 

Wiceprzewodnicząca Gałecka. Stąd też wniosek o jej odwołanie. 

      Na zakończenie swojego wystąpienia skierował do radnych apel mówiąc, że stoją  nie 

tylko przed  wyborem: odwołać, czy nie odwołać z funkcji Wiceprzewodniczącej 

Rady Czesławę Gałecką,  ale czy za stołem kierującego pracami Rady Miasta będzie 

zasiadać Czesława Gałecka, czy Zbigniew Bączyński. 

 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka powiedziała, że Pan Przewodniczący zrzuca jej 

kłamstwo, ale sam nie jest w porządku, podając radnym niepełne, a więc 

nieprawdziwe informacje. Ma też pretensje do niego, ponieważ  dowiedziała się, że 

przeprowadzał wywiad o członku jej rodziny. 

 

Zbigniew Bączyński odpowiedział, że chciał sprawdzić, czy podczas oceny działalności 

Zakładu Usług Komunalnych przez Radę Miasta, córka Pani Gałeckiej była tam 

zatrudniona, czy nie. Powiedział, że Pani Gałecka próbowała jemu ograniczać prawo 

swobodnej wypowiedzi, podczas, gdy sama takie prawo sobie przyznaje. Jest to 

ewidentny przykład nierównego traktowania siebie i mnie.    

 

Roman Sasin poprosił, aby zakończyć  to publiczne „pranie brudów” i zwrócił się do 

Burmistrz, aby zajęła się rozstrzyganiem spraw kadrowych w swoich jednostkach. 

Poinformował też Panią Gałecką, że za zarzucenie jemu kłamstwa „ciąg dalszy 

nastąpi”. 

 

Stefan Zasada poprosił o przejście do realizacji przyjętego porządku sesji. 

 

Przemysław Maślanko zaproponował przerwę w obradach. 
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Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie wniosek o przerwę. 

 

Głosowało 15 radnych. Za wnioskiem głosował 1 radny. Przeciwnych było 14 radnych. 

 

Wniosek o przerwę nie uzyskał akceptacji Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński zaproponował wybór 3 osobowej komisji skrutacyjnej. Wniosek 

został w głosowaniu jawnym przegłosowany. Wszyscy radni byli za jego przyjęciem. 

 

Roman Sasin zgłosił kandydaturę Stefana Zasady. 

 

Stefan Zasada nie wyraził zgody na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. 

 

Grażyna Korybut zgłosiła kandydaturę Bogusławy Frydrych. 

 

Bogusława Frydrych wyraziła zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. 

 

Małgorzata Pyka zgłosiła kandydaturę Barbary Kozłowskiej, która nie wyraziła zgody na 

kandydowanie do komisji skrutacyjnej. 

 

Stefan Zasada zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kotyni. 

 

Krzysztof Kotynia wyraził zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. 

 

Grażyna Korybut zglosiła kandydaturę Zofii Krawczyk. 

 

Zofia Krawczyk wyraziła zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej. 

 

Zbigniew Bączyński wobec braku dalszych zgłoszeń zaproponował zamknięcie listy 

kandydatur do komisji skrutacyjnej i poprosił o przegłosowanie jej składu. 

 

W głosowaniu jawnym na 15 obecnych radnych, 14 radnych oddało głosy za przyjęciem 

składu komisji skrutacyjnej, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. 

  

      Zbigniew Bączyński poprosił członków komisji skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i   

      przygotowanie regulaminu do głosowania tajnego oraz kart do głosowania. Ogłosił 

przerwę na dokonanie tych czynności. 

 

Zbigniew Bączyński po zakończeniu przerwy w obradach oddał głos komisji skrutacyjnej. 

 

Bogusława Frydrych oświadczyła, że członkowie komisji wybrali ją na przewodniczącą 

komisji i  przedstawiła regulamin głosowania tajnego w sprawie odwołania z funkcji 

Wiceprzewodniczącej Rady Pani Czesławy Gałeckiej. 

 

Zbigniew Bączyński zaproponował przyjęcie regulaminu tajnego głosowania. 

 

Za przyjęciem regulaminu głosowania byli wszyscy radni – 15 osób. 

 



 12 

Bogusława Frydrych oświadczyła, że rygory tajności zostały zachowane, ponieważ 

wyboru można dokonać w osłoniętej kabinie. Poprosiła członków komisji skrutacyjnej 

o sprawdzenie urny wyborczej i rozdanie kart do głosowania.  

 

Głosowanie odbyło się wg. odczytanej przez Bogusławę Frydrych listy obecności 

radnych. Głos oddali do urny wszyscy radni. 

 

Zbigniew Bączyński ogłosił przerwę niezbędną do ustalenia wyniku głosowania przez 

komisję skrutacyjną. 

 

Zbigniew Bączyński zakończył przerwę i oddał głos Bogusławie Frydrych. 

 

Bogusława Frydrych odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania i ogłosiła 

wyniki głosowania. 

Głos oddało 15 radnych, wszystkie głosy były ważne. 

Za odwołaniem Czesławy Gałeckiej z funkcji Wiceprzewodniczącej było 9 radnych. 

Przeciwnych odwołaniu było 5 radnych. 

Wstrzymał się od głosowania 1 radny. 

 

Komisja stwierdziła ważność głosowania tajnego w sprawie odwołania radnej Czesławy 

Gałeckiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Brzeziny.  

 

Protokół głosowania w trzech egzemplarzach i zaklejona koperta z głosami stanowią 

załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odwołania  

Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Brzeziny i zapytał, czy są uwagi do projektu 

uchwały. 

 

Burmistrz Ewa Chojka zgłosiła uwagę do § 1 projektu uchwały. Słowa „Odwołuje się 

radną Czesławę Gałecką ...”, należy zastąpić słowami „Stwierdza się odwołanie radnej 

Czesławy Galeckiej ...”. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński uznał, że uwaga Burmistrz Chojki jest zasadna i 

poprawka zostanie wprowadzona do § 1 projektu uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały było 12 radnych. Przeciw  głosował 1 

radny. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 

 

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie cofnięcia delegacji dla  

      przedstawiciela Rady Miasta do Rady Bibliotecznej. 
 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały o wycofaniu delegacji 

dla przedstawiciela Rady Miasta do Rady Bibliotecznej. Odbyło się jawne głosowanie 

nad tym projektem. 
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Głosowało 15 radnych. Za uchwaleniem było 3 radnych. 6 radnych było przeciwnych 

projektowi uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 4 radnych nie wzięło 

udziału w głosowaniu. 

 

Zbigniew Bączyński stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. 

 

Projekt uchwały – w załączeniu. 

 

6. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zakończył obrady Rady Miasta, wobec 

wyczerpania porządku obrad. 

 

Obrady zakończono o godz. 14.30. 

 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor      

 

                            

 

                                                                       P R Z E W O D N I C Z Ą C Y    R A D Y 

 

                                                                                     Zbigniew  Bączyński  
 

   

 


