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       Proponowany porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta w dn. 28.04.2009 r. 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółów XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami, wraz z informacją dotyczącą 

pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z realizacji uchwał. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7a. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Punkt dodany. 

7b. Informacja o sytuacji mieszkańców obiektu na stadionie BKS „Start” przy ul. Sportowej. 

      Punkt dodany. 

8. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 

2008 r. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 r. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie skargi Pani Joanny Chądzyńskiej 

– Bieniek na dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 
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   1.   Otwarcie obrad. 

 

Zbigniew Bączyński – Przewodniczący Rady Miasta przywitał radnych, zaproszonych gości, 

Burmistrz Miasta Ewę Chojkę z pracownikami Urzędu Miasta oraz pozostałych obecnych na 

obradach Rady Miasta. 

 

 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 

Zbigniew Bączyński poinformował, że w posiedzeniu Rady bierze udział 15 radnych, którzy 

otrzymali materiały na 7 dni przed sesją z proponowanym porządkiem, a więc obrady są 

prawomocne. 

 

 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Zbigniew Bączyński zaproponował  wprowadzenie następujących zmian w porządku obrad:   

      wprowadzenie pkt 7 a - wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i pkt 7 b - informacja o 

sytuacji mieszkańców w obiekcie na stadionie BKS „Start”. 

 

Następnie Przewodniczący Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad Rady. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych i wszyscy byli za przyjęciem porządku obrad sesji. 

 

Porządek obrad, wraz z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie przez radnych. 

 

Przyjęty porządek obrad, wraz ze zmianami, stanowi załącznik dom niniejszego protokółu. 

  

W tym miejscu obrad, Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego Panią Elżbietę Szklarek o przedstawienie informacji na temat 

zagrożenia wirusem tzw. świńskiej grypy.  

 

Elżbieta Szklarek powiedziała, że w Polsce wprowadzony został trzeci stopień gotowości w  

sześciostopniowej skali zagrożenia. Najwięcej zachorowań notuje się w Meksyku i Stanach 

Zjednoczonych. Wirus tej choroby oznaczony H1N1, jest prawdopodobnie mutacją 

pochodzącą od wirusa grypy ludzkiej, ptasiej i świńskiej i ma możliwości przenoszenia się ze 

zwierząt na ludzi oraz pomiędzy ludźmi. Charakterystyczne jest, że dotyczy przeważnie ludzi 

młodych. Chorobę można rozpoznać m.in. po wysokiej gorączce. Pani Inspektor  

zaapelowała o przestrzeganie zasad higieny i o unikanie dużych skupisk ludzi. Podała też, że 

więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach internetowych służb sanitarnych. 
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4.   Przyjęcie protokółów XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował, że wyłożone zostały do wglądu w biurze Rady Miasta 

protokóły XXXII i XXXIII sesji. Zapytał, czy są uwagi do protokółów. Ponieważ nikt z 

obecnych nie zgłosił uwag, poddał pod głosowanie wniosek o ich przyjęcie. 

 

Głosowało 15 radnych, za przyjęciem protokółów było 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. 

 

5.   Informacja Burmistrz Miasta z prac między sesjami, wraz z informacją dotyczącą 

pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z realizacji uchwał. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację, która jest załączona do niniejszego protokółu. 

Burmistrz uzupełniła swoje materiały o informację nt. kontroli wykorzystania dotacji przy 

inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 2, którą przeprowadzili inspektorzy z Urzędu 

Marszałkowskiego. Była to pierwsza kontrola wykorzystania środków unijnych przez nasze 

miasto. Kontrolujący nie przedstawili  protokółu tej kontroli. Poinformowała również, że nie 

znane są przyczyny odrzucenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego naszego wniosku 

dotyczącego dofinansowania na budowę Przedszkola Nr 1. Wg oceny kryteriów 

konkursowych nasz wniosek powinien być skierowany do realizacji. Zarząd Województwa 

zmienił jednak zasady kwalifikacji wniosków z merytorycznych na uznaniowe w trakcie 

oceny wniosków. Wg tych zmienionych zasad nasz wniosek nie uzyskał akceptacji i został 

przesunięty do grupy wniosków rezerwowych. Ewa Chojka poinformowała, że w tej sprawie 

złożone zostanie odwołanie. 

 

Tadeusz Barucki zadał kilka pytań w związku z przedłożoną informacją Burmistrz Miasta. 

Interesowała go wartość robót dodatkowych przy budowie Przedszkola Nr 1 oraz kto zawinił, 

że roboty te nie zostały ujęte w kosztorysie i czy wobec odrzucenia naszego wniosku o 

dofinansowanie budowy przedszkola będzie możliwość przyśpieszenia oddania tego obiektu 

wcześniej, czy w tym roku będzie przekazany KRUS-owi budynek przy ul. Sienkiewicza 14 

oraz kiedy rozpoczną się roboty drogowe na drodze wojewódzkiej Nr 708 Brzeziny – 

Stryków. 

 

Ewa Chojka odpowiadała kolejno na zgłoszone pytania radnego T. Baruckiego. Powiedziała , że: 

      Projektant pominął pewne roboty przy pracach projektowych budowy przedszkola i to się 

może zdarzyć przy realizacji tak dużego zadania; jednak wykonawca wystąpił z wnioskiem o 

zapłatę dodatkowo 300 tys. zł. Nie  złożyliśmy żadnych deklaracji co do tych żądań. Na 

naszą propozycję załatwienia sporu w drodze arbitrażowej, wykonawca inwestycji zagroził 

przerwaniem prac budowlanych. Określiła, że istnieje techniczna możliwość wcześniejszego 

zakończenia budowy przedszkola, ale musimy respektować harmonogram rzeczowo – 

finansowy inwestycji. Środki finansowe przewidziane na 2009 rok w naszym budżecie są 

odbiciem zaplanowanego procesu technologicznego.  Sprawa z dofinansowaniem budowy 

przedszkola ze środków unijnych jest jeszcze nie zakończona. Gdyby znalazły się dodatkowe 

pieniądze zewnętrzne, moglibyśmy zweryfikować harmonogram robót. Podpisanie 

ewentualnego aneksu wymaga, aby w budżecie znajdowały się środki na ten cel. Jest to 

kwota planowana na 2010 r. w wysokości ok. 2,8 mln zł. 

      W sprawie budynku przy ul. Sienkiewicza 14, Burmistrz powiedziała, że jeszcze w bieżącym 

roku może dojść do przekazania  go KRUS-owi. Było wystąpienie na piśmie w tej sprawie.  

      W sprawie opóźniania modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 708, Burmistrz odpowiedziała, 

że spotykała się już kilkakrotnie z dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przebudowa tej 
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drogi jest dla nas istotna, ponieważ łączy się z naszymi projektem przebudowy dróg i 

kanalizacji deszczowej na osiedlu Szydłowiec. Opóźnienie  rozpoczęcia robót na drodze Nr 

708 wynika jak określiła Burmistrz z komplikacji proceduralnych związanych z 

pozwoleniem na budowę oraz z uzyskaniem  oceny środowiskowej inwestycji. 

 

Stefan Zasada uważa, że w uzasadnieniu odwołania do Wojewody Łódzkiego od decyzji Zarządu 

Województwa w sprawie nie uznania naszego wniosku o dofinansowanie budowy 

przedszkola, powinniśmy ostro zaprotestować, używając argumentów o prawdopodobnym 

podłożu korupcyjnym. Można tak wnioskować, bo nie przestrzega się zasad w trakcie 

przebiegu konkursu i podczas ustalania miejsca złożonego wniosku . 

 

Roman Sasin, nawiązując do odrzucenia naszego wniosku  o dofinansowanie budowy 

przedszkola, powiedział, że dopóki nie będziemy mieć swoich przedstawicieli w organach 

decyzyjnych, to nic nie uda się nam załatwić, bo nie mamy siły przebicia. 

 

Zbigniew Bączyński zauważył, że łatwiej obecnie jest pozyskać środki z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, ale nie przybywa wtedy infrastruktury. 

 

Ewa Chojka nie zgodziła się z tym stwierdzeniem mówiąc, że obecny nabór charakteryzuje się 

również dużą konkurencją w  zakresie PO KL. 

 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Tadeusz Barucki zadał pytanie, czy znane są zasady sprzedaży mieszkań przez dewelopera,  

      który budować ma domy mieszkalne przy ul. Głowackiego? 

 

Ewa Chojka powiedziała, że nie wie, jakie będą zasady sprzedaży mieszkań .Obecnie odbywa się 

uzgadnianie na ZUD-dzie dokumentacji technicznej budowy i uzgodnione  jest na razie 

dostarczanie ciepła przez PEC do 3 budynków. Pozwolenie na budowę może być wydane w 

czerwcu. Wykonany jest też projekt budowy  parkingu i drogi, którą będziemy 

współfinansować po połowie z deweloperem. Gdy inwestor przedstawi w przyszłym roku 

kosztorys, będziemy wiedzieć, jaki będzie  wkład finansowy naszego budżetu.   

 

Tadeusz Barucki zaproponował spotkanie informacyjne inwestora z zainteresowanymi 

mieszkańcami, aby dowiedzieli się, jak w przybliżeniu kształtować się będzie cena 

przyszłego mieszkania. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że inwestor będzie zapewne zainteresowany takim spotkaniem z 

radnymi i zainteresowanymi mieszkańcami. Firma na pewno będzie chciała  pokazać swój 

projekt przyszłego osiedla, bo rozwiązanie architektury jest ciekawe. Osiedle ma być 

urządzone w zieleni. Sądzi, że takie spotkanie mogłoby  odbyć się w czerwcu br. Burmistrz 

zadeklarowała wystąpienie do firmy JHD Development w tej sprawie. 

 

Zbigniew Bączyński prosił, aby poinformować zainteresowanych o spotkaniu wcześniej, np. 

poprzez BIS i w miarę możliwości firma  mogłaby przygotować prezentację multimedialną 

przyszłego osiedla. 
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Przemysław Maślanko zapytał o termin przekształceń własnościowych gruntów dotyczących 

bloków nr 3 i 5 przy ul Przedwiośnie. Uregulowanie spraw własnościowych gruntu 

umożliwiłoby wykup mieszkań przez lokatorów. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że najpierw miasto musi stać się właścicielem gruntów, aby 

następnie móc je przekształcić. Sprawa na razie jest na etapie końcowym prostowania stanu 

prawnego. Poprosiła o doszczegółowienie informacji  przez Naczelnik Annę Dyrańską. 

 

Anna Durańska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem uzupełniła wypowiedź Burmistrz. 

Powiedziała, że obecnie trwa proces komunalizacji części tego osiedla. Stan prawny części 

gruntów jest już wyprostowany, a w stosunku do pozostałych gruntów sprawy toczą się w 

Sądzie Rejonowym w Brzezinach, w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Oczekujemy wydania 

przez Wojewodę decyzji o komunalizacji w sprawie dwóch działek. Oczekujemy też na 

dokument z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie niedużego kawałka 

gruntu, który na mapie oznaczony jest jako część drogi krajowej Nr 72. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że sprawa jest w toku i musimy trochę poczekać na efekt prac 

komunalizacyjnych dotyczących  omawianych bloków na ul. Przedwiośnie. 

  

Małgorzata Pyka złożyła interpelację w imieniu grupy radnych: Grażyny Korybut, Bogusławy 

Frydrych, Zofii Krawczyk, Tadeusza Pabina, Tadeusza Baruckiego i Przemysława Maślanko,  

w sprawie budynku na stadionie BKS „Start”, w której zawarto szereg pytań i poproszono 

Burmistrz o propozycje rozwiązania problemów mieszkaniowych. 

      Interpelacja złożona na piśmie – w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

Zbigniew Bączyński zwrócił się do Burmistrz Ewy Chojki o przygotowanie odpowiedzi na 

następnej sesji Rady Miasta. Zgłosił też do Burmistrz  potrzebę zabezpieczenia budynku przy 

ul. Sienkiewicza 11, z którego odpadają części gzymsu i może dojść do wypadku. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że remont tego zabytkowego budynku będzie wykonywany po 

wyłonieniu w przetargu wykonawcy. W chwili obecnej projektant ze specjalnymi 

uprawnieniami do projektowania w obiektach zabytkowych, uzupełnia dokumentację. Środki 

na to zadanie są zabezpieczone w budżecie miasta, a zadanie zostanie zakończone w roku 

przyszłym. Budynek od strony południowej zostanie zabezpieczony tak, by nikt z 

przechodniów nie odniósł obrażeń. 

 

 

7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował o odpowiedzi na interpelację radnych 

Małgorzaty Pyki i Grażyny Korybut w sprawie Oddziału ZUS w Brzezinach. Odpowiedź jest 

uspokajająca, ale nadal istnieje obawa o los tej placówki i jej pracowników. Należałoby 

oczekiwać szerszego wyjaśnienia Pani Burmistrz np. w tygodniku BIS, jakie poczyniono 

kroki, by nie doszło w przyszłości do pogorszenia dostępności  ZUS dla naszych 

mieszkańców.  

      Przedstawił  wyjaśnienia Skarbnika Miasta Pani Grażyny Meli w sprawie działań 

zmierzających do odzyskania należnych zaległości w wysokości  211,7  tys. zł z tytułu 

eksploatacji składowiska odpadów poprodukcyjnych oraz odpowiedź przeznaczoną dla 

Cechu Rzemiosł Różnych w Brzezinach, dotyczącą kwestii podatkowych. Pisma – w 

załączeniu do niniejszego protokółu. 
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      Poprosił następnie o wyjaśnienie w sprawie odpowiedzi na zbiorowy protest mieszkańców 

zasobów TBS dotyczący nieuzasadnionych ich zdaniem dużych podwyżek czynszu. 

Wyjaśnieniem przyczyn miała zająć się Komisja Rozwoju Gospodarczego we współpracy z 

zarządem TBS. Przewodniczący Rady powiedział, że rozmawiał z Prezesem Jabłońskim w 

sprawie uzyskania danych o kosztach, które wpłynęły na podwyżki czynszów. Prezes TBS 

obiecał, że wystąpi do Wspólnoty przy ul. Reformackiej, której lokatorzy złożyli protest o 

potrzebne do analizy dane.  

 

Roman Sasin odpowiedział, że trwają ustalenia z zarządem TBS w sprawie dostępu do 

dokumentów spółki, które zostaną przedstawione na posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego. Na posiedzeniu komisji, przy udziale Zarządu TBS powinny się wyjaśnić 

przyczyny wzrostu czynszów. 

 

Stefan Zasada powiedział, że jako radny nie ma żadnego wpływu na postępowanie prezesa 

spółki. 

 

Ewa Chojka wyjaśniła, że spółką zarządza jej Zarząd, a nadzór nad spółką sprawuje Rada 

Nadzorcza. 

 

Zbigniew Bączyński odpowiedział, że spółkę powołała Rada Miasta i w imieniu Rady oraz jej 

właściciela powołano organy spółki zarządzające i nadzorujące jej działalność. Nie ma tu 

bezpośredniego przełożenia pomiędzy Radą Miasta i spółką, ale jest pośrednie poprzez Radę 

Nadzorczą i Burmistrza. 

 

Ewa Chojka dodała, że Rada Miasta nie może ingerować w działalność spółki, bowiem za  stan 

jej finansów i wyniki gospodarcze odpowiadają swoim majątkiem Prezes i członkowie Rady 

Nadzorczej. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że nie może być tak, że Rada Miasta nie ma nic do powiedzenia 

w sprawach spółki. Zarząd spółki powinien udostępnić Radzie Miasta te dane, których 

przekazanie nie jest sprzeczne z przepisami spółek prawa handlowego i przepisami o 

ochronie danych osobowych. Rada Miasta powinna podejmować takie działania w imieniu 

mieszkańców, aby nie było uzasadnionych skarg na działalność spółki. Spółka jest 

własnością miasta i podlega ocenie Rady Miasta 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że jako Rada Miasta możemy wystąpić do właściciela spółki i Rady 

Nadzorczej w sprawie przygotowania odpowiednich materiałów do analizy. 

 

Roman Sasin zapowiedział wystąpienie na piśmie do Burmistrz Miasta jako właściciela spółki o 

rozliczenie dotacji, którą samorząd przekazał TBS-owi. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że nie było żadnej dotacji. Podwyższono kapitał zakładowy spółki. 

Zarząd spółki decyduje o gospodarowaniu swoim kapitałem, a Rada Nadzorcza skontroluje 

prawidłowość decyzji. Burmistrz zaproponowała, aby Komisja Rozwoju Gospodarczego 

ustaliła zakres danych do przekazania. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych nie są 

tajne, tak samo jak koszty remontów, koszty utrzymania, wpływy z czynszów czy kalkulacja 

wynikowa. Można je udostępnić komisji, aby mogła zobaczyć i przedstawić skarżącym , czy 

obliczenia podwyżek czynszów są prawidłowe.   
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Stefan Zasada uważa, że adresatem skargi nie powinna być Rada Miasta, ale Prezes spółki TBS, 

Rada Nadzorcza i Burmistrz Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że Rada Miasta powinna wypracować taki zakres kompetencji 

w stosunkach ze spółkami, który będzie właściwy dla Rady Miasta i komisji. 

      Przewodniczący Rady zgłosił jeszcze prośbę mieszkańców posesji przy ul. Sienkiewicz 2 , 

która graniczy z działką o nie uregulowanym stanie prawnym własności. Zdaniem 

skarżących się niektórzy lokatorzy samowolnie wykonali otwory okienne i drzwiowe oraz 

urządzili ogródki  i utrudniają innym życie na ograniczonej powierzchni działki, poprzez 

różnego rodzaju konflikty sąsiedzkie. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że budynek przy Sienkiewicza 2 należy do wspólnoty z 

udziałem TBS. Sytuacja na tej posesji zostanie sprawdzona i udzielona zostanie odpowiedź w 

sprawie tej skargi. 

 

7 a.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.  
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powiedział, że w związku z odwołaniem 

dotychczasowej Wiceprzewodniczącej należy  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dokonać wyboru na dzisiejszej sesji nowego Wiceprzewodniczącego. 

 

Przemysław Maślanko zaproponował, aby wybrać na tę funkcję 2 Wiceprzewodniczących. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że propozycja radnego Maślanko jest do przyjęcia, ale nie 

przygotowano dla takiego rozwiązania odpowiedniej uchwały. Uważa, że na obecnym 

posiedzeniu należy zgodnie ze Statutem wybrać Wiceprzewodniczącego, a na następnej sesji  

      zastanowić się, czy Rada wybierze drugiego Wiceprzewodniczącego. Dodał, że procedura 

wyboru na tę funkcję jest tajna i należy powołać komisję skrutacyjną. 

 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszone zostały kandydatury radnych: Bogusławy Frydrych, Romana 

Sasina i Stefana Zasady. Zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Wobec 

braku innych kandydatur, Przewodniczący Zbigniew Bączyński poprosił o przegłosowanie 

składu komisji. 

 

Głosowało 15 radnych, wszyscy jednogłośnie byli za wyborem zgłoszonych radnych do komisji 

skrutacyjnej.  

 

Zbigniew Bączyński zaproponował zgłaszanie kandydatur do funkcji Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta. 

 

Tadeusz Pabin zaproponował kandydaturę radnej Grażyny Korybut.  

 

Grażyna Korybut wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Czesława Gałecka zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Kurczewskiego. 

 

Andrzej Kurczewski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, czy może zgłosić trzy kandydatury i zgłosił następujących radnych: 

Jakuba Piątkowskiego, Barbarę Kozłowską i Krzysztofa Kotynię. 
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Zgłoszeni przez Tadeusza Baruckiego radni nie wyrazili zgody na kandydowanie. 

 

Tadeusz Barucki zadał pytanie, czy może głosować jawnie, na co Przewodniczący Zbigniew 

Bączyński odpowiedział, że wybór na tę funkcję jest obligatoryjnie tajny, ale jeśli radny 

Barucki zechce ujawnić, na kogo głosował, to może to zrobić. Radny Barucki zapytał, co 

należy zrobić, jeśli nie popiera się żadnego kandydata? Przewodniczący Zbigniew Bączyński 

odpowiedział, że nie należy wtedy nikogo wybierać.  

 

Zbigniew Bączyński, wobec braku dalszych  kandydatur zamknął listę zgłoszeń i poprosił 

komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się, przygotowanie kart do głosowania, o 

przygotowanie urny i poinformowanie radnych o zasadach głosowania. 

      Przywitał w tym miejscu ekipę telewizji i powiedział, że zapewne zainteresowana jest 

sytuacją mieszkających osób w budynku na stadionie przy ul. Sportowej. Ogłosił krótką 

przerwę na przygotowanie się do pracy komisji skrutacyjnej. 

 

Po krótkiej przerwie Bogusława Frydrych ogłosiła, że została wybrana na przewodniczącą 

komisji skrutacyjnej, że przygotowane zostały karty do głosowania, przedstawiła zasady 

głosowania i wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o przegłosowanie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta. 

 

Tadeusz Barucki zgłosił uwagi do Regulaminu wyboru. Wg. niego nie ma możliwości 

zagłosowania przeciwko obu kandydatom. 

 

Głosowało 15 radnych, 14 radnych głosowało za, jeden przeciw. 

 

Bogusława Frydrych odczytała kolejność głosowania wg. listy obecności radnych na sesji i radni 

oddali głosy, po uprzednim skorzystaniu z kabiny wyborczej, która umożliwiała tajne 

głosowanie. Po oddaniu głosów do urny wyborczej, komisja skrutacyjna udała się do dalszej 

pracy. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński ogłosił przerwę na czas pracy komisji skrutacyjnej. 

 

Bogusława Frydrych, po zakończeniu przerwy odczytała protokół z tajnego wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.  

Podpisany protokół i zabezpieczone w ostemplowanej kopercie karty do głosowania, stanowią 

załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Z odczytanego protokółu komisji skrutacyjnej wynika, że głosowało 15 radnych. Głosów 

ważnych było 13. 2 głosy były nieważne. Następujący kandydaci otrzymali: 

      - Grażyna Korybut          8 głosów, 

      - Andrzej Kurczewski     5 głosów. 

 

Zbigniew Bączyński pogratulował wyboru Pani Grażynie Korybut,  zaprosił ją do stołu 

kierujących obradami i wręczył jej wiązankę kwiatów. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński odczytał projekt uchwały dotyczącej stwierdzenia wyboru 

radnej Grażyny Korybut na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta. 
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W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za uchwałą głosowało 14 radnych, jedna osoba nie 

wzięła udziału w głosowaniu. 

 

Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady, została podjęta.  

 

Grażyna  Korybut podziękowała radnym za udział w głosowaniu oraz za zaufanie. Podziękowała 

także pracownikom Urzędu Miasta za dotychczasową współpracę, deklarując, że będzie 

wykonywać funkcję, na którą została powołana obiektywnie. 

 

 

7 b. Informacja o sytuacji mieszkających w budynku na stadionie BKS „Start” przy ul.   

       Sportowej. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poprosił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

Pana Mariana Przytulskiego o poinformowaniu radnych  i pozostałych obecnych na obradach 

Rady Miasta, w tym przybyłych dotychczasowych mieszkańców budynku na stadionie BKS 

„Start” o decyzji PINB w Brzezinach. 

 

Marian Przytulski poinformował na wstępie , że mieszkań socjalnych w mieście Brzeziny nie 

ma. Dotychczas zamieszkany budynek jest hotelem, którym zarządza BKS „Start”. W 

wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego przez PINB w Brzezinach w dniu 16 

kwietnia 2009 r. stwierdzono, że budynek nie spełnia norm bezpieczeństwa i w dniu 17 

kwietnia 2009 r. wydano decyzję o  zamknięciu tego budynku, jako nie nadającego się do 

zamieszkiwania. W budynku dotychczas przebywało 6 rodzin. Rodziny te mają opuścić 

budynek w terminie do 30 kwietnia 2009 r. Decyzję przekazano do realizacji Burmistrz 

Miasta  i zarządcy  budynku hotelowego – Zarządowi BKS „Start”.   

 

Roman Sasin zadał pytanie, czy wcześniej budynek hotelowy na stadionie był kontrolowany 

przez PINB? 

 

Marian Przytulski odpowiedział, że wcześniej takich kontroli nie było. 

 

Przemysław Maślanko dodał, że budynek na stadionie już wcześniej był w złym stanie 

technicznym i zadał pytanie, czy są jakieś zasady określające częstość kontroli stanu 

technicznego budynków mieszkalnych.  

 

Marian Przytulski odparł, że takich norm nie ma, a za stan techniczny i bezpieczeństwo w 

budynku odpowiada zarządzający obiektem budowlanym. 

 

Roman Sasin zapytał, czy budynek powinien być rozebrany? 

 

Marian Przytulski odpowiedział, że o tym decyduje właściciel obiektu. Może go remontować, 

jeśli mu się to będzie opłacało. Inspekcja budowlana dokona oceny stanu technicznego po 

przeprowadzonym remoncie. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że w związku z terminem opuszczenia budynku przez 

dotychczasowych lokatorów, trzeba będzie udzielić odpowiedzi, gdzie mają się  teraz podziać 

jego dotychczasowi lokatorzy. Dał propozycję awaryjnego zakupienia kontenerów 

mieszkalnych. Dodał też, że poseł Zdzisława Janowska zadeklarowała swoją pomoc w 
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rozwiązaniu tego problemu.   Zadał pytanie obecnym na sali lokatorom budynku, czy 

otrzymali jakieś propozycje od miasta lub TBS- u ? 

 

Otrzymał odpowiedź negatywną. Jedna z lokatorek powiedziała, że mieszkają w tym budynku od 

12 lat i zadała pytanie, czy są jakąś „patologią”, czy ludźmi. 

 

 Zbigniew Bączyński odpowiedział, że oczywiście są ludźmi. 

 

Barbara Kozłowska zadała pytanie, ile rodzin z budynku na stadionie ma zameldowanie stałe na 

terenie miasta Brzeziny.  

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że spośród 6 rodzin, tylko dwie posiadają zameldowanie w 

tym budynku, z tego  jedna ma meldunek niezgodny z prawem. Jedna rodzina kwalifikuje się 

do otrzymania mieszkania  socjalnego i otrzyma propozycję. Druga rodzina nie spełnia 

kryteriów do otrzymania mieszkania socjalnego, ponieważ ma za wysokie dochody. Pozostali 

nie są mieszkańcami miasta Brzeziny, albo mają zameldowanie pod innym adresem. 

Sprowadzona  telewizja nic tu nie pomoże, bo nikomu mieszkań nie da. 

 

Lokatorzy obecni na sesji pytali o kryteria przyznawania mieszkań komunalnych. 

 

Anna Durańska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła zasady przydziału 

mieszkań przez miasto. W pierwszej kolejności pomoc od miasta otrzymają poszkodowani w 

wyniku zdarzeń losowych, np. pożaru, którzy nie mają samodzielnego mieszkania. 

Mieszkanie takie może otrzymać tylko mieszkaniec miasta Brzeziny. Gmina posiada 77 

mieszkań, a oczekujących jest 56 mieszkańców. 

 

Mieszkaniec budynku na stadionie powiedział, że nie każdy może mieszkać tam, gdzie jest 

zameldowany  

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy wiadomo, gdzie mają podziać się ludzie, którzy 

dotychczas zamieszkiwali w hotelu BKS „Start” na stadionie. 

 

Barbara Kozłowska powiedziała, że tylko jedna rodzina ze stadionu była dotychczas 

zainteresowana przydziałem mieszkania z TBS-u. Komisja mieszkaniowa funkcjonująca przy 

TBS-ie rozpatrywała wnioski o przydział i uznała prawo pierwszeństwa rodzinie, która była 

na pierwszym miejscu w kolejce, ale nie była to rodzina ze stadionu. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał dlaczego nie uwzględniono w tym przypadku sytuacji rodziny ze 

stadionu? Zdenerwowany pytał, czy w tym przypadku nie można było uwzględnić sytuacji 

nadzwyczajnej rodzin ze stadionu?  

 

Zofia Krawczyk powiedziała, że uczestniczyła w posiedzeniu tej komisji i apelowała o 

zrozumienie sytuacji, ale została przegłosowana. 

 

Zbigniew Bączyński uznał, że mieszkańcy budynku ze stadionu BKS „Start” zostali 

pozostawieni sami sobie. Zaproponował, aby szerszą dyskusję o sposobie rozwiązania 

problemu lokatorów ze stadionu przy ul. Sportowej przenieść na posiedzenie Komisji Spraw 

Społecznych i Sportu. 
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Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że komisja do spraw przydziału mieszkań musi kierować się 

określonymi zasadami, a sytuacja mieszkańców obiektu na stadionie dotyczy rozwiązania 

problemu hotelu, gdzie przebywali ludzie, którzy w większości mają gdzie mieszkać, bo mają 

stałe meldunki gdzie indziej i sądzą, że uda się wyłudzić poza kolejnością mieszkanie od 

miasta. Zarzuciła też niektórym radnym szukanie taniego poklasku wśród przyszłych 

wyborców i promowanie siebie, wykorzystując przy tym cudze problemy mieszkaniowe. 

 

Przemysław Maślanko podał termin posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Sportu. Komisja 

zbierze się 6 maja o godz. 14.00 i zaprasza Panią Burmistrz, Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Mieniem i Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych. Termin ten wynika z 

ustalonego wcześniej wyjazdu części członków komisji do Francji. 

 

Krzysztof Kotynia powiedział, że sprawa do rozwiązania jest pilna i komisja powinna zebrać się 

wcześniej. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że na stadionie też mieszkają ludzie, których problem trzeba 

pilnie rozwiązać, a do tej pory nie widać żeby ktoś zechciał pomóc tym ludziom. Poprosił o 

ustalenie daty posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Sportu , na którym powinno się 

wypracować konkretne wnioski. Skrytykował też sytuację, gdy w mieście nie ma  wizji 

rozwiązania problemu mieszkaniowego, bo nie ma polityki mieszkaniowej. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej w naszym mieście 

oprócz chęci, wymaga  środków finansowych na utworzenie gminnego zasobu 

mieszkaniowego.  

 

Lokatorka budynku na stadionie pytała, gdzie ma się wyprowadzić, skoro ma stały meldunek na 

stadionie „Startu”. 

 

 Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że skoro jej rodzina ma odpowiednio wysokie dochody 

na osobę, to powinna wynająć mieszkanie na wolnym rynku. 

 

Roman Sasin stwierdził, że obecna sytuacja z mieszkańcami hotelu na stadionie BKS „Start” ma 

charakter nadzwyczajny i należy podjąć nadzwyczajne środki dla jej rozwiązania. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że administracja miasta ma w tej sprawie niewiele do 

powiedzenia. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że w dzisiejszych czasach mieszkanie jest towarem. Kto dysponuje 

odpowiednimi dochodami, powinien sam wcześniej zadbać o swoje przyszłe mieszkanie. 

Dodała, że od dnia  wydania decyzji  przez  inspekcję budowlaną w dniu 17 kwietnia, żaden z 

mieszkańców hotelu nie zgłosił się do niej w sprawie uzyskania jakiejkolwiek pomocy. 

 

Stefan Zasada złożył formalny wniosek o zamknięcie tematu. 

 

Zbigniew Bączyński poddał wniosek pod głosowanie radnych.  

 

Głosowało 11 radnych. Za wnioskiem było 8 radnych, przeciwnych – 1, wstrzymało się od głosu 

2 radnych. 
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Zbigniew Bączyński podsumował dotychczasową dyskusję dotyczącą sytuacji mieszkaniowej 

lokatorów budynku przy ul. Sportowej na stadionie BKS „Start”. Powiedział, że Rada Miasta 

nie ma możliwości bezpośredniego działania w tej sprawie. Rada Miasta może 

zaprogramować podjęcie działań w zakresie wypracowania kierunków polityki 

mieszkaniowej miasta, oraz wskazać sposoby rozwiązań problemów mieszkaniowych osób 

bezdomnych i oczekujących na skuteczną pomoc ze strony administracji samorządowej. 

 

 

8. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 

2008 rok. 

 

Radosław Pyka przedstawił informację w tym zakresie, która wcześniej była przedmiotem oceny  

komisji Rady Miasta. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Jakub Piątkowski zauważył, że ze sprawozdania wynika zwiększenie ilości osób uzależnionych 

od alkoholu i pacjentów poradni odwykowej. Jest to problem, ponieważ nie można zauważyć 

w mieście propozycji alternatywnych, polegających na  organizowaniu wolnego czasu w 

zakresie kultury, rozrywki i rekreacji. Działania takie powinny być prowadzone  ciągle, 

powinny być skoordynowane i komplementarne w stosunku do zagrożonej alkoholizmem i 

narkomanią grupy naszych mieszkańców. Środki na te działania powinny się znaleźć, bo np. 

na monitoring miasta znaleziono w budżecie miasta fundusze. 

 

Radosław Pyka polemizował z uwagą radnego o monitoringu. Powiedział, że jest on również 

potrzebny, ze względów bezpieczeństwa mieszkańców i porządku w mieście. 

 

 Jakub Piątkowski  uważa, że  te problemy stwarzają głównie osoby nadużywające alkoholu. 

 

Andrzej Kurczewski  kierujący pracami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zauważył, że coraz większy odsetek uzależnionych od alkoholu stanowią 

kobiety. W ubiegłym roku komisja rozpatrzyła 9 wniosków i widać, że coraz więcej kobiet 

zgłasza się dobrowolnie do komisji. Zauważył, że za mało czasu poświęca się na 

organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.   

 

Radosław Pyka  wskazał, że jedną z alternatywnych form aktywności w walce z nałogami są 

różnego rodzaju hapeningi organizowane przez brzezińskie szkoły, we współpracy z 

Urzędem Miasta. Podnoszona jest więc świadomość zagrożeń już u młodych ludzi i 

kształtowany zdrowy styl życia. 

 

Przemysław Maślanko potwierdził konieczność koordynacji działań wobec różnych środowisk w 

zakresie walki z nałogami. Powiedział, że szkoda, że nie mamy możliwości sfinansowania 

budowy hali sportowej i boiska „Orlik”, bo rozwój bazy sportu i rekreacji jest najlepszym 

sposobem walki o zdrowy sposób życia młodego pokolenia. Zapytał też o tendencję rozwoju 

spożycia alkoholi mocnych i słabych. 

 

Radosław Pyka odpowiedział, że rozwój tendencji jest korzystny społecznie. Więcej sprzedaje 

się alkoholi słabych a mniej mocnych. W tym roku będą prowadzone badania w tym zakresie 

i należy mieć nadzieję na dalsze pogłębianie się tych tendencji. 
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Jakub Piątkowski podzielił się wynikami badań grupy trenerów z Instytutu Informacji 

Publicznej, którzy gościli na zaproszenie Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość – Polska, 

Europa, Świat”. Z badań społecznych tej placówki wynika, że jeśli w jakimś środowisku jest 

niedostatek infrastruktury dla szerokiej aktywności sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i 

rozrywkowej, to występuje zjawisko przebywania dużej części młodzieży w barach piwnych. 

 

Krzysztof Kotynia powiedział, że do działań alternatywnych należy wykorzystać już istniejące 

organizacje pozarządowe oraz istniejącą bazę klubów sportowych i kultury w mieście. 

 

Grażyna Korybut powiedziała, że zjawisko zgłaszania się większej niż dotychczas liczby osób do 

poradni nie powinno przerażać, wręcz przeciwnie – świadczy o zaufaniu i oczekiwaniu 

pomocy w walce z nałogiem. Uważa, że profilaktyka walki z nałogami powinna sięgać już do 

przedszkoli. Ważne jest także, aby była możliwość wyboru: alkohol, czy rozwój poprzez 

sport, kulturę, rozrywkę. 

 

Radosław Pyka podał przykład świetlicy socjoterapeutycznej „Świetlik”, jako pozytywnego 

oddziaływania wobec grup ryzyka. Skupia się w niej grupa dzieci i młodzieży  zarówno z 

rodzin zagrożonych jak i niezagrożonych. Wyraził jednak obawę, że może dojść do obniżenia 

wpływu środków na walkę z nałogami w okresie trwającego kryzysu ekonomicznego.  

 

 

 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok,  

     rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia   

     absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu za 2008 r. 

 

Grażyna Mela – Skarbnik Miasta Brzeziny przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok. Materiał w załączeniu. 

      Powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu omawiane było na wszystkich komisjach 

Rady Miasta przed kwietniową sesją. 

 

Zbigniew Bączyński – przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję nad sprawozdaniem i w 

pierwszej kolejności poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Krzysztof Kotynia – przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że komisja na posiedzeniu  

6 kwietnia 2009 r. zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu  za 2008 r. i przedstawiła 

wnioski do Regionalnej Izby Obrachunkowej o akceptację tego sprawozdania oraz o 

udzielenie absolutorium dla Burmistrz Miasta Brzeziny Ewy Chojki z  tytułu wykonania 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok. Poinformował, że w głosowaniu jawnym, na 5 

członków komisji, za wnioskami o przyjęcie sprawozdania  i o udzielenie absolutorium 

Burmistrz Ewie Chojce z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok było 4 radnych. Jeden radny 

wstrzymał się od głosu, ale nie umotywował swojego stanowiska. 

 

Grażyna Mela przedstawiła 2 uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Łodzi z dnia 16 kwietnia 2009 r.: Nr III/110/2009 w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 

Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu za 2008 rok oraz Uchwałę Nr III/111/2009 

w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny w sprawie absolutorium. 

Uchwały RIO w załączeniu. 

 

Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej powiedział, że komisja 

wnikliwie zajmowała się analizą wykonania budżetu. Były pytania i uwagi, na które 
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odpowiadała Skarbnik Miasta. M. in. pytano o przyczynę powstania oszczędności na płacach i 

uzyskano zadawalające wyjaśnienie Skarbnik Miasta. Stwierdził, że komisja nie ma uwag do 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że dotychczas duże nakłady poniesiono na poprawę bazy 

materialnej edukacji w naszym mieście. Mamy placówki edukacji, którymi możemy już się 

pochwalić. Jednak kończy się dobry czas dla naszej oświaty. Uważa, że teraz nadszedł czas na 

zwiększenie wydatków na poprawę stanu dróg w mieście i infrastrukturę. Odnowione już 

zostały wszystkie szkoły. Zauważył, że ilość uczniów maleje, a wydatki na oświatę wzrastają, 

w tym rosną wynagrodzenia. 6 mln zł na wynagrodzenia w oświacie to jest stanowczo za 

dużo, przy 22 milionowym dochodzie budżetu miasta. Z informacji, jaką otrzymaliśmy na 

spotkaniu w dniu 6 kwietnia z wiceministrem edukacji Zbigniewem Włodkowskim 

dowiedzieliśmy się, że są takie samorządy, które oszczędzają na subwencji oświatowej a 

przynajmniej nie dopłacają ze swoich środków. Zastanawiające jest dopłacenie z budżetu 

miasta w 2008 roku 2 milionów zł ponad subwencję. W powiecie zatrudniona jest podobna 

ilość nauczycieli, ale dopłata z budżetu do oświaty wynosi  600 – 700 tys. zł. Organ 

prowadzący placówki oświaty i wychowania na etapie opracowywania projektów i arkuszy 

organizacyjnych powinien przeanalizować potrzeby kadrowe  pod kątem racjonalizacji 

przyszłego budżetu oświaty. Powiedział, że ma wątpliwości, czy w dziale wydatki na oświatę 

zrobione zostało wszystko, żeby jakieś pieniądze zaoszczędzić. Być może narazi się tym 

stwierdzeniem środowisku nauczycieli, ale są ważniejsze racje i potrzeby dla ogółu 

mieszkańców Brzezin.  Krytycznie odniósł się do nieracjonalnego i pochopnie wydanego 

wniosku  radnych w sprawie podjęcia uchwały o przeznaczeniu 1 mln zł. na budowę stołówki 

dla przedszkola. To na jego interwencję unieważniono tę uchwałę. Negatywnie ocenił stan sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta i odrzucenie propozycji starostwa powiatu udziału w  kosztach 

modernizacji tej sali. 

 

Roman Sasin krytycznie odniósł się do stanowiska Burmistrz Miasta w sprawie nie wyrażenia 

zgody na wybudowanie drogi dojazdowej do proponowanej działki na potrzebę budowy nowej 

siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Uważa też ,że administracja miasta, nie 

dopilnowała lokalizacji w Brzezinach Głównego Punktu Zasilania energetycznego, który 

zamiast u nas powstanie w Nowosolnej. 

 

Małgorzata Pyka zadała pytanie czy  przyczyną odmowy o przyznanie dodatku mieszkaniowego  

dla 26 wnioskodawców jest brak środków, czy może nie spełnienie kryteriów? Pytała też o 

dotację w wysokości 30 tys zł do stołówki. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że odmowy były dokładnie analizowane pod względem kryteriów 

dochodowych i posiadanego metrażu mieszkania. Przekroczone progi dochodowe czy metrażu 

mieszkania powodowały odmowę . Analizowano też stan majątkowy wnioskodawców. Zakup 

działki, czy samochodu przez wnioskodawcę również kwalifikował się do odmowy przyznania 

dodatku mieszkaniowego. Nie było odmowy z powodu braku środków. Poinformowała też, że w 

związku z reformą oświaty, którą zapowiada Ministerstwo Edukacji powinna zmienić się na 

korzyść sytuacja finansowa świetlic i stołówek szkolnych. Opieką będą obejmowane coraz 

młodsze dzieci, będzie więc potrzeba adaptacji pomieszczeń szkolnych na świetlice i stołówki.  

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że pod względem rachunkowym i osiągniętych wskaźników 

wydatki budżetowe wyglądają dobrze. Pani Burmistrz z Panią Skarbnik tak manewrowały w 

ciągu roku, by te wskaźniki były prawidłowe. 
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Krzysztof Kotynia uważa, że nie wykorzystano wszystkich środków na prawidłowe utrzymanie 

dróg gminnych, zwłaszcza nie ulepszonych. Zima była łagodna i były oszczędności z tytułu 

zimowego utrzymania dróg. Oszczędności te można było wykorzystać na poprawę 

nawierzchni dróg gruntowych. Jego zdaniem mieszkańcom miasta bardziej potrzebne są 

lepsze drogi, niż boisko „Orlik”. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że postulat radnego Kotyni jest realizowany właśnie w tym roku. 

Dotychczas wydaliśmy na utrzymanie dróg już 150 tys. zł. Zaniedbania dróg, zwłaszcza 

gruntowych, są wieloletnie. Ponieważ placówki oświaty są już w dobrym stanie i po oddaniu 

do użytku nowego przedszkola, będzie można skupić się na kompleksowym rozwiązywaniu 

problemu gminnych dróg. Burmistrz wspomniała także, że w najbliższej przyszłości, 

będziemy musieli przejąć i ewentualnie wyremontować obiekt na stadionie, tak aby chociaż w 

pierwszej kolejności zabezpieczyć zaplecze socjalne dla korzystających z boisk sportowych. 

 

 

 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  

     Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 r. 

 

Zbigniew Bączyński,  poprosił Panią Skarbnik Grażynę Melę o przedstawienie projektu uchwały 

Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrz Ewie Chojce  z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2008. 

 

Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta w sprawie absolutorium dla Burmistrz 

Ewy Chojki . Materiał w załączeniu. 

 

Grażyna Dziedzic -Sekretarz Miasta poprosiła o uzupełnienie tekstu projektu uchwały w § 2 o  

      zdanie „ ... z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny...”. 

 

Poprawka do projektu uchwały została przyjęta. 

 

Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie radnych projekt uchwały absolutoryjnej. 

 

Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium stwierdzono 13 głosów. 

Przeciwny był 1 głos i wstrzymujący się 1 głos.  

       

Zbigniew Bączyński stwierdził, że uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrz Miasta 

Brzeziny została uchwalona. Przewodniczący Rady Miasta złożył gratulacje Burmistrz Ewie 

Chojce. 

 

Burmistrz Ewa Chojka podziękowała za uzyskane absolutorium i uwagi, jakie zgłoszono podczas 

dyskusji. Powiedziała, że nie zawsze się zgadzamy, ale w spokojnej i rzeczowej dyskusji 

możemy dojść do porozumienia w interesie mieszkańców miasta. 

 

 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie skargi  klientki pływalni na 

dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach. 

 

Krzysztof Kotynia przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które wypracowała na swoich 

posiedzeniach Komisja Rewizyjna. Komisja uznała po wyjaśnieniach stron incydentu i 
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wysłuchaniu świadków zdarzenia, że skarga jest zasadna. Uzasadnienie stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. 

 

Stefan Zasada miał wątpliwości, czy Rada Miasta powinna zajmować się rozpatrywaniem tej 

skargi, skoro problem dotyczy podwładnego Pani Burmistrz. 

 

Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że taka jest procedura rozpatrywania skargi w przypadku 

kierownika jednostki organizacyjnej podległej Burmistrzowi Miasta. Powiedział, że Burmistrz 

po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta podejmie odpowiednie działania wg swoich 

kompetencji. 

 

Tadeusz Barucki był zainteresowany odpowiedzią na pytanie, do kogo wpłynęła skarga? 

 

Zbigniew Bączyński odpowiedział, że do Burmistrz, ale po uzyskaniu opinii prawnej, skarga 

została przekazana Radzie Miasta. Przewodniczący Rady z kolei skierował do rozpatrzenia 

skargę Komisji Rewizyjnej, bo takie są jej kompetencje. 

 

Przemysław Maślanko powiedział, że Pan Sławomir Sztyler zna specyfikę pracy na basenie 

pływackim, gdzie bardzo ważne są zasady bezpieczeństwa i dyscyplina pracy oraz wyraźny 

zakres czynności i odpowiedzialności określony regulaminem. W przypadku zakłócenia 

porządku , należy reagować zdecydowanie i taka sytuacja według radnego wystąpiła podczas 

incydentu. 

 

Czesława Gałecka zaproponowała, by w sprawie konfliktu z klientami pływalni wypowiedział się 

Pan Sztyler. 

 

Małgorzata Pyka zadała pytanie członkom Komisji Rewizyjnej, w jaki sposób doszli do konkluzji, 

że skarga jest zasadna? 

 

Grażyna Korybut odpowiedziała, że rozmawiano z wszystkimi osobami, które mogły w tej 

sprawie udzielić odpowiedzi członkom Komisji Rewizyjnej. Rozumie, że na pływalni istnieją 

specyficzne warunki pracy i że ważne jest bezpieczeństwo w tym obiekcie. Jednak pływalnia 

świadczy usługi dla klientów i ewentualne problemy należy rozwiązywać spokojnie, nie 

ulegając emocjom. 

 

Zofia Krawczyk dodała, że nad sprawą złożonej skargi Komisja pracowała 12 godzin,  na kilku 

posiedzeniach, także dwukrotnie na pływalni. Starała się dojść do obiektywnej prawdy o 

zdarzeniu i na koniec, w podsumowaniu każdy z członków Komisji wyraził swoje zdanie. 

Wynik postępowania był przegłosowany i ustalony jednogłośnie. 

 

Roman Sasin zadał pytanie, czy Pani Burmistrz nie mogła sama dojść samodzielnie do oceny 

incydentu? 

 

Zbigniew Bączyński odpowiedział, że nie mogła. Dodał, że jeżeli Pan Sztyler nie zgadza się z 

uznaniem go winnym, to ma możliwości odwołania się. 

 

Sławomir Sztyler przedstawił swoją wersję wydarzeń na pływalni, uznając swoje prawo do 

zdecydowanej reakcji na niesubordynację klientów, którzy chcieli narzucić jemu swoją wolę 

korzystania z  części pływalni zajętej na szkolenie młodych ratowników. Musiał zareagować 

zdecydowanie, bo uparci klienci nie chcieli ustąpić, choć mieli gdzie pływać. Dodał, że 
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dyrektor nie wymyśla prawa, tylko je przestrzega i gwarantuje sobą, że nic złego nie może się 

stać korzystającym z pływalni. Przedstawił w tym miejscu Rozporządzenie Rady Ministrów o 

bezpieczeństwie na pływalniach. Uważa, że Komisja Rewizyjna mylnie rozpoznała sprawę 

incydentu. 

 

Stefan Zasada powiedział, że ten incydent nie powinien się zdarzyć i w kontaktach z klientami 

swojej firmy uznaje zasadę, że to klient zawsze ma rację. 

 

Krzysztof Kotynia powiedział, że sam dyrektor popełnił błąd, bo to do ratowników należy w 

pierwszej kolejności  obowiązek egzekwowania przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie 

na pływalni. Reakcja dyrektora na pretensje klientów pływalni była przesadnie ostra i był to 

zły przykład dla młodzieży, która się szkoliła, ponieważ dyrektor doprowadził do takiej 

sytuacji, że aż polecił usunięcie klientów z obiektu pływalni. To nie Komisja Rewizyjna źle 

oceniła sytuację z incydentem, ale sam dyrektor przesadnie nerwowo chciał wymóc swoje 

prawo decydowania o wszystkim, co się dzieje na pływalni. 

 

Roman Sasin powiedział, że pan Sztyler zachował się tak, jakby pływalnia była jego prywatną 

własnością, a nie obiektem użyteczności publicznej. Dodał, że Pan Sztyler również go 

osobiście obraził. 

 

Sławomir Sztyler powiedział, że nie rozumie o co chodzi radnemu Sasinowi, bo porusza jakieś 

zadawnione pretensje. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował dyrektora Sztylera, że jeżeli uzna, że naruszony został jego 

interes prawny, to ma prawo wezwać Radę Miasta do usunięcia tego naruszenia. Gdyby Rada 

Miasta nie uznała jego wniosku, to jest możliwość zaskarżenia uchwały do WSA w Łodzi.  

      Poddał następnie projekt uchwały pod głosowanie. Na sali obrad było obecnych 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały było 10 głosów, 2 przeciwne i 2 wstrzymujące się. Jeden radny nie 

głosował.  

Uchwała o uznaniu skargi za zasadną została przyjęta przez Radę Miasta większością głosów. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem Komisji Rewizyjnej w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

 

12. Wolne wnioski. 

 

Tadeusz Barucki wnioskował o podjęcie rozmów z właścicielem budynku przy ul. Staszica, który 

wykorzystuje tylko parter do swoich potrzeb, a reszta budynku, gdzie można by uzyskać 

dodatkowe mieszkania stoi nie wykorzystana. Warto doprowadzić do porozumienia, ponieważ 

w mieście brak jest mieszkań. 

      Następne pytanie dotyczyło uregulowania stanu prawnego własności budynku przy ul. Berka 

Joselewicza, gdzie występuje współwłasność. Lokatorzy chcieliby uregulować stan  prawny 

zajmowanych mieszkań tak, aby mogli w przyszłości stać się ich właścicielami. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że będzie możliwość rozmowy w  sprawie budynku przy 

ul. Staszica w dniu 15 maja z właścicielem budynku, przy okazji poruszenia problemu z 

odprowadzeniem wód deszczowych z podwórza. Wie jednak, że właściciel budynku jest 

zainteresowany tylko eksploatacją pomieszczeń użytkowych na parterze. 

      W sprawie  współwłasności mieszkań w budynku przy ul. Berka Joselewicza Burmistrz 

wyjaśniła, że udziały  własności są tam nieoznaczone.  Występowała już do Zarządu TBS o 
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sądowe rozpoczęcie postępowania regulowania własności, ale zrobi to jeszcze raz i odpowie 

na wniosek radnego. 

 

Zofia Krawczyk  wnioskowała o uruchomienie oświetlenia ulicznego na ul. Krasickiego. 

Poinformowała też o planowanych spotkaniach Komisji Edukacji i Kultury z pracownikami 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w poniedziałek 18 maja o godz. 14.00 oraz w poniedziałek  25 

maja o godz. 14.00 z Radą Biblioteczną. Przekazała też Pani Czesławie Gałeckiej, otrzymała 

pismo od p. Wylazłowskiej, w którym powiadomiła, że nie dostarczyła dyrektor 

Wylazłowskiej protokółów i uchwał Rady Bibliotecznej, o które dyrektor występowała 

wcześniej. 

 

Zbigniew Bączyński zarzucił radnej Czesławie Gałeckiej, że na poprzedniej sesji Rady Miasta 

przekazała radnym protokół ze spotkania z pracownikami, który różni się zasadniczo od 

oryginału, który sama podpisała. Przedstawił też dwie opinie prawne, świadczące o tym, że 

Pani Burmistrz nie miała prawa odwołać informatyka z zastępstwa dyrektor Wylazłowskiej i 

powołać inną osobę. Była to wg niego wyłączna kompetencja dyrektor Wylazłowskiej, która 

mogła wyznaczyć zastępstwo podczas jej nieobecności w pracy. 

      Poinformował następnie, że otrzymał pismo od osoby prywatnej, która ma zadłużenie w TBS 

z powodu nie uregulowania należności za zużytą wodę, że nie życzy sobie, aby jej dane 

osobowe były ujawnione  w piśmie do innych osób. Przewodniczący Rady zarzucił Prezesowi 

TBS naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

Ewa Chojka uznała, że pewnych danych osobowych nie można ujawniać postronnym osobom, i 

dlatego radny Roman Sasin nie otrzyma  w informacji publicznej wszystkich danych , o które 

występował  w piśmie do Burmistrz, przekazanym do Prezesa TBS-u 

 

Zbigniew Bączyński poinformował, że skarżąca się na opieszałość działania Pani Burmistrz 

mieszkanka z ulicy Berlinga  skierowała do Rady Miasta pismo, w którym wzywa do 

usunięcia naruszenia jej interesu osobistego. 

      Poinformował też, że wpłynęły do Rady Miasta kolejne skargi lokatorów TBS na 

nieuzasadnione ich zdaniem podwyżki czynszu. 

      Przewodniczący powiedział, że wpłynęło także pismo mieszkańca ulicy Zdrowie, że nie jest 

zadowolony z odpowiedzi Pani Burmistrz w sprawie skargi na inkasenta targowiska. 

      Następne pismo z prośbą o interwencję skierował Zarząd Klubu Hokej – Start, który ma 

problemy z korzystaniem z boiska ze sztuczną nawierzchnią zarządzanego przez BKS „Start”. 

      Zarząd BKS „Start” przysłał wniosek o odznaczenie jednego ze swych działaczy. 

      W kolejnym piśmie pracownicy Miejskiej Krytej Pływalni zwrócili  się o interwencję w 

sprawie podwyżki wynagrodzeń wynikającej z ustawowej rewaloryzacji. 

 

Sławomir Sztyler odpowiedział, że pracownicy dostali odpowiedź na swoje pismo. 

 

Zbigniew Bączyński informował dalej o pismach interwencyjnych, które wpłynęły do niego i 

Rady Miasta. 

      Roman Sasin zwrócił się do Burmistrz o wyjaśnienie problemu żydowskich macew, które w 

okresie wojny zostały użyte do budowy umocnień jazu na rzece Mrożycy. 

      Mieszkaniec ul. Małczewskiej zwrócił się o interwencję w sprawie podłączenia domów przy 

ul. Jarzębinowej do wodociągu miejskiego. 

      Przewodniczący Rady, jako Rzecznik Konsumentów  przedstawił  problem zgłoszony przez 

mieszkańców bloków BSM z niewłaściwymi ich zdaniem parametrami ciśnienia ciepłej wody 

dostarczanej przez PEC w Brzezinach.  
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Anna Durańska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem i Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

PEC wyjaśniła, że sprawa poruszona przez Pana Bączyńskiego była zbadana przez Radę 

Nadzorczą. Ustalono, że przyczyną obniżenia ciśnienia ciepłej wody w blokach przy ul. 

Przedwiośnie jest nie konsultowana  przez BSM z PEC  likwidacja pomp podnoszących 

ciśnienie wody.  

       

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że nie otrzymała dotychczas żadnych sygnałów w sprawie 

niewłaściwych parametrów ciepłej wody. 

 

Tadeusz Barucki zadał pytanie, czy TBS jest pewien otrzymania kredytu na finansowanie budowy 

drugiego budynku przy ul. Bohaterów Warszawy. 

 

Maciej Jabłoński – Prezes Zarządu TBS odpowiedział, że dyrekcja Banku Gospodarstwa 

Krajowego zapewniła go, że promesa dotycząca kredytu zostanie zrealizowana. 

 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że rozpoczęcie budowy bez zapewnienia środków finansowych jest 

ryzykiem, które ponosi Prezes TBS wraz z zarządem spółki i Radą Nadzorczą. 

 

Jakub Piątkowski zadał pytanie zgłoszone przez mieszkańców, w sprawie magazynowanych przez 

Stowarzyszenie im. Brata Alberta zapasów żywności. 

 

Grzegorz Kozieł – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych odpowiedział, że żywność była 

przechowywana czasowo przez Oddział w Brzezinach z przeznaczeniem dla gminy Rogów. 

Kontrola w tym zakresie nie wykazała nieprawidłowości. 

 

Zbigniew Bączyński dodał, że Stowarzyszenie im. Brata Alberta otrzymuje zapasy żywności  od 

firm zrzeszonych w Banku Żywności. 

 

Krzysztof Kotynia zadał pytanie w sprawie przygotowań do inwestycji w ul. Sejmu Wielkiego i 

przejezdności ul. Kosynierów. Podziękował też za wycięcie krzewów z poboczy ul. Sejmu 

Wielkiego. Prosił też o szybszą reakcję władz miasta w sprawie mieszańców z zamkniętego 

hotelu na stadionie BKS „Start”. 

 

Roman Sasin miał uwagi co do jakości robót  na drogach nie ulepszonych. Jako przykład podał 

drogę w ul. Mrockiej. 

 

Ewa Chojka powtórzyła, że dotychczas nikt z mieszkańców hotelu nie zgłosił się do niej z 

problemem mieszkaniowym. Powiedziała, że wśród rzeczywiście potrzebujących pomocy ze 

strony miasta są osoby, które chcą wymusić otrzymanie mieszkania w blokach. Osoby w 

trudnej sytuacji materialnej, w stosunku do których miasto powinno udzielić pomocy, 

otrzymają taką pomoc. Natomiast inni nie mogą liczyć na wykorzystanie sytuacji i sami muszą 

zadbać o swoje sprawy mieszkaniowe. 

      W sprawie przyszłej inwestycji w ul. Sejmu Wielkiego Burmistrz wyjaśniła, że kwota 50 tys. 

zł. zagwarantowana w budżecie tego roku przeznaczona jest na prace przygotowawcze. Nie 

można z taką małą kwotą uruchamiać przetargu. Uchwalenie przez Radę Miasta przyznania   

      kwoty 100 tys. zł  z podziału nadwyżki budżetowej z 2008 r. pozwoli na przyspieszenie prac 

projektowych dotyczących tej inwestycji.  
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      Radnemu Sasinowi odpowiedziała, że są uwagi inspektora nadzoru i miejskiego zarządcy 

dróg, co do jakości robót firmy prowadzącej konserwację dróg nie ulepszonych. Powiedziała, 

że  konserwacja dróg nie ulepszonych praktycznie odbywa się bez przerwy. 

      W sprawie poruszonej przez Przewodniczącego Zbigniewa Bączyńskiego, dotyczącej 

biblioteki, Burmistrz odpowiedziała, że też jest w posiadaniu opinii prawnych, ale innych. 

Dodała, że Pan Przewodniczący w sprawie konfliktu o bibliotekę posunął się za daleko i jest 

jej przykro, że energia, którą można by spożytkować lepiej, jest rozpraszana na konflikty o 

charakterze osobistym.    

 

Zbigniew Bączyński oświadczył, że podjął decyzję o swojej rezygnacji z prac w Komisji Edukacji 

i Kultury. 

Grażyna Korybut oświadczyła, że w związku z wyborem na funkcję Wiceprzewodniczącej Rady 

Miasta, składa rezygnację z udziału w Komisji Rewizyjnej i poinformuje do której komisji 

chciałaby się zgłosić. 

 

Czesława Gałecka powiedziała, że na spotkaniu Komisji Edukacji i Kultury z Radą Biblioteczną  

odniesie się do zarzutów dyrektor Wylazłowskiej. Podniosła też problem powszechnego 

zaśmiecania  dróg  wszystkich kategorii, a zwłaszcza krajowych i wojewódzkich różnego 

rodzaju odpadami, które blokują swobodny przepływ wód deszczowych. 

 

Mieszkaniec ul. Słowackiego poruszył sprawę masztu telefonii cyfrowej ERA i drugiego masztu, 

który budowany jest w pobliżu. Uważa, że powinna być jakaś informacja  w sprawie tych 

masztów. Skrytykował też właściciela drogi Nr 708 w ul. Waryńskiego za nie naprawianie 

istniejących dziur w nawierzchni. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że w sprawie masztu  telefonii cyfrowej ERA, przygotowywana 

jest opinia, w sprawie podjęcia następnych kroków prawnych. Wyjaśniła, że wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z uzasadnieniem wpłynął do Urzędu Miasta 

niedawno. 

      W sprawie dziur w drodze Nr 708 interwencje  kierowane są bardzo często do zarządcy 

wojewódzkiego. Prawdopodobnie  wkrótce zaczną się roboty modernizacyjne  i dlatego nie 

podejmowane są bieżące naprawy nawierzchni tej drogi. 

      Co do czystości na drogach poinformowała, że trudno to wytłumaczyć, skoro nawet radny 

potrafi wyrzucać śmieci z samochodu na drogę, co sama zaobserwowała. 

 

Zbigniew Bączyński przypomniał, że 30 kwietnia mija termin składania przez radnych 

oświadczeń majątkowych. Przestrzegł, że nie złożenie w tym terminie dokumentów może 

skutkować potrąceniem diety.   

 

 

13. Zakończenie obrad. 

 

Zbigniew Bączyński oświadczył, że wyczerpany został porządek obrad XXXVI sesji i zamknął 

posiedzenie Rady Miasta o godz. 21.00. 

 

Protokołował:  

Janusz Sidor. 

                                                                            PRZEWODNICZĄCY   RADY 

 

                                                                                   Zbigniew Bączyński 
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