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Część uroczysta XXXVIII sesji Rady Miasta. 

 

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości. 

2. Wystąpienie okolicznościowe. 

3. Część artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Władysława Reymonta. 

 

 

 

Zbigniew Bączyński –Przewodniczący Rady Miasta  otworzył uroczystą sesję     

      poświęconą uczczeniu 20. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 r. Powiedział, że od 

tej daty przyjęto w naszym społeczeństwie zakończenie ustroju komunistycznego i 

rozpoczęcie budowy  nowego państwa. Przewodniczący przywitał przybyłych gości i 

radnych, w tym radnych I kadencji Rady Miasta wybranych w naszym mieście po 

przekształceniach ustrojowych. 

 

Uczestniczący w uroczystej sesji odśpiewali  hymn państwowy. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci 

zmarłych radnych I kadencji i honorowych obywateli miasta Brzeziny. 

 

Zbigniew Bączyński wygłosił okolicznościowy referat poświęcony rocznicy wyborów 

czerwcowych w 1989 r. i znaczeniu przemian w okresie transformacji ustrojowej. 

Powiedział, że jednym z najważniejszych osiągnięć tych zmian jest samorząd 

terytorialny. W pierwszych całkowicie wolnych wyborach, wskutek uchwalenia 8 

marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym, wybrano 27 maja 1990r. nowe rady 

miast i gmin. W czerwcu 2002 r. wybrano w wyborach bezpośrednich wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast. Przypomniał, że pierwszym wybranym 

burmistrzem miasta Brzeziny w wyborach bezpośrednich jest Ewa Chojka. 

Przewodniczący przedstawił następnie osiągnięcia rozwoju naszego miasta w okresie 

lat 1989 – 2009. Zbigniew Bączyński nawiązał do wyborów posłów do Parlamentu 

Europejskiego, które odbyć się mają 7 czerwca 2009 r., zachęcając mieszkańców 

Brzezin do wzięcia w nich udziału. 

      Na zakończenie wystąpienia złożył najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom. 

Wystąpieniu przewodniczącego Zbigniewa Bączyńskiego towarzyszył pokaz 

multimedialny. 

 

Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński podzielił się z obecnymi swoimi refleksjami na 

temat przemian ustrojowych w naszym kraju i zaznaczył rolę, jaką odegrał w tych 

przemianach papież Jan Paweł II i polski Kościół. Złożył także samorządowcom 

życzenia.  

   

Młodzież Gimnazjum zaprezentowała patriotyczny program słowno – muzyczny,    

     przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Gimnazjum Urszuli Malinowskiej i Michała   

    Gołąbka. Uczniowie wykonali utwory Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka, Anny   

    Pogonowskiej, Anny Kamieńskiej, Jerzego Narbutta i piosenki Jacka Kaczmarskiego. 
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Grażyna Korybut - wiceprzewodnicząca Rady podziękowała młodzieży i nauczycielom 

Gimnazjum za przedstawienie interesującego i wzruszającego programu 

artystycznego. Powiedziała, że w codziennej pracy dla kraju i swej małej ojczyzny 

powinno przyświecać nam hasło: „Żeby Polska była Polską”. 

 

 

 

Część robocza XXXVIII sesji Rady Miasta. 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XXXVII sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza 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. 

8. Ocena stanu funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w mieście i głównych 

założeń na 2009 r. 

9. Ocena działalności spółek Gminy  Miasto Brzeziny: TBS, PEC, ZUK. 

10. Ocena stanu porządku i czystości w mieście z uwzględnieniem zieleni miejskiej i 

zadrzewień. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 

Miast Brzeziny na 2009 r. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2015. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w regulaminie  Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Brzezinach. 

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na renowację 

zabytkowego obrazu w klasztorze S.S Bernardynek w Brzezinach.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Rady Miasta przez Panią 

Krystynę Selwakowską do zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Miasta Brzeziny. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Rady Miasta przez dyrektora 

Miejskiej Krytej Pływalni Pana Sławomira Sztylera do zmiany uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pani Joanny Chądzyńskiej – Bieniek. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 

 

 

1. Otwarcie obrad . 

 

Zbigniew Bączyński otworzył część roboczą sesji. Przywitał przybyłych radnych, 

zaproszonych gości oraz burmistrz Ewę Chojkę wraz z pracownikami Urzędu Miasta . 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Zbigniew Bączyński stwierdził, że na Sali obrad znajduje się 14 radnych, a więc obrady są 

prawomocne. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym  porządkiem obrad. 

 

Zbigniew Bączyński  przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są 

propozycje zmian? 

      Wobec braku zgłoszeń, poddał porządek obrad pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy głosowali za. 

 

4. Przyjęcie protokółu XXXVII sesji Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński, wobec nie przedstawienia uzgodnionego po dokonaniu poprawek 

protokółu XXXVII sesji Rady Miasta, powiedział, że protokół ten zostanie przyjęty na 

następnej sesji. 

 

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

pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z realizacji uchwał. 

 

Burmistrz Ewa Chojka na wstępie przeprosiła, że nie mogła wziąć udziału w części 

uroczystej sesji, ze względu na ważne spotkanie gmin założycieli Związku 

Międzygminnego „Bzura”, oraz uczestniczenie w posiedzeniu Zarządu 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, w którym także wziął udział radny 

Roman Sasin. Spotkania te zostały zwołane w celu przedstawienia założeń koncepcji 

technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Burmistrz 

powiedziała, że po jej prośbie o rozliczenie finansowe dotychczasowych nakładów 

okazało się, że nie można ogłosić przetargu na sporządzenie raportu oddziaływania 

inwestycji na środowisko z powodu braku środków. Ewa Chojka podała informację, 

że dotychczas Związek wydatkował 163.731 zł i pozostało tylko 3.701 zł. Natomiast 

koszt raportu oddziaływania na środowisko, to kwota ok.60.000. W związku z tym 

zwołano pilnie Zarząd, by ustalić wysokość składek na 2009 rok, które pozwolą na 

rozpoczęcie postępowania. Poinformowała także, że po wykreśleniu z rejestru 

Związku Gmin Regionu Łódzkiego, zaistniała możliwość zarejestrowania Związku 

Międzygminnego „Bzura”. 

      Następnie Ewa Chojka przedstawiła informację o pracach między sesjami Rady, o 

wykonaniu uchwał Rady Miasta, o stanie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na 

rozwój miasta, o stanie realizacji inwestycji miejskich oraz o stanie postępowań w 

zakresie zamówień publicznych. Materiał – w załączeniu do niniejszego protokółu.  

 

Tadeusz Barucki poprosił o uzupełnienie informacji, na temat inwestycji przy ul. Berka 

Joselewicza . Chciałby się dowiedzieć, czy powstanie tam obiekt handlowy lub 

mieszkania? 

 

Ewa Chojka poinformowała, że zamiarem właścicieli nieruchomości jest wykorzystanie 

istniejących budynków na obiekty handlowo – usługowe. Na części terenu powstać 

ma powstać budynek mieszkalny z 16 lokalami mieszkalnymi. Powiedziała o pomyśle 

odkupienia części terenu na ciąg pieszo – jezdny, ale właściciele nie byli 

zainteresowani naszą  propozycją. 
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      Burmistrz poinformowała także o rozprawie sądowej dotyczącej ustalenia różnicy 

wartości działek przy ul. Berka Joselewicza i przy ul. Fredry, która decyzją Komisji 

Regulacyjnej została przekazana Gminie Żydowskiej. Podwyższyliśmy nasze 

roszczenia co do wartości działki przy ul. Fredry i teraz oczekujemy na ogłoszenie 

wyroku, który ma zapaść 17 czerwca tego roku. Gdyby okazał się on dla nas 

niekorzystny, to skorzystamy z trybu odwoławczego – powiedziała burmistrz. 

 

Przemysław Maślanko poprosił o rozwinięcie informacji na temat współpracy z francuską 

gminą Saint Alban . Interesowało go, kto podpisze porozumienie o współpracy oraz 

czy otrzymamy dotację na tę współpracę. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że pieniądze otrzymamy dopiero po wydatkowaniu własnych 

środków i po rozliczeniu kosztów. Dopiero potem nastąpić może refundacja. 

Poinformowała, że wizyta gości z Francji może dojść do skutku na początku 

października tego roku. Dodała, że nie będzie dofinansowania dla uczestników 

miejscowych, a więc organizatorów i nie będzie refundacji dla rodzin, które zechcą 

przyjąć gości z Francji. 

 

Roman Sasin poprosił o informację dotyczącą harmonogramu robót na osiedlu 

Szydłowiec. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że do końca lipca ma być wykonany separator przy ul. 

Waryńskiego. Koszt separatora nie został jednak uznany jako wydatek kwalifikowany 

w naszym wniosku. Burmistrz poinformowała, że w tym roku zaplanowane są prace 

archeologiczne i wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Konopnickiej i 

Orzeszkowej. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Tadeusz Barucki wyraził zaniepokojenie informacją burmistrz na temat budowy 

wspólnego wysypiska. W tym kontekście zadał pytanie na jak długo wystarczy 

naszego wysypiska? Radny uważa, że wizja wspólnej inwestycji w tym zakresie 

oddala się z powodu braku środków. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że nie ma zagrożenia realizacji wspólnej inwestycji. 

Wystąpiły tylko przejściowe kłopoty z rejestracją Związku Międzygminnego, które 

już mamy za sobą. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie raportu o 

środowiskowym oddziaływaniu inwestycji. Opracowanie to może powstać do końca 

października tego roku. Istnieją też gwarancje Urzędu Marszałkowskiego na 

finansowanie tego zadania w ramach projektów indykatywnych. Projekt wspólnego 

wysypiska będzie realizowany przez kilka lat – powiedziała. Zdaniem burmistrz nasze 

wysypisko będzie funkcjonować jeszcze do końca przyszłego roku. 

Małgorzata Pyka nawiązała do interpelacji z 20 kwietnia tego roku w sprawie sytuacji 

mieszkaniowej. Jej zdaniem konieczna jest weryfikacja polityki mieszkaniowej 

miasta, zwłaszcza w stosunku do spółki TBS. Zarówno ona, tak jak i radni Grażyna 

Korybut i Tadeusz Pabin uważają, że należy opracować nowe procedury 

przyznawania mieszkań w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedź na interpelację z 19 

maja nie do końca zadowala tych radnych. Poruszyła też potrzebę rozwiązania sytuacji 

mieszkaniowej osób opuszczających domy dziecka i ośrodki opiekuńcze. 
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Ewa Chojka zapewniła, że odpowiedź na interpelację zostanie udzielona pisemnie. 

Powiedziała, że problemy mieszkaniowe w naszym mieście należą do trudnych do 

rozwiązania, ponieważ w chwili obecnej nie stać nas jest na budowę lokali socjalnych. 

      Zarówno spółce TBS, jak i Spółdzielni Mieszkaniowej nie można narzucić swoich 

rozwiązań. Burmistrz zgodziła się z opinią radnej, że należy szukać rozwiązań 

alternatywnych problemu mieszkaniowego w naszym mieście.  

 

Grażyna Korybut – wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że intencją radnych 

składających interpelację było zapobieżenie w przyszłości podobnym sytuacjom, jak 

niedawno, gdy wystąpiły problemy z rozmieszczeniem rodzin po zamknięciu przez 

Powiatowego Inspektora Budowlanego budynku na stadionie „Startu”. 

 

Przemysław Maślanko powiedział, że Komisja Spraw Społecznych i Sportu na swoim 

posiedzeniu omawiała problemy mieszkaniowe w naszym mieście, a Prezes TBS w 

dyskusji podsunął pewne propozycje rozwiązań. 

 

Ewa Chojka uważa, że każde rozwiązanie problemu mieszkań socjalnych niesie za sobą 

wydatki, a lokale podnajmowane przez miasto na cele socjalne opłacane są z podatków. 

 

Zbigniew Bączyński dodał, że nie można „z góry” zakładać, że lokatorzy mieszkań socjalnych 

nie będą płacić za mieszkania. 

 

Zofia Krawczyk zauważyła, że jedna z rodzin ze stadionu nie dostała mieszkania. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że ta rodzina nie kwalifikowała się do przyznania lokalu socjalnego. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Zbigniew Bączyński stwierdził, że nie wpłynęła żadna odpowiedź na piśmie w sprawach 

interpelacji radnych. 

 

8. Ocena stanu funkcjonowania podstawowej opieki  zdrowotnej w mieście i głównych 

założeń na 2009 r.. 

 

Zdzisław Ziółkowski – Dyrektor SP ZOZ powiedział, że złożył informację na piśmie i że była 

ona przedmiotem obrad komisji Rady, poprosił więc o zadawanie pytań. Informacja 

stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Tadeusz Barucki  zadał pytanie, czy możliwe jest podanie ciepła z PEC do budynków ZOZ? 

Stwierdził, że koszty ciepła wytworzone przez PEC są o wiele niższe, niż w obecnym 

rozwiązaniu, gdy ZOZ sam produkuje ciepło. 

 

Zdzisław Ziółkowski odpowiedział, że po zakończeniu sporu sądowego z PEC, dyrekcja ZOZ 

wystąpiła do zarządu PEC o określenie warunków podłączenia ciepła. W chwili obecnej 

wniosek ZOZ jest uzupełniany i zostanie przekazany do PEC. Jeżeli okaże się, że takie 

rozwiązanie jest korzystne ekonomicznie dla jego firmy, to podjęte zostaną odpowiednie 

decyzje. 

 

Roman Sasin zadał pytanie o rentowność sprywatyzowanej przychodni przy ul. Bohaterów 

Warszawy. 
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Zdzisław Ziółkowski powiedział, ze na ten moment nie dysponuje danymi księgowymi za 4 

miesiące. Odpowiadając na pytanie radnego stwierdził, że sprywatyzowana przychodnia 

posiada obecnie kapitał w wysokości 50 tys. zł., a na normalne funkcjonowanie potrzebny 

jest kapitał w wysokości 1,5 miliona zł. Budynek nie był remontowany przez 40 lat, a 

obsługiwane gminy do tej pory nie dały ani grosza na podstawową opiekę zdrowotną. 

Powiat, który jest właścicielem budynku, także nie dysponuje środkami na 

dokapitalizowanie tej spółki. Dyrektor ZOZ powiedział, że przychodnia jako działająca na 

wolnym rynku usług medycznych ma swoje tajemnice handlowe, które nie będą mogły być 

ujawnione, bo nie leży to w jej interesie. 

 

Grażyna Korybut zapytała o rozwój i celowość opieki długoterminowej. 

 

Zdzisław Ziółkowski odpowiedział, że w roku ubiegłym opieka długoterminowa obejmowała 

10 osób, natomiast w tym roku NFOZ wykupił takie świadczenia tylko dla 8 osób dla 

całego powiatu brzezińskiego. 

 

Joanna Bujnowicz – kierownik przychodni rejonowej dodała, że chętnie realizowałaby te 

świadczenia dla większej ilości pacjentów, ale brak jest dofinansowania z NFOZ. 

 

Zdzisław Ziółkowski naświetlił ogólną sytuację w zakresie opieki specjalistycznej, z której 

wynika  praktycznie zaprzestanie przyjmowania pacjentów z powodu wyczerpania 

środków na cały 2009 rok. Powiedział, że większość prywatnych podmiotów musiała 

zawiesić swoją działalność.   

 

Michał Suwalski – kierownik przychodni w Koluszkach, potwierdził trudną sytuację jaka 

występuje w zakresie finansowania działalności poradni specjalistycznych przez NFOZ. 

Poinformował, że dużo poradni w województwie łódzkim z powodu wyczerpania limitów 

finansowych obecnie jest nieczynnych. 

 

Tadeusz Barucki dopytywał się o szczegóły ekonomiczne funkcjonującej przychodni, ale 

powtórnie nie uzyskał odpowiedzi od Dyrektora Ziółkowskiego, który zasłaniał się 

tajemnicą handlową. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że jego zdaniem poprawiła się obsługa pacjentów w 

przychodni rejonowej, poprzez zmianę systemu rejestracji. Dlatego obecnie nie ma 

większych kolejek do lekarzy. 

 

Roman Sasin zadał pytanie w sprawie perspektyw przekształceń własnościowych w 

brzezińskim ZOZ, w kontekście pogłębiającego się kryzysu w służbie zdrowia i 

zwiększania zadłużenia szpitala. 

 

Zdzisław Ziółkowski odpowiedział, że decyzja o przekształceniach własnościowych zależy od 

właściciela szpitala. Jeżeli jest ona pozytywna, to należy znaleźć współpartnerów, 

przedstawić biznesplan i kierunki działania. Jeśli takiej decyzji nie będzie, to trzeba 

poszukać chętnych do sfinansowania inwestycji w wysokości 18 mln. zł. na zakup 

drogiego sprzętu, który wymaga od nas NFOZ. Powiedział, że mógłby starać się o 

dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, ale także w tym przypadku musi 

dysponować własnymi środkami w kwocie co najmniej 1,5 mln zł. Wg niego, w chwili 

obecnej funkcjonuje za dużo szpitali małych i słabo wyposażonych. Każdy z nich ponosi 
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duże straty, bo uzyskuje niskie kontrakty. Obecny system funkcjonowania służby zdrowia 

jest wadliwy ekonomicznie i wymaga zasadniczych zmian. 

 

Tadeusz Pabin zadał pytanie, czy zmniejszył się czas oczekiwania na wizytę u lekarzy 

specjalistów? 

 

Zdzisław Ziółkowski odpowiedział, że raczej następuje zwiększenie okresu oczekiwania na 

takie wizyty, ze względu na wyczerpanie kontraktów oraz konieczność zamykania 

okresowego wielu oddziałów szpitala. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy dyrekcja ZOZ widzi jakąś szansę na wsparcie przez 

samorząd miasta poprawy sytuacji szpitala? 

 

Zdzisław Ziółkowski odparł, że byłby to duży sukces, gdyby tak się stało. 

 

Czesław Szadkowski poruszył sprawę jednoosobowego funkcjonowania laboratorium i 

portierni oraz złego oświetlenia terenu szpitala. 

 

Elżbieta Szklarek – Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedziała, że zasady higieny pracy 

laboratorium, zwłaszcza przy pobieraniu krwi do badań są przestrzegane. Po każdym 

pobraniu krwi do badania, laborantka zmienia gumowe rękawiczki. 

 

Zbigniew Bączyński, wobec braku dalszych głosów na temat funkcjonowania podstawowej 

opieki zdrowotnej,  podziękował za dotychczasową współpracę dyrektorowi SP ZOZ i  

pracownikom służby zdrowia. 

 

9. Ocena działalności spółek Gminy Miasto Brzeziny: TBS, PEC, ZUK. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił prezesa  Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. 

Macieja Jabłońskiego o przedstawienie działalności spółki za 2008 r.  

 

Maciej Jabłoński – prezes TBS sp. z o.o. przedstawił informację z działalności spółki za rok 

ubiegły. Powiedział, że materiał przedstawiony był wcześniej na posiedzeniach komisji. 

Radni także otrzymali informację na piśmie.  Informacja stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o zadawanie pytań i wypowiedzi w sprawie funkcjonowania 

TBS. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że jest poważnie zaniepokojony sytuacją ekonomiczną spółki, 

zwłaszcza brakiem płynności finansowej. Jego zdaniem poprzedni zarząd spółki 

doprowadził do niegospodarności, ponieważ środki przeznaczone na rozwój i remonty, 

zostały w okresie 7 lat „skonsumowane”. Poprzedni zarząd spółki doprowadził do tego, że 

obecnie spółka musiała zapłacić 70 tys. zł podatku dochodowego. Nie można więc dziwić 

się Bankowi Gospodarstwa Krajowego, że z powodu słabej kondycji finansowej nie chce 

udzielić kredytu na budowę bloku mieszkalnego. Zadał pytanie, jakie konsekwencje z 

tytułu niegospodarności wyciągnie właściciel spółki? 

 

Ewa Chojka powiedziała, że uzgodniła z prezesem TBS, że należy  skorygować wyniki 

finansowe spółki przez zewnętrzną księgową firmę specjalistyczną, aby otrzymać 
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prawidłowy obraz stanu ekonomicznego TBS. Dopiero potem będzie można zwołać 

zgromadzenie wspólników spółki i wyciągnąć prawidłowe wnioski. Dotychczas badane 

bilanse nie wykazywały większych nieprawidłowości. Sprawozdania finansowe corocznie 

weryfikowane były przez organ nadzorczy spółki – Radę Nadzorczą. Burmistrz stwierdziła, 

że corocznie prosiła o badanie bilansu przez biegłego księgowego i na tych biegłych 

opierała się zatwierdzając przedstawiane bilanse. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że należy ostrożnie podchodzić do oskarżeń o niegospodarność, 

ponieważ dotychczas badane dokumenty księgowe sprawdzane były przez biegłych 

specjalistów. 

 

Roman Sasin zapytał, czy zarząd TBS otrzymywał absolutorium za ostatnie lata? 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że bilanse spółki badali biegli księgowi, posiadający odpowiednie 

uprawnienia. Można było więc takim ludziom zaufać. Ani burmistrz, ani Rada Nadzorcza 

spółki nie są specjalistami posiadającymi taką wiedzę aby stwierdzić, czy poszczególne 

pozycje kosztów były prawidłowo księgowane.    

      Odpowiadając na pytanie radnego burmistrz stwierdziła, że przez ostatnie 4 lata zarząd 

spółki nie otrzymywał absolutorium. 

 

Małgorzata Pyka zapytała, jak ograniczenia finansowe wpłyną na zamierzenia spółki? 

 

Maciej Jabłoński powiedział, że brzeziński TBS jest specyficzną jednostką w skali kraju, która 

prowadzi działalność w starych zasobach. Spółka praktycznie jest zarządcą, bo właścicielami 

budynków są wspólnoty. 

 

Roman Sasin zadał pytanie o planowanie i wykonywanie planów remontów budynków. 

 

Maciej Jabłoński odpowiedział, TBS analizuje potrzeby remontowe i opracowuje plany w tym 

zakresie. Jednak, aby były one realizowane, muszą być środki finansowe, których wspólnoty 

nie zbierają na fundusz remontowy. Powiedział, że spółki w chwili obecnej nie jest stać aby 

współfinansować kosztowne remonty budynków. 

 

Krzysztof Kotynia zadał pytanie, czy na poprawę stanu starej substancji mieszkaniowej nie 

można skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację. 

 

Maciej Jabłoński odpowiedział, że rewitalizacja obejmuje praktycznie tylko poprawę stanu 

elewacji budynków, zamiast kompleksowych remontów. 

 

Grażyna Korybut zadała pytanie burmistrz w sprawie oceny sytuacji finansowej TBS. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że w chwili obecnej nie można określić prawidłowego stanu 

finansów spółki. Będzie to przedmiotem zlecenia zewnętrznej firmie księgowej. Najlepiej 

byłoby, gdyby takie badanie wykonał biegły sądowy w zakresie finansów przedsiębiorstw. 

Sama , jako właściciel spółki nie może nawet zlecić biegłemu księgowemu badania bilansu, 

bo jest to kompetencja prezesa, lub Rady Nadzorczej. Burmistrz zamierza wystąpić do Rady 

Miasta o środki na weryfikację bilansu TBS. 

 

Maciej Jabłoński powiedział, że bilans za 2008 rok jest już sporządzony. 
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Ewa Chojka powiedziała, że może być on oparty o błędne wyliczenia bilansu otwarcia. 

 

Roman Sasin zaproponował aby nieprawidłowości w TBS zgłosić do Najwyższej Izby Kontroli, 

ale po wyjaśnieniu burmistrz, że obecnie stan zapisów księgowych będzie weryfikowany, 

odstąpił od swojego wniosku. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy są prowadzone badania stanu technicznego budynków, 

którymi TBS zarządza? 

 

Maciej Jabłoński odpowiedział, że badania są przeprowadzane i odnotowywane w książkach 

obiektu. Zapewnił, że w tym zakresie wszystko jest w porządku. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. o 

przedstawienie działalności spółki za 2008 r. 

 

Mirosław Gałązka – prezes PEC poinformował, że materiał dotyczący działalności spółki 

      w roku ubiegłym został przedstawiony radnym na piśmie i był przedmiotem zainteresowania 

komisji. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Prezes poprosił radnych  o 

zadawanie pytań. 

 

Roman Sasin zadał pytanie o remont pieca oraz kiedy PEC osiągnie największą swoją moc 

przerobową? Zapytał też, dlaczego występuje zmniejszanie dostaw ciepła na pływalnię?  

 

Mirosław Gałązka  odpowiedział, że zakład przygotowuje się do rozbudowy pieca, w wyniku 

której moc ciepłowni zwiększy się o 5 MW. Jest to wielkość, która zabezpieczy potrzeby 

przyszłych odbiorców ciepła. W sprawie dostaw ciepła do Miejskiej Krytej Pływalni 

odpowiedział, że węzeł cieplny jest własnością MKP i to pływalnia sama reguluje 

dostarczane ciepło. 

 

Barbara Kozłowska zapytała, czy są przygotowywane podwyżki cen ciepła? 

 

Mirosław Gałązka odpowiedział, że księgowość pracuje nad ustalaniem kosztów i nad 

kalkulacją, ale w chwili obecnej nie może powiedzieć o przyszłych cenach ciepła. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał o efekt rozmów ze spółdzielnią mieszkaniową oraz ZUK- iem w 

sprawie zaniżenia parametrów ciepłej wody. Stwierdził, że każdy remont pieca w PEC 

powoduje ograniczenia w dostawach ciepłej wody odbiorcom. Zadał  pytanie o możliwość 

ograniczenia dostaw ciepła do budynku Urzędu Miasta w dni wolne od pracy oraz o płynność 

finansową spółki.  

 

Mirosław Gałązka odpowiedział, że dotychczas nie miał sygnałów ze strony BSM na zaniżanie 

parametrów ciepłej wody. Zapewnił, że każdorazowo, gdy są uwagi ze strony odbiorców 

ciepła, to są one analizowane i udzielana jest odpowiedź. Sprawę ograniczenia dostaw ciepła 

do budynku Urzędu Miasta w dni wolne od pracy będzie można załatwić pozytywnie. 

Odnośnie wskaźników płynności finansowej odpowiedział, że dane na ten temat zostały 

zawarte w przedstawionym sprawozdaniu, które otrzymała przewodnicząca Rady Nadzorczej 

spółki.  

     

Zbigniew Bączyński poprosił o wystąpienie prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z 

o.o. na temat działalności spółki w 2008 roku. 



 11 

 

Janusz Cywiński poprosił o zadawanie pytań, ponieważ jak stwierdził, materiał znany jest 

radnym i był przedmiotem posiedzeń komisji. Informacja ZUK o działalności za 2008 r. 

stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

      Prezes ZUK nawiązał do pytania, jakie zadano na posiedzeniu komisji, w sprawie  

porównania cen za dostarczaną wodę i za odbierane ścieki w Brzezinach i Koluszkach. 

      Z danych, które przedstawił, wynika, że ceny w obu miastach są porównywalne, a nawet u 

nas są trochę niższe 

 

Roman Sasin zadał pytanie o przyczynę wzrostu zużycia wody przez instytucje budżetowe i 

spadku zużycia wody przez  przedsiębiorstwa. 

 

Janusz Cywiński podał kilka przyczyn, z powodu których wystąpiło zmniejszenie zużycia wody. 

Jedną z nich jest konieczność oszczędzania wody w okresie kryzysu. Zmienia się też profil 

działalności zakładów pracy. Prezes powiedział, że  zjawisko zmniejszania zużycia wody z 

roku na rok jest trwałą tendencją i jest obserwowane już od dłuższego czasu. Podał, że 

kwartalne zużycie wody w I kw.2009 r. w porównaniu do I kw. 2008 r. zmniejszyło się o 6 

tys. m. sześciennych.   

 

Tadeusz Barucki zadał pytanie o skutki finansowe podniesienia podatku o 0,5%?  

 

Janusz Cywiński podał, że podatek od urządzeń i sieci  zwiększył się o 64 tys. zł. Wzrosły 

też koszty badania jakości wody, ścieków i odpadów na składowisku, w związku ze 

wzrostem wymogów prawa unijnego. Te wzrosty kosztów odbijają się na cenach 

płaconych za wodę i ścieki. Prezes wskazał też, że do prawidłowej obsady kadrowej na 

ujęciu wody i oczyszczalni ścieków brakuje 4 pracowników. Dodał, że spółka ponosi 

także wysokie koszty związane z konieczną ochroną  bezpieczeństwa ujęć wody. 

 

Roman Sasin zapytał, czy wymienione zostały już wszystkie wodomierze na terenie działania 

spółki? 

 

Janusz Cywiński odpowiedział, że w chwili obecnej ZUK posiada 1600 nowoczesnych 

wodomierzy klasy B. Dodał, że wszystkie zgłaszane uwagi dotyczące kosztów i ilości 

zużytej wody są analizowane i odpowiedzi zainteresowanym są udzielane. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie o płynność finansową spółki. 

 

Janusz Cywiński odpowiedział, że spółka ZUK jest w dobrej kondycji finansowej. 

 

 

10. Ocena stanu porządku i czystości w mieście z uwzględnieniem zieleni miejskiej i 

zadrzewień. 

 

Wioletta Zubowicz – kierownik Referatu Spraw Komunalnych przedstawiła informację o 

stanie porządku i czystości w mieście z uwzględnieniem stanu zieleni miejskiej i 

zadrzewień. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Grażyna Korybut stwierdziła, że widać jest w naszym mieście poprawę estetyki. Więcej jest 

zwłaszcza nasadzeń kwiatów. Zadała pytanie w sprawie usuwania z terenu miasta, a 

zwłaszcza z ulic padłych zwierząt. 
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Wioletta Zubowicz odpowiedziała, że informację o miejscu padłych zwierząt należy 

bezpośrednio przekazywać do Referatu Spraw Komunalnych. Poinformowała, że zbiórką 

padłych zwierząt , zgodnie z podpisaną umową zajmuje się firma „Hetman” z Florianowa 

w gminie Bedlno. 

  

Czesława Gałecka poprosiła prezesa TBS o poprawę stanu porządkowego chodnika i 

trawnika na ul. Wodociągowej. 

 

Przemysław Maślanko zwrócił uwagę na stan porządku boiska międzyszkolnego należącego 

do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2. Ponieważ boisko nie jest zamknięte, to po 

sobocie i niedzieli widać tam śmieci. Dla dyrektorów obu szkół jest to problem, z którym 

nie mogą sobie poradzić. Radny prosił o wsparcie odpowiednich służb, zwłaszcza patroli 

policyjnych. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że utrzymanie czystości na boiskach szkolnych należy do 

kompetencji kierownictw szkół. Dodała, że znane są przypadki wyrzucania śmieci wprost 

z samochodów na ulicę, co świadczy nie tylko o niskiej kulturze, ale wręcz o złośliwym 

postępowaniu takich osób. 

 

Tadeusz Pabin zwrócił uwagę na bezmyślne niszczenie nasadzonych kwiatów przy ul. 

Bohaterów Warszawy oraz Przedwiośnie. 

 

Wioletta Zubowicz powiedziała, że Policja ustaliła sprawców tych wykroczeń i ich ukarała 

mandatami. 

 

Czesław Szadkowski powiedział, że widział, jak nowa firma z zaangażowaniem dba o stan 

naszej zieleni. Apelował do mieszkańców, aby nie bać się i zgłaszać przypadki 

wandalizmu Policji. 

 

Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę na słabe ciśnienie wody w fontannie na Placu Jana 

Pawła II i prosił o poprawienie usterki.    

 

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

Gminy Miasto Brzeziny na 2009 r. 

       

 

Grażyna Mela   przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian 

w budżecie miasta na 2009 r. Poprosiła o dokonanie autopoprawki w związku z otrzymaną 

informacją o ostatecznej kwocie środków niezbędnych na zadanie pt. ”Muzeum w 

przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”. 

      Skarbnik powiedziała, że zmiany w budżecie dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków. 

Dochody budżetu wzrosną o 30 tys. zł. z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste 

gruntów, których wartość została uaktualniona. 

      Do budżetu zostaje wprowadzona kwota 30 tys. zł. jako dodatkowe wpływy z usług 

Miejskiej Krytej Pływalni. Wynika to z realizacji programu pt.” Zajęcia sportowo – 

rekreacyjne”. Wydatki pływalni zostają zwiększone o 30 tys. zł. Są to środki przeznaczone 

na koszty prowadzenia dodatkowych zajęć. 

      Zwiększeniu ulegnie budżet MOPS o 50 tys. zł. na utrzymanie pensjonariuszy w Domu 

Pomocy Społecznej. 
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      Zwiększony zostanie budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 30 tys. zł. 

przeznaczonych na modernizację sieci elektrycznej tej placówki. 

       

Zbigniew Bączyński zapytał, czy Komisja Finansowo – Budżetowa omawiała proponowane 

zmiany? Nie uzyskał jednak odpowiedzi. Zapytał, czy są uwagi do proponowanych zmian? 

Skoro nikt się nie zgłosił, poddał pod głosowanie projekt uchwały, który wcześniej 

przedstawiła Grażyna Mela. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Wszyscy jednogłośnie głosowali za podjęciem 

uchwały. 

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 - 2013 

 

Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały, stwierdzając, że jest ona 

konsekwencją wprowadzonych zmian w budżecie dotyczących projektu pt. „Muzeum w 

przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”. Odczytała także projekt uchwały 

w tej sprawie. 

 

Zbigniew Bączynski zapytał o opinię komisji w sprawie tej uchwały. Nie uzyskał odpowiedzi, 

zapytał czy są uwagi do propozycji zmian w WPI? Skoro nie było zgłoszeń, poprosił o 

głosowanie. 

 

Na sali obrad było 9 radnych. Wszyscy jednogłośnie głosowali za podjęciem uchwały. 

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w Planie Rozwoju Lokalnego na lata  

2007 - 2015 

Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały i odczytała jej treść. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały? Skoro nie było zgłoszeń, 

poddał projekt pod głosowanie. 

 

Na sali obrad było 9 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych. Jedna osoba 

wstrzymała się od głosowania. 

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmian w regulaminie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Brzezinach. 

 

Jadwiga Rorat – zastępca dyrektora biblioteki przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym MBP. Materiał stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. 

      Poinformowała, że przy opracowywaniu projektu zmian w Regulaminie wprowadzone 

zostały uwagi Biblioteki Wojewódzkiej. 
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Zbigniew Bączyński prosił, aby ujednolicić stosowanie nazwy „Rada Biblioteczna”, bo taka 

nazwa jest prawidłowa. 

 

Ewa Chojka poinformowała, że Komisja Edukacji i Kultury sugerowała rozwiązanie 

organizacyjne polegające na rezygnacji z zapisu, aby  dyrektora biblioteki w przypadku 

czasowej nieobecności zastępowała główna księgowa. 

 

Grażyna Korybut uważa, że takie połączenie jest nie perspektywiczne i zaproponowała, aby 

zrezygnować z niego. 

 

Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie wniosek. 

 

Na sali obrad  spośród 11 obecnych radnych 5 osób głosowało za wnioskiem, 6 osób 

wstrzymało się od głosu. 

 

Zbigniew Bączyński stwierdził, że z projektu uchwały wykreśla się zapis o zastępowaniu 

dyrektora przez główną księgową. 

 

Wobec braku dalszych uwag, przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Spośród 11 radnych obecnych na sali obrad, 9 osób głosowało za przyjęciem uchwały, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na renowację 

zabytkowego obrazu w klasztorze S.S. Bernardynek w Brzezinach. 

 

Burmistrz Ewa Chojka poprosiła o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie  

dotacji dla klasztoru Sióstr Bernardynek przeznaczonej  na sfinansowanie renowacji obrazu 

wpisanego do rejestru zabytków. Burmistrz uzasadniła swoją prośbę niezachowaniem 

terminów określonych obowiązującą uchwałą Rady Miasta w sprawie dotowania 

konserwacji i renowacji zabytków. Aby Siostry Bernardynki mogły otrzymać dotację na 

renowację obrazu jeszcze w tym roku, należałoby zmienić uchwałę. Taki projekt zostanie 

przedstawiony Radzie Miasta do uchwalenia na następnej sesji. 

 

Wniosek burmistrz Ewy Chojki poddany został głosowaniu. 

 

Spośród 12 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem wniosku było 10 osób, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

 

 

 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Rady Miasta przez Panią 

Krystynę Selwakowską do zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Miasta Brzeziny. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował, że na poprzedniej sesji, Krystyna Selwakowska wezwała 

Radę Miasta do zmiany podjętej wówczas uchwały w sprawie rozpatrzenia jej skargi na 

burmistrza. Rada Miasta  uznała, że jest to skarga bezzasadna. Przewodniczący poprosił, 

aby Komisja Rewizyjna wypowiedziała się w tej sprawie. 
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Krzysztof Kotynia powiedział, że na swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna podtrzymała 

swoje stanowisko w sprawie uznania skargi Krystyny Selwakowskiej za bezzasadną. 

 

Grażyna Korybut przedstawiła projekt uchwały, która odmawia uchylenia poprzedniej uchwały 

w sprawie uznania skargi Krystyny Selwakowskiej na burmistrz, za bezzasadną. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie radcy prawnemu Urzędu Miasta, czy jest to skarga na Radę 

Miasta, czy wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego. 

 

Andrzej Tokarski – radca prawny wypowiedział się, że pismo Krystyny Selwakowskiej należy 

traktować jako wezwanie do usunięcia naruszenia. 

 

Projekt uchwały został poddany głosowaniu. Na 10 obecnych na sali obrad radnych, 8 osób 

głosowało za przyjęciem uchwały, 2 osoby nie głosowały. 

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.   

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Rady Miasta przez dyrektora 

Miejskiej Krytej Pływalni Pana Sławomira Sztylera do zmiany uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pani Joanny Chądzyńskiej – Bieniek. 

 

Stefan Zasada przedstawił wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego punktu. 

 

Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że postępowanie w sprawie naruszenia interesu prawnego 

przewiduje możliwość odwołania się do Rady i żądanie zmiany uchwały. Wniosek radnego 

jest więc niezasadny. Poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

stanowiska Komisji w sprawie wniosku dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni Sławomira 

Sztylera o uchylenie uchwały w jego sprawie. 

 

Ewa Chojka wyjaśniła, że Sławomir Sztyler jest nieobecny na dzisiejszej sesji z powodu 

pobytu w szpitalu i prosił ją o poinformowanie o tym radnych. 

 

Krzysztof Kotynia – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uzasadnienie do 

projektu uchwały Rady Miasta. Z uzasadnienia wynika, że Komisja Rewizyjna 

rozpatrywała wniosek Sławomira Sztylera na swoim posiedzeniu i w wyniku ponownego 

głosowania uznano, że Komisja prawidłowo oceniła postępowanie dyrektora S. Sztylera 

podczas konfliktu na pływalni w dniu 7 marca 2009 r. Komisja zaopiniowała więc odmowę 

uchylenia uchwały Rady uznającej skargę za zasadną.  

 

Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały o odmowie uchylenia uchwały Nr 

XXXVI/45  z dnia 28 kwietnia 2009 r.  

 

Uchwała została poddana głosowaniu. Na sali obrad znajdowało się 11 radnych. Za podjęciem 

uchwały głosowało 9 osób, przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

18. Wolne wnioski. 
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Zbigniew Bączyński poinformował, że otrzymał odpowiedź od burmistrz na pismo Czesława 

Szadkowskiego w sprawie pomalowania pasów na przejściu dla pieszych przy ul 

Waryńskiego. Burmistrz interweniowała w tej sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w 

Piotrkowie Trybunalskim. 

      Powiedział, że otrzymał pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie anonimu dotyczącego  zagrożenia bezpieczeństwa budynku na stadionie BKS 

„Start”. Pismo z prośbą o odpowiedź zostanie przekazane do Powiatowego Inspektora 

Budowlanego. 

      Poinformował, że pani Elżbieta Staszyńska  zwróciła się do Rady Miasta o uzupełnienie 

danych dotyczących zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta. Odpowiedź z 

wyjaśnieniami dla Pani Dyrektor zostanie przesłana.  

      Poinformował, że otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej walki 

z ubóstwem i wykluczeniem społecznym , która odbędzie się 18 czerwca w Przedborzu. 

 

Roman Sasin prosił o dodatkowe wyjaśnienia prezesa ZUK w sprawie wielkości zużycia wody 

i   odprowadzonych ścieków. 

 

Janusz Cywiński wyjaśnił, że różnice pomiędzy ilością zużytej wody i odprowadzanych 

ścieków wynikają stąd, iż wiele instytucji posiada tylko podliczniki zużycia wody, inne zaś 

tylko odprowadzają ścieki. 

 

Tadeusz Barucki zadał pytania: o termin budowy chodnika w ul. Przedwiośnie od marketu w 

stronę ul. Daliowej, o potrzebę powtórnego przeanalizowania regulaminu opłat targowych i 

uzupełnienie informacji o opłatach na targowisku miejskim, a także o spotkanie z 

deweloperem budowy osiedla przy ul. Głowackiego.  

 

Zbigniew Bączyński poprosił Komisję Finansowo-Budżetową o powtórne przeanalizowanie 

wysokości stawek opłat targowych. Zapytał też, czy deweloper jest zainteresowany takim 

spotkaniem? Jeśli tak, to takie spotkanie można by rozszerzyć o udział przedstawicieli 

banku i ogłosić o nim w prasie lokalnej dla zainteresowanych mieszkańców.  

 

Ewa Chojka poinformowała, że wystosowane zostało 18 maja  pismo do firmy budującej bloki 

przy ul. Głowackiego w sprawie spotkania informacyjnego o budowie. Powiedziała, że 

inkasent otrzyma pismo w sprawie uzupełnienia informacji o opłatach na targowisku 

miejskim. 

      W sprawie budowy chodnika burmistrz poinformowała, że jest to zadanie inwestycyjne, 

które musi być poprzedzone obmiarem, opracowaniem projektu technicznego i kosztorysu, 

a dopiero potem wprowadzone do budżetu, o ile znajdą się na to zadanie środki. W tej 

chwili nas na to nie stać – dodała. 

 

Tadeusz Mańko występując w imieniu Zarządu Ogrodu Działkowego „Bratek” zgłosił 

potrzebę utwardzenia nawierzchni ul Bohaterów Warszawy od skrzyżowania z ul. 

Głowackiego do ul. Kosmonautów. Uzasadnił to tym, że w okresie letnim występuje w 

rejonie ogrodów działkowych duże zakurzenie w wyniku ruchu samochodów. 

      Odniósł się także do wniosku mieszkańców ul. Sejmu Wielkiego o wyłączenie ich ulicy 

spod administracji miasta i przyłączenie do gminy Brzeziny. Powiedział, że nie rozumie 

manipulacji i rozgrywek które są wykorzystywane kosztem  mieszkańców tej ulicy. Dodał, 

że zamiast myśleć o rozwoju miasta , to takimi pomysłami proponuje się jego osłabienie i 

degradację. Uważa, że jeżeli taki dziwny pomysł wyszedł od któregoś z radnych, to 

powinien on zdać swój mandat, bo w ten sposób szkodzi miastu i jego mieszkańcom. 
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Burmistrz Ewa Chojka odpowiadając w sprawie ul. Bohaterów Warszawy powiedziała, że 

wykonać tam należy nie tylko nową nawierzchnię, ale także kanalizację . Projekt 

techniczny i kosztorys są opracowane, jeśli byłaby możliwość korzystania z 

dofinansowania z tzw. „schetynówek”, to można by rozpocząć budowę tej ulicy już w 

przyszłym roku. Z własnych środków niestety nie jest nas stać w tej chwili na taką 

inwestycję. Burmistrz powiedziała, że prawie połowa dróg na terenie miasta to są drogi nie 

ulepszone i zdarza się w okresach złej pogody, że są trudno przejezdne. Jest to łatwy 

argument do podburzania mieszkających tam ludzi w celu wykreowania na tym tle swojej 

osoby. Wszystkim mieszkańcom miasta należą się dobra drogi, tylko, że budżet miasta jest 

ograniczony i musimy wybierać: czy budujemy drogę, czy przedszkole. Wkrótce 

rozpoczniemy duże zadanie przebudowy dróg i budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu 

Szydłowiec. Na to zadanie musimy mieć 4 mln. zł. własnych środków, aby skorzystać z 

unijnej dotacji. To nie jest tak, że burmistrz, czy radni nie chcą budować dróg. Chcemy – 

mówiła burmistrz – tylko mamy ograniczone możliwości finansowe. To, że ktoś będzie 

narzekał, czy krzyczał i organizował protesty, nie zwiększy środków w budżecie. 

 

Stefan Zasada przekazał prośbę mieszkańców ul. Żeromskiego w sprawie ograniczenia ruchu 

ciężarowego na wysokości ul Andersa. Prosił także o lepszą organizację ruchu na parkingu 

przy Urzędzie Miasta. 

 

Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała, aby ograniczyć ruch ciężarówek już od skrzyżowania 

ul. Matuszewskiego z ul. 1 Maja, wymaga to jednak wdrożenia procedury uzgodnień z 

zarządzającym ruchem.  

 

Roman Sasin polemizował z wypowiedzią Tadeusza Mańko. Powiedział, że szkoda, iż 

Tadeusz Mańko nie zauważył, że to on zgłaszał wcześniej propozycję połączenia jednostek 

administracyjnych miasta i gminy Brzeziny. Radny uważa, że obecność telewizji na 

spotkaniu z mieszkańcami ul. Sejmu Wielkiego mogła wpłynąć na decyzję o pozyskaniu 

środków na inwestycję w osiedlu Szydłowiec. 

 

Ewa Chojka zażartowała z wypowiedzi radnego R. Sasina „dziękując” mu za załatwienie 

środków na inwestycję w osiedlu Szydłowiec. Powiedziała, że radny nie ma pojęcia  o 

procedurze pozyskiwania środków unijnych, skoro wygłasza takie opinie. Dotacja na 

zadanie w osiedlu Szydłowiec, to praca trzech wydziałów Urzędu Miasta. Wiele wysiłku 

kosztowało nie tylko przygotowanie wniosku, ale także jego uzasadnienie oraz 

uzupełnienie i dokonanie niezbędnych korekt. 

 

Eugeniusz Brot zgłosił potrzebę naprawy chodnika przy ul. Dąbrowskiego, którego płyty 

osuwają się do rowu. Zadał pytanie, czy nie można skorzystać z gwarancji z tytułu 

wykonywanej tam niedawno inwestycji. Zaproponował także rozwiązanie braku miejsc 

parkingowych przy targowisku miejskim poprzez wykorzystanie terenu po byłym placu 

zabaw, który sąsiaduje z targowiskiem. 

 

Ewa Chojka uznała pomysł rozgrodzenia terenu obok targowiska za przedwczesny, z uwagi na 

to, iż nie jesteśmy jeszcze właścicielem tego terenu i byłby kłopot z ustaleniem, kto ma 

czerpać korzyści z takiego parkingu. Ponadto burmistrz powiedziała, że jest przeciwna 

zajeżdżaniu zieleni. Gdy wjadą tam samochody, to powstanie takie samo klepisko jak na 

placu przy ul. Przechodniej. W sprawie naprawy chodnika przy ul. Dąbrowskiego, 

burmistrz  powiedziała, że sprawa gwarancji z tytułu robót zostanie sprawdzona i jeżeli 
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okres gwarancyjny jaszcze nie minął, to przygotowane zostanie wystąpienie do 

wykonawcy o wykonanie napraw. A jeżeli jest już po okresie gwarancyjnym, to sprawą 

naprawy chodnika zajmiemy się w ramach robót interwencyjnych. 

 

19. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku obrad, zakończył 

posiedzenie XXXVIII sesji Rady Miasta Brzeziny. 

 

 

 

 

Protokołował: 
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