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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 z 21 maja 2009 r. 

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

uchwał, wydanych zarządzeniach, postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych i w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Funkcjonowanie placówek oświatowych miasta w roku szkolnym 2008/2009 oraz  

      potrzeby rzeczowo – finansowe na rok szkolny 2009/2010. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Miasto Brzeziny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 

2008 -2012 

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

      Brzeziny na 2009 r. 

    10 a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji   

            środków  finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. Punkt  

            przeniesiony z poz. 14. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  

     Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Miasto 

Brzeziny planowanych na realizację programów operacyjnych. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji 

środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II 

półrocze 2009 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Brzeziny na II półrocze 2009 r. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – 

Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2009 r. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta 

Brzeziny, na II półrocze 2009 r. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady 

Miasta Brzeziny na II półrocze 2009 r. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i 

Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2009 r. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zakończenie obrad.   
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1.Otwarcie obrad. 

 

Zbigniew Bączyński otworzył obrady XXXIX sesji Rady Miasta Brzeziny. Przywitał 

radnych, zaproszonych gości oraz burmistrz Ewę Chojkę wraz z przybyłymi 

pracownikami Urzędu Miasta.  

 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Zbigniew Bączyński stwierdził, że w chwili otwarcia obrad, na sali znajdowało się 11 

radnych i uznał, że sesja jest prawomocna. Dodał, że dwoje radnych usprawiedliwiało 

swoją nieobecność. 

 

3. Zapoznanie z porządkiem obrad. 

 

Zbigniew Bączyński przedstawił propozycję porządku obrad Rady. Poprosił o 

przesunięcie punktu 14. do pkt. 10 a w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej 

Policji środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. 

 

Głosowało 11 radnych. Radni zgodzili się na propozycję zmiany, głosując  jednogłośnie 

za zmianą porządku obrad. 

 

4. Przyjęcie protokółu XXXVII sesji Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że wobec nie uzgodnienia treści, i wniesienia poprawek, 

protokół XXXVII sesji nie zostanie dziś przyjęty. Na następnej sesji będą więc 

przyjmowane protokóły XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta. Przewodniczący 

odniósł się krytycznie do sytuacji, gdy nie można uzgodnić treści protokółu sesji.  

 

Radni w głosowaniu wyrazili zgodę na propozycję przewodniczącego 11 głosami za 

(jednogłośnie). 

 

5. Informacja burmistrz o pracach między sesjami, wraz z informacją o realizacji    

    uchwał, wydanych zarządzeniach, postępowaniach o udzielenie zamówień      

    publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych. 

 

Ewa Chojka przedstawiła informację. Materiał stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu.  

 

Burmistrz poinformowała ponadto o postępie w realizacji inwestycji termomodernizacji 

budynku Urzędu Miasta i budowie Przedszkola Nr 1. 

 

Zbigniew Bączyński nawiązał do wysokości wkładu własnego  w wysokości 5 mln zł na 

modernizację oczyszczalni ścieków, mówiąc że taka kwota będzie dużym 

obciążeniem dla budżetu miasta. 
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Ewa Chojka wyjaśniła, że  modernizacja oczyszczalni  jest niezbędna dla poprawnego jej 

funkcjonowania, niezależnie od tego, czy otrzymamy dotację, czy nie. 

 

Czesława Gałecka zadała pytanie jak będzie zorganizowany przyszły system zbiórki 

odpadów, ich segregacja i zagospodarowanie. Radną interesowało także 

zagospodarowanie terenu po żwirowni przy ul. Waryńskiego. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że system segregacji odpadów na terenie miasta będzie 

utrzymany. W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów  prowadzona będzie segregacja 

na taśmie odzyskującej surowce wtórne z przeznaczeniem do recyklingu. Radni 

otrzymają na posiedzeniach komisji szerszą informacje na temat przyszłego 

zagospodarowania odpadów.  

      Burmistrz powiedziała, że sposób zagospodarowania żwirowni będzie konsultowany z 

radnymi.. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Zbigniew Bączyński poruszył kilka tematów. Powiedział, że: 

  - uszkodzeniu uległa  ulica Dąbrowskiego, w pobliżu    

    skrzyżowania z ul. Okrzei oraz chodnik w pobliżu ul Sienkiewicza, 

  - mieszkańcy domów przy ul. Lasockich – Mickiewicza zgłaszają problem zalewania   

       piwnic, a nawet mieszkań podczas dużych opadów deszczu. Wody opadowe nie    

       mieszczą się w wadliwej kanalizacji. Powiedział, że należałoby tę sprawę rozwiązać,  

       choć to jest trudny problem techniczny. Jego zdaniem należałoby wyprowadzić    

       lokatorów do innych mieszkań, a wolne lokale przeznaczyć na inne niemieszkalne   

       cele, np. na usługi,   

  - wjazd na targowisko miejskie jest w złym stanie technicznym, tak jak i nawierzchnia     

    chodników na targowisku. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że w chwili obecnej nie ma środków na naprawy dróg 

bitumicznych, ponieważ  należało zająć się w pierwszej kolejności naprawą dróg 

nieulepszonych. Ubytki w nawierzchni asfaltowej będą usuwane jesienią. 

      Przyczyną zalewania piwnic budynków przy skrzyżowaniu Lasockich – Mickiewicza 

– Traugutta, jest niedostosowanie zbyt wąskich przekrojów kanałów burzowych do 

gwałtownych opadów deszczu. Spływająca woda ze znacznej powierzchni miasta nie 

mieści się w kanałach i dlatego wylewa się do okolicznych piwnic, a nawet do 

mieszkań. Sytuacja z zalewaniem piwnic i mieszkań będzie się powtarzać do chwili 

rozdzielenia sieci kanalizacji deszczowej od sanitarnej. Rozwiązaniem byłoby 

przeniesienie lokatorów zagrożonych budynków do innych mieszkań, ale ich po prostu 

teraz nie ma. 

      W sprawie poprawy stanu nawierzchni targowiska, burmistrz powiedziała, że 

targowisko jest przewidziane do przebudowy i modernizacji w ciągu kilku 

najbliższych  lat. 

 

Tadeusz Barucki przekazał informację, że drzewa – topole rosnące przy wjeździe na 

targowisko miejskie niszczą swymi korzeniami nawierzchnię chodnika. Jest ona 

nierówna, tak, że przechodnie schodząc na ulicę, stwarzają zagrożenie dla siebie i 

przejeżdżających pojazdów. 
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Ewa Chojka odpowiedziała, że był już składany wniosek do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków o wyrażenie zgody na usunięcie  drzew, ale otrzymaliśmy jedynie zgodę na  

podcięcie. Dodała, że ponowiony zostanie wniosek o usunięcie tych topól. 

 

Grażyna Korybut przekazała zgłoszenie mieszkańca ul. Mrockiej, któremu wody opadowe 

zalewają posesję. Radna uważa, że niewłaściwie rozmieszczone są w tym rejonie 

studzienki kanalizacji deszczowej i wjazdy na posesje. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że w sprawie wjazdów, krawężników i studzienek w 

omawianym rejonie miasta prowadzona jest od 2006 r. korespondencja. Projektant  

budowy drogi odpowiadał, że prace wykonane zostały zgodnie z projektem 

zamiennym. W rejonie ulic Berlinga i Mrockiej występują duże różnice poziomu 

terenu, co może wpływać na drożność kanalizacji deszczowej. Burmistrz powiedziała, 

że dla wyjaśnienia sytuacji z prawidłowym rozmieszczeniem studzienek i drożnością 

kanalizacji deszczowej w tym rejonie, zostanie przeprowadzona kontrola i osobie, 

która zgłaszała problem zostanie udzielona odpowiedź. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Zbigniew Bączyński przedstawił odpowiedzi na interpelacje radnych. Powiedział, że 

otrzymał pisemne zapewnienie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie 

namalowania pasów na przejściach dla pieszych na ul. Waryńskiego. 

      Przewodniczący poinformował o piśmie, jakie skierowała do Żydowskiej Gminy 

Wyznaniowej  burmistrz  Ewa Chojka w sprawie stanowiska tej gminy dotyczącego 

macew znajdujących się na terenie naszego miasta. Kopię tego pisma otrzymał 

wnioskodawca zbiórki macew radny Roman Sasin. 

       

Zofia Krawczyk poinformowała, że otrzymała odpowiedź na interpelacje zgłoszone 

podczas dyżuru radnej: 

      - dotyczącą spalania ścinek po produkcji krawieckiej,  

      - w sprawie wniosku od mieszkańców ul. Krasickiego dotyczącego zmiany planu   

         zagospodarowania przestrzennego. 

 

8. Funkcjonowanie placówek oświatowych miasta w roku szkolnym 2008/2009 oraz  

    potrzeby rzeczowo – finansowe na rok szkolny 2009/2010. 

 

Zofia Krawczyk przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta przedstawiła 

materiał przygotowany przez dyrekcje placówek oświatowych, dotyczący 

funkcjonowania oświaty w naszym mieście. Materiał – w załączeniu do niniejszego 

protokółu. 

 

Stefan Zasada powiedział, że radni zapoznali się wcześniej z materiałem, który 

zaprezentowała radna Zofia Krawczyk. Oczekiwał podsumowania i wniosków. 

 

Zofia Krawczyk powiedziała, że z materiałami na temat oświaty powinni zapoznać się 

także inni  mieszkańcy, którzy przyszli na sesję. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że radna Zofia Krawczyk wyręczyła dyrektorów placówek, 

którzy mogli sami przedstawić swoje placówki zarówno od strony ich pracy w 
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minionym roku szkolnym , jak i pod względem potrzeb rzeczowo –finansowych w 

nadchodzącym roku szkolnym. 

 

Przemysław Maślanko złożył dyrektorom placówek oświatowych życzenia dobrego 

wypoczynku, po roku trudnej pracy. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy nauczyciele, którzy się dokształcają, uczą później 

nowo poznanych przedmiotów. Powiedział, że niepokoi go ukryta dotacja do 

Miejskiej Krytej Pływalni. Zapewniamy dofinansowanie wszystkim uczniom, ale nie 

wszyscy korzystają z lekcji wf na pływalni. 

 

Anna Mrówka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 powiedziała, że frekwencja na 

pływalni jest mała w grupie starszych uczniów, ale jest duża w przypadku uczniów 

najmłodszych. Jest to korzystne dla dzieci, ponieważ wiele z nich ma wady postawy i 

kręgosłupa. Starsi uczniowie, zwłaszcza dziewczęta często lekceważą lekcje wf, a 

zwłaszcza na pływalni. Na mniejszą frekwencję na pływalni mają wpływ  warunki 

pogodowe w okresie jesienno – zimowym, gdy wielu uczniów jest przeziębionych. 

 

Zbigniew Lechański potwierdził wypowiedź  dyrektor Mrówki. W okresie jesienno – 

zimowym do 70 uczniów otrzymuje zwolnienie od lekcji wychowania fizycznego. 

Natomiast umowę z pływalnią podpisuje się na początku roku szkolnego, gdy nie 

znamy jeszcze liczby zwolnień od lekcji wf. Jego zdaniem powinna być możliwość 

aneksowania umów pomiędzy szkołą a pływalnią. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że rocznie budżet miasta dopłaca do pływalni 600 – 700 

tys. zł.  Jego zdaniem, jeśli pływalnia ma mniejsze obciążenie z powodu niższej 

frekwencji uczniów, to powinna otrzymywać proporcjonalnie niższe środki. Dodał, że 

jeżeli już te lekcje są wykupione, to powinny być maksymalnie wykorzystane. 

 

Stefan Zasada uważa, że stworzyliśmy dzieciom dobre warunki na pływalni i trzeba je 

wykorzystać. 

 

Czesława Gałecka skrytykowała jej zdaniem nadmierne zwolnienia  uczniów z lekcji wf.  

      Powołała się tu na opinię byłego radnego – lekarza Andrzeja Kulki, który krytycznie 

oceniał  nadmierne zwolnienia lekarskie z lekcji wf. Radną interesowało też, do jakich 

szkół trafiają absolwenci po ukończeniu gimnazjum? 

 

Zofia Krawczyk zadała pytanie, czy dyrekcje szkół mogą liczyć na środki finansowe 

przeznaczone na remonty szkół? 

 

Zbigniew Lechański odpowiedział, że  64% absolwentów gimnazjum wybrało brzezińskie 

szkoły ponadgimnazjalne. 32 % idzie do szkół łódzkich, 4% do szkół w innych 

miejscowościach. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że w chwili obecnej nie może obiecać dodatkowych środków na 

remonty placówek. Trzeba wykorzystać te środki, które są zaplanowane w obecnym 

budżecie. Zapewniła, że jeśli otrzymamy dodatkowe środki, to na pewno zostaną 

rozdysponowane na potrzeby oświaty, ale w chwili obecnej nie można ich obiecać. 
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Grażyna Korybut zapytała jakie są przyczyny małego wykorzystania środków na 

doskonalenie zawodowe w przedszkolach? 

 

Agnieszka Gazda – dyrektor Przedszkola Nr 3 powiedziała, że jest to problem 

przejściowy. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie o skargi i odwołania w sprawie przyjęć do przedszkoli.  

 

Agnieszka Gazda odpowiedziała, że wpłynęło jedno odwołanie. 

 

Małgorzata Wyka – dyrektor Przedszkola Nr 3 odpowiedziała, że wpłynęło 10 odwołań. 

Zostaną one  rozpatrzone, gdy okaże się, że będą wolne miejsca w przedszkolu. 

 

Przewodniczącego Rady interesowały także wyniki egzaminów w naszych szkołach. 

 

Zbigniew Lechański powiedział, że wyniki egzaminów są średnie. Niższe z matematyki, 

przyrody i języka angielskiego. 

 

Zbigniew Zieliński – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 odpowiedział, że ogólny wynik 

egzaminów w jego szkole jest o 3% niższy, niż osiągnięty w skali Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

 

Anna Mrówka – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 powiedziała, że wyniki egzaminów w 

jej szkole są  powyżej średniej wojewódzkiej. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy wyniki klas integracyjnych obniżają wynik średni w 

szkole? 

 

Anna Mrówka odpowiedziała, że wyniki są adekwatne do dysfunkcji uczniów. 

 

Zbigniew Bączyński złożył z okazji zakończenia roku szkolnego podziękowania za pracę 

nauczycieli i życzył dzieciom przyjemnych wakacji. 

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki 

Odpadami dla Gminy Miasto Brzeziny wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko na lata 2008 – 2012. 

 

Wioletta Zubowicz – kierownik Referatu Spraw Komunalnych przedstawiła uzasadnienie 

projektu uchwały. Materiał w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy odbyła się debata w komisjach na omawiany temat? 

 

Tadeusz Barucki odpowiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Przekształceń Własnościowych i Współpracy z Zagranicą oraz 

Komisji Finansowo – Budżetowej temat był prezentowany i przeprowadzono 

dyskusję, która zakończyła się pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały. 

 

Małgorzata Pyka zapytała, czy uchwalona w maju tego roku ustawa o polityce 

ekologicznej Polski ma przełożenie na zaprezentowany projekt planu? 
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Wioletta Zubowicz odpowiedziała, że procedura opracowywania tego rodzaju planu jest 

długotrwała i skomplikowana. Nowe zapisy w prawie ekologicznym są uwzględniane 

przy okresowych aktualizacjach planu gospodarki odpadami. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy są uwagi i zapytania do przedstawionego materiału? Nie 

było zgłoszeń i po odczytaniu projektu uchwały, poddał go pod głosowanie. 

 

Na sali obrad obecnych było 11 radnych i wszyscy jednogłośnie głosowali za. 

 

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

     Miasto Brzeziny na 2009 r. 

 

 Grażyna Mela – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienia wprowadzanych zmian. 

Powiedziała, że na proponowane zmiany składają się następujące pozycje: 

       - zwiększenie dochodów ze sprzedaży działki dla Zakładu Energetycznego, 

       - sfinansowanie dotacji dla Policji na służby ponadnormatywne na II półrocze 2009 r., 

       - sfinansowanie nakładów na remont nowej siedziby MOPS, 

       - sfinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, 

       - składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, 

       - sfinansowanie oświetlenia budynku Urzędu Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy powyższe zmiany omawiane były przez komisję? 

     Gdy otrzymał odpowiedź twierdzącą od Tadeusza Baruckiego – przewodniczącego 

Komisji Finansowo – Budżetowej, poprosił Skarbnik Miasta o odczytanie projektu 

uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 

 

Na sali obrad znajdowało się 10 radnych i wszyscy jednogłośnie byli za. 

 

10 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Powiatowej Komendzie 

Policji w Brzezinach środków finansowych na sfinansowanie służb 

ponadnormatywnych.  
 

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Krzysztof Wdowiak omówił przebieg i 

efekty służb ponadnormatywnych patroli policyjnych, pełnionych na terenie miasta 

Brzeziny w I półroczu 2009 r.  

 

Zbigniew Bączyński pytał, czy nie można większości służb ponadnormatywnych 

skumulować w okresie wakacji? Prosił też , aby w rejonie targowiska miejskiego, 

patrole policyjne częściej korzystały z pouczeń, niż stosowali karanie mandatami, 

gdyż miasto boryka się z brakiem miejsc parkingowych w tym rejonie. 

 

Krzysztof Wdowiak odpowiedział, że byłoby najlepiej, aby służby ponadnormatywne w 

większości pełnić w okresie lata. Jednak jest to niemożliwe, gdyż ograniczeniem są tu 

przepisy  normujące czas pracy policjantów. Dodał, że patrole policyjne pełnione są 

przez funkcjonariuszy w czasie wolnym od służby. Prośbę przewodniczącego Rady o 

pouczenia a nie mandaty skomentował w ten sposób, że brzezińscy policjanci wydają 

najwięcej pouczeń w skali województwa. 

 

Grażyna Korybut poprosiła, aby w trakcie patroli, policjanci zwrócili większą uwagę na 

rejon ogrodów działkowych, ponieważ zdarza się tam coraz więcej kradzieży.  
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Zbigniew Bączyński wobec braku dalszych głosów w dyskusji, poprosił o przedstawienie 

projektu uchwały. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Elżbieta Matczak odczytała projekt uchwały, 

który został poddany głosowaniu przez przewodniczącego Rady.  

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Jednogłośnie wszyscy głosowali za. 

 

 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian  Wieloletniego Planu  

     Inwestycyjnego Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Grażyna Mela w uzasadnieniu projektu uchwały powiedziała, że zmiana WPI polega na 

usunięciu wspólnego z powiatem zadania dotyczącego modernizacji dróg, gdyż 

projekt ten nie uzyskał  dofinansowania ze środków unijnych. 

 

 Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy Komisja Finansowo –Budżetowa omawiała ten 

projekt uchwały? 

 

Bogusława Frydrych odpowiedziała, że Komisja Finansowo – Budżetowa pozytywnie 

zaopiniowała ten projekt. 

 

Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Spośród 11. obecnych radnych, za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy. 

 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia środków z budżetu Gminy  

     Miasto Brzeziny planowanych na realizację programów operacyjnych. 

 

Grażyna Mela w uzasadnieniu uchwały powiedziała, że należy planować środki na 

zadania dotowane ze środków unijnych z 3. letnim wyprzedzeniem. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał o środki na przyszłą inwestycję drogową w ul. Sejmu 

Wielkiego.  

 

Grażyna Mela powiedziała, że w tym roku na ul. Sejmu Wielkiego wydatkowane będzie 

150 tys. zł. Dodatkowo przeprowadzony zostanie remont na tej ulicy, ze środków na 

bieżące utrzymanie dróg nieulepszonych. 

 

Krzysztof Kotynia zapytał o termin wprowadzenia zadania inwestycyjnego budowa drogi 

w ul. Sejmu Wielkiego. 

 

Grażyna Mela odpowiedziała, że najpierw musimy poznać wielkość nakładów na to 

zadanie. Dopiero potem będzie można wprowadzić je do planu, uwzględniając 

możliwości finansowe budżetu miasta. Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący 

Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały a następnie poddał go pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały. 
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13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego  

     Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

 

Teresa Kwiecień – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w uzasadnieniu 

projektu uchwały, powiedziała, że zmianie uległ zakres zadań MOPS, do niego należy 

więc dostosować organizację ośrodka. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy w projekcie uwzględnione zostały zgłoszone przez 

niego uwagi formalne? 

 

Teresa Kwiecień po zapewnieniu przewodniczącego o wniesieniu poprawek i po braku 

dalszych głosów w dyskusji przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie. Spośród 12 obecnych na sali obrad 

radnych, 12 osób głosowało za (jednogłośnie). 

 

Pkt. 14 przeniesiony do p. 10 a. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę na usunięcie awarii 

systemu nagłaśniającego. Uznał, że należy doprowadzić go do stanu używalności. 

Powiedział, że wielokrotnie on sam i inni radni zgłaszali potrzebę wymiany sprzętu 

nagłaśniającego i wykonania remontu sali konferencyjnej, ale jak widać brak jest odzewu. 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały określającej zasady 

udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Ewa Chojka przedstawiła uzasadnienie do uchwały, która umożliwi jeszcze w tym roku 

przeznaczenie środków finansowych na odnowienie zabytkowego obrazu w klasztorze 

Sióstr Bernardynek. Burmistrz powiedziała, że zmianie ulega zapis § 6, w stosunku do 

uchwały Rady Miasta z 2006r., któremu nadaje się nową treść, dotyczącą terminów 

składania wniosków o dofinansowanie prac przy zbytkach. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy są uwagi i zapytania do przedstawionego projektu? 

Zgłoszeń nie było, poddał więc projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy głosowali za. 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie planu pracy Rady 

Miasta na II półrocze 2009 r. 

 

Zbigniew Bączyński przedstawił propozycje do planu pracy Rady na II półrocze 2009 r. i 

zapytał, czy radni mają sugestie, uwagi lub zapytania? 

 

Barbara Kozłowska poprosiła o uwzględnienie w planie Rady lub Komisji Rozwoju 

Gospodarczego oceny utrzymania stanu nawierzchni i chodników drogi wojewódzkiej 

nr 704 w granicach naszego miasta. 

 

Zbigniew Bączyński wniósł poprawkę do planu pracy Rady polegającą na przesunięciu 

oceny wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. na wrzesień i oceny stanu dróg 
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gminnych z września na sesję sierpniową. Nie odnotowano więcej głosów w sprawach 

planu pracy Rady Miasta, więc przewodniczący odczytał  projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, jednogłośnie za przyjęciem uchwały. 

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II 

półrocze 2009 r. 

 

Krzysztof Kotynia przedstawił projekt planu pracy Komisji na II półrocze 2009 r. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o uwagi do planu. 

Ewa Chojka poprosiła o przesunięcie omawiania przez Komisję wykonania budżetu z 

sierpnia na wrzesień. Zaproponowała, by informację o napływających skargach 

omówić w sierpniu. Poprosiła  Krzysztofa Kotynię o sprecyzowanie punktu w planie 

pracy Komisji Rewizyjnej dotyczącego zaleceń pokontrolnych dla TBS.  Burmistrz 

oświadczyła, że nie było kontroli w TBS-ie, a więc nie mogło być zaleceń 

pokontrolnych. Jeżeli Komisja Rewizyjna będzie zainteresowana  wynikami analiz 

audytora badającego prawidłowości w zakresie gospodarki finansowej TBS, to nic nie 

stoi  na przeszkodzie, aby zwrócić się o dostęp do materiałów , które będą w 

dyspozycji  audytora i organów TBS-u. Burmistrz wnioskuje o dokonanie 

odpowiedniej zmiany w propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej i proponuje zapis: 

      „Informacja dotycząca bilansu TBS Sp. z o.o. za 2008 r. z uwzględnieniem uwag 

audytora”. Temat ten mógłby być wprowadzony do planu pracy Komisji Rewizyjnej 

w październiku 2009 r.  

 

Zbigniew Bączyński poprosił o uwzględnienie uwagi burmistrz w projekcie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, 12 głosów było za przyjęciem uchwały z uwzględnieniem  

proponowanych zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej. 

 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – 

Budżetowej na II półrocze 2009 r. 

 

Bogusława Frydrych przedstawiła projekt planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej z 

uwzględnieniem poprawki dotyczącej przesunięcia omawiania budżetu miasta za II 

półrocze 2009 r. z sierpnia na  wrzesień i z września na sierpień w sprawie informacji 

o remontach dróg gminnych i inwestycjach na drodze wojewódzkiej nr 704 oraz w 

sprawie obwodnicy. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o uwagi do projektu planu pracy  Komisji Finansowo – 

Budżetowej. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, poddał więc go pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie za. 

 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych i Współpracy z 

Zagranicą na II półrocze 2009 r. 
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Stefan Zasada przedstawił projekt planu pracy Komisji Rozwoju uwzględniającego  

poprawkę dotyczącą zamiany punktów w sierpniu i wrześniu. W sierpniu Komisja   

      zajęłaby się stanem remontów i inwestycji drogowych, a we wrześniu omówieniem 

wykonania budżetu miasta za II półrocze. 

 

Burmistrz Ewa Chojka poprosiła o wyjaśnienie punktu w planie pracy Komisji Rozwoju 

dotyczącego analizy zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, 

który byłby realizowany we wrześniu. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił przedstawicieli Komisji Rozwoju o wyjaśnienie wątpliwości 

burmistrz. 

 

 

Stefan Zasada, który prezentował projekt planu pracy Komisji nie wyjaśnił intencji 

przewodniczącego Komisji Romana Sasina – autora planu. Nie zechcieli wyjaśnić 

tego także pozostali członkowie Komisji Rozwoju. 

 

Zbigniew Bączyński , wobec nieobecności na posiedzeniu Rady Romana Sasina – autora 

zapisów propozycji do planu pracy, zaproponował przyjęcie planu pracy Komisji 

Rozwoju na sierpień 2009 r. i doprecyzowanie planu pracy Komisji na wrzesień – 

grudzień 2009 r.  przed sesją sierpniową . Na tej sesji  Rada Miasta rozpatrzyłaby 

propozycje planu Komisji na pozostałe miesiące  2009 r. 

      Wobec braku innych propozycji, poddał swój wniosek pod glosowanie radnych. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, którzy jednogłośnie zaakceptowali plan pracy 

Komisji Rozwoju na sierpień 2009 r. 

 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Edukacji i Kultury na II półrocze 2009 r. 

 

Zofia Krawczyk przedstawiła projekt planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na II 

półrocze 2009 r. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał o uwagi do planu pracy Komisji Edukacji i Kultury. Uwag 

nie było, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie radnych. 

  

Glosowało 11 radnych, wszyscy za . 

 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Spraw 

Społecznych i Sportu na II półrocze 2009 r. 

 

Przemysław Maślanko przedstawił projekt planu pracy Komisji Spraw Społecznych na II 

półrocze 2009 r. Zaproponował modyfikację planu pracy w ten sposób, że na miesiąc 

sierpień wprowadzi się informację o funkcjonowaniu Miejskiej Krytej Pływalni, a 

omówienie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 r. zostanie przesunięte z 

sierpnia na wrzesień.  

 

Zbigniew Bączyński zapytał o uwagi do przedstawionego planu i zmian. 
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Ewa Chojka zaproponowała rozszerzyć plan pracy Komisji na wrzesień o temat 

„funkcjonowanie polityki mieszkaniowej miasta”. 

 

Zbigniew Bączyński, wobec braku innych głosów zaproponował głosowanie nad planem 

pracy Komisji, wraz z wniesionymi zmianami. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, wszyscy głosowali za podjęciem uchwały. 

 

22. Wolne wnioski. 

 

Zbigniew Bączyński zwrócił się do burmistrz o rozpowszechnienie informacji w BIS-ie 

dotyczącej nowego rozporządzenia resortu oświaty i wychowania w sprawie 

możliwości prowadzenia prywatnych przedszkoli, z nadzieją, że ta forma opieki nad 

dziećmi się przyjmie i dodatkowe dzieci dostaną możliwość uczęszczania do 

przedszkola, co w naszej sytuacji byłoby rozwiązaniem trudnej sytuacji w tej 

dziedzinie. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że taka publikacja jest przygotowana i ukaże się w 

najbliższym numerze BIS. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o udzielenie odpowiedzi mieszkańcowi z ul. św. Anny 3/11 

w sprawie możliwości przekształcenia prawa  użytkowania wieczystego mieszkania  

w prawo własności. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska odpowiedziała, że podczas 

zebrania wspólnoty mieszkaniowej z tej posesji, na którym był obecny ten 

mieszkaniec, wyjaśniano zasady przekształcania prawa użytkowania w prawo 

własności mieszkań. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował o inicjatywie starostwa w sprawie powołania spółki 

samorządów gminnych i powiatowego, która pomogłaby  SP ZOZ przeprowadzić 

restrukturyzację i niezbędne inwestycje w naszym szpitalu. 

 

Ewa Chojka nawiązując do przedstawionego tematu, poprosiła pomysłodawców tej idei o 

doprecyzowanie propozycji na piśmie. Powiedziała, że w tej sprawie zwróci się do 

starostwa . 

 

Obecna na sesji Rady Miasta mieszkanka  ul. Staszica poprosiła w imieniu grupy 

mieszkańców, aby  prezes TBS Maciej Jabłoński wyjaśnił przyczyny podwyżki 

czynszów. Podwyżki te wg niej, uderzają w najuboższych mieszkańców starych 

zasobów mieszkaniowych TBS. 

 

Maciej Jabłoński odpowiedział, że podwyżki czynszów wynikają z przeprowadzonych 

kalkulacji kosztów eksploatacji zasobów mieszkań. Spółka nie może ponosić strat na 

swojej działalności. Takie są zasady ekonomii. 

      W tym miejscu burmistrz wyjaśniła, że w nowo budowanych budynkach TBS-u 

czynsze są dużo wyższe aniżeli w starych zasobach, gdyż obciążają je dodatkowo 

spłaty kredytów. 
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Zbigniew Bączyński zasygnalizował narastający problem bezdomnych psów, które 

pozbawione opieki stanowią zagrożenie dla mieszkańców miasta, a zwłaszcza dla 

dzieci. Poinformował też o zarejestrowaniu spółki „Bzura”, która w swoim programie 

działania będzie miała gospodarkę odpadami. 

 

Mieszkanka osiedla Szydłowiec w imieniu grupy przybyłych na sesję Rady Miasta 

sąsiadów zwróciła się o wyjaśnienie problemu z opłatami adiacenckimi. Pytała 

dlaczego jednych mieszkańców traktuje się inaczej. Nie muszą wpłacać tych opłat. 

Natomiast ci, którzy to zrobili, nie mogą odzyskać swoich wpłat. Uważa, że jest to 

niesprawiedliwe. Powiedziała następnie, że przejście chodnikowe od ul. Orzeszkowej 

do ul. Kościuszki jest nieoświetlone, a w zaniedbanym  przez właściciela budynku 

gromadzą się hałaśliwi  młodzi, często pijani ludzie. Powiedziała, że mieszkańcy 

osiedla Szydłowiec mają odczucie, że władze miasta nie interesują się w ogóle ich 

osiedlem, bo od wielu lat jest ono zaniedbane. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że nikomu opłat nie umorzyła, tylko decyzją 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego umorzone zostało postępowanie w  

sprawie opłat. Powiedziała, że nie można mylić umorzenia opłaty adiacenckiej z 

umorzeniem postępowania przez kolegium. Powiedziała, że opłaty już wpłacone nie 

mogą być zwrócone. Wynika to z przepisów prawa. Burmistrz wyjaśniła też kwestię 

zwrotu wpłat  na społeczny komitet budowy kanalizacji sanitarnej. Powiedziała, że nie 

należy mylić tej sprawy z opłatami adiacenckimi. Burmistrz wyjaśniła, że poprzedni 

Zarząd Miasta wymusił i pobierał nienależne prawnie wpłaty na budowę kanalizacji, 

które teraz należy zwracać. 

       

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy w trybie skargi nie można wzruszyć decyzji 

    administracyjnej w sprawie naliczonych i wpłaconych opłat adiacenckich? 

 

Anna Durańska poinformowała, że mieszkańcy, którzy czują się pokrzywdzeni mają prawo 

     indywidualnie spróbować wzruszyć decyzję administracyjną. 

 

     Burmistrz Ewa Chojka nie uważa, że mieszkańcy osiedla Szydłowiec są źle traktowani, a  

     dowodem na to jest uzyskanie dofinansowania do inwestycji budowy dróg i kanalizacji  

     deszczowej na osiedlu Szydłowiec. Inwestycja trwać będzie 3 lata i obejmie 4 km dróg    

     i 2,6 km kanalizacji deszczowej.  

     Burmistrz powiedziała, że  zgłaszała kilkakrotnie Policji zakłócanie spokoju 

mieszkańców przy ul. Orzeszkowej i prosiła o kontrole patroli policyjnych na tym 

osiedlu.  

 

Roman Sasin zadał pytanie czy Rada Miasta może podjąć uchwałę w sprawie zwrotu opłat 

adiacenckich? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że wystąpienie radnego Sasina jest populistyczne, a do tego 

wprowadzające radnych i mieszkańców w błąd. Rada Miasta może podjąć taką 

uchwałę, tylko, że nie będzie ona miała podstaw prawnych i w trybie nadzoru służb 

Wojewody, będzie unieważniona, jako niezgodna z przepisami prawa o finansach 

publicznych.  
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Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy są możliwe jeszcze inne rozwiązania, które można 

podjąć dla sprawiedliwego załatwienia sprawy wpłaconych opłat adiacenckich przez 

mieszkańców  z osiedla Szydłowiec? 

 

Anna Durańska powiedziała, że każda z osób, które wpłaciły opłatę indywidualnie 

musiałaby wystąpić o wzruszenie decyzji i podać przekonywującą argumentację. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że jeśli będzie taka możliwość, to opłata zostanie umorzona lub 

rozłożona na raty. 

 

Mieszkanka ul Berlinga powiedziała, że podobny problem, jak na osiedlu Szydłowiec 

występuje w okolicach ul. Berlinga i Mrockiej i składa wniosek formalny o podanie 

podstawy prawnej naliczania tych opłat oraz w sprawie zwrotu wpłaty na kanalizację 

sanitarną. 

 

Zbigniew Bączyński pouczył tę panią, że nie ma ona prawa stawiania wniosków 

formalnych. Jeżeli jednak posiada dowód wpłaty na rzecz komitetu społecznego 

budowy kanalizacji, to może indywidualnie zwrócić się o zwrot wpłaty, tylko nie 

wiadomo, czy skutecznie, ponieważ mógł upłynąć termin przedawnienia. 

 

Radca prawny Urzędu Miasta podał wykładnię przepisów prawa w kwestii naliczania 

opłat adiacenckich, odwołań i możliwych umorzeń. Według jego opinii osoby, które 

otrzymały decyzję, a nie dokonały wpłaty, mogą wystąpić do Burmistrza Miasta o jej 

umorzenie. Natomiast osoby, które dokonały już wpłaty, mogą wystąpić o wzruszenie 

decyzji. 

 

Burmistrz powiedziała, że w sprawie opłat adiacenckich ukaże się artykuł w najbliższym 

wydaniu tygodnika BIS.  

 

Burmistrz Ewa Chojka poinformowała Radę Miasta, że otrzymała wiadomość o 

przekazaniu środków, wobec złożenia przez miasto wniosku o zwiększenie subwencji 

oświatowej z rezerwy Ministerstwa Finansów. Środki te będą mogły być  

wykorzystane na niezbędne prace remontowe placówek oświaty podczas wakacji. 

 

23. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński na zakończenie obrad Rady Miasta powiedział, że 

dokonał wstępnej oceny oświadczeń majątkowych radnych i w kilku przypadkach 

będzie konieczność ich uzupełnienia lub poprawienia. W tej sprawie wyśle pisma do 

kilku radnych. Z okazji rozpoczętych wakacji życzył wszystkim spokojnych i 

pogodnych wakacji i urlopów.  

       

Sesja Rady Miasta zakończyła się o godz. 17.00. 

 

 

Protokołował: 

 

Janusz Sidor 

                                                                   Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                         Zbigniew Bączyński. 
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