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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 protokółów XXXVII i XXXVIII 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. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela 

do Związku Międzygminnego „Bzura” 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Łodzi. 

10. Informacja nt. stanu realizacji remontów i inwestycji na drogach w mieście w 

2009r., ze szczególnym uwzględnieniem dróg gminnych, drogi wojewódzkiej Nr 

708 i obwodnicy miasta Brzeziny. 

10a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy Komisji  

      Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych i Współpracy z  

      Zagranicą Rady Miasta na okres IX – XII 2009 r. Punkt dodany.  

11 Sprawozdanie z półrocznej pracy Rady, stałych komisji Rady oraz dyżurów 

radnych. 

               12. Rozpatrzenie sprawy wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego   

                     radnej. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia rozporządzenia   

     Wojewody Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 

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

Gminy Miasto Brzeziny na 2009 r. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego niezabudowanych działek położonych w Brzezinach pomiędzy 

ul. Hallera i ul. Mrocką. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 

672/7, położonej w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego. 

17 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania radnej Czesławy Gałeckiej   

     do uchylenia uchwały Rady Miasta z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia  

     jej odwołania z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Punkt dodany.   

18. Wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad. 
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1.   Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając obrady XL sesji Rady Miasta 

przywitał przybyłych radnych, zaproszonych gości, obecnych na posiedzeniu Burmistrza 

Miasta wraz z podległymi naczelnikami wydziałów, kierownikami referatów oraz 

mieszkańców Brzezin. 

 

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował, że na sali obrad obecnych jest 14 radnych, Rada jest więc  

      uprawniona do podejmowania uchwał. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Zbigniew Bączyński zapoznał obecnych z  przekazanym radnym porządkiem obrad. 

Zaproponował wprowadzenie  pkt. 10 a. ,w którym Rada rozpatrzyłaby przyjęcie planu 

pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych i Współpracy z 

Zagranicą na okres od września do grudnia 2009 r. Przewodniczący przypomniał, że na 

poprzedniej sesji, Rada Miasta uchwaliła przyjęcie planu pracy tej Komisji na sierpień 

2009 r. i należy zaplanować tematykę pracy Komisji na pozostałe miesiące 2009 r. 

      Zapytał, czy są jeszcze inne głosy w sprawie proponowanego porządku sesji? 

      Nie odnotowano zgłoszeń, ani uwag, poddał więc porządek obrad pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, wszyscy jednogłośnie przyjęli porządek obrad Rady. 

 

4.   Przyjęcie protokółów XXXVII i XXXVII sesji Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński  powiedział, że protokóły XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta są do 

wglądu w biurze Rady i proponuje zatwierdzić ich treść. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 12 osób głosowało za, 2 się wstrzymały od głosu. 

 

5.   Informacja Burmistrza Miasta o pracach między sesjami, wraz z informacją 

dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z realizacji 

uchwał.  
 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. 

 

Tadeusz Barucki zadał pytania: skąd się wziął wykazany przez TBS zysk 82 tys. zł i na jakie 

cele został przeznaczony oraz jakie skutki niesie nie udzielenie absolutorium 

poprzedniemu Zarządowi tej spółki. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że zawsze miała uwagi do pracy poprzedniego Zarządu, dlatego 

badanie bilansu było zlecone firmie zewnętrznej, która wykazała pewne nieprawidłowości 

np. przy rozliczaniu podatku VAT. Pełnej informacji o błędach, czy nieprawidłowościach 
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jeszcze nie ma. Gdy będzie pełny obraz stanu finansów spółki, to radni taką informację 

otrzymają.  Ale konsekwencje w stosunku do członków Zarządu spółki może wyciągnąć 

jedynie Rada Nadzorcza, która wyczekiwała z decyzjami dotyczącymi oceny pracy 

członków poprzedniego Zarządu TBS.   

      Burmistrz poinformowała, że wykazany zysk pochodzi ze sprzedaży lokali i jest to zysk 

teoretyczny, papierowy, raczej jako kategoria księgowa, niż konkretne środki pieniężne. 

Zdaniem burmistrz kłopoty finansowe spółki wzięły się stąd, że od 7. lat nie było zmian 

stawek czynszowych, a koszty eksploatacji z roku na rok rosną. Problemy z płynnością 

finansową zwiększają także nie zrealizowane należności z tytułu opłat czynszowych.  

 

Tadeusz Barucki wyjaśnił, że poprzednie pytanie o zysk TBS-u postawił w kontekście  

informacji, że z powodu braku środków finansowych plan remontów zasobów 

mieszkaniowych może być niewykonany. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że jej zdaniem należy dofinansować TBS, ponieważ z powodu 

braku środków na koncie spółki, nie można zapłacić zobowiązań, czy zakupić sprzęt 

komputerowy niezbędny do prac biurowych.  

 

Tadeusz Barucki nie chciał się zgodzić w sprawie pojmowania kategorii zysku i zamierzał 

dalej prowadzić polemikę z burmistrz, ale przewodniczący Rady zaproponował 

przeniesienie dyskusji na ten temat, na posiedzenie Komisji Finansowo - Budżetowej. 

 

Czesława Gałecka zadała pytanie, czy budżet miasta jest stać obecnie na otwarcie tak 

szerokiego frontu inwestycyjnego? Wiadome jest, że otrzymanie dotacji ze środków 

unijnych i wdrożenie ich wymaga dużego wkładu  środków z budżetu miasta. Zapytała też 

prezesa ZUK, czy planowana jest modernizacja starej kanalizacji, zwłaszcza w ulicach 

Sienkiewicza i św. Anny? 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że dofinansowywanie wniosków jest dużym problemem 

wielu samorządów powodu konieczności zaangażowania dużych środków finansowych na 

wkład własny. Burmistrz uważa, że w okresie realizacji tak dużego zadania jak 

modernizacja oczyszczalni ścieków, ZUK-u nie będzie stać na inne pozaplanowe 

inwestycje. 

 

Janusz Cywiński dodał, że na razie nie planuje większych remontów sieci. Powiedział, że na 

inwestycję modernizacyjną oczyszczalni, spółka będzie musiała zaciągnąć kredyt 

bankowy. Prezes powiedział, że 25 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim zostanie 

podpisana pierwsza w województwie łódzkim umowa na dofinansowanie inwestycji z 

Funduszu Spójności w ramach osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Jest to duży sukces nie tylko spółki, ale także miasta. Prezes podziękował za udzielenie 

pomocy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania projektu. 

 

Krzysztof Kotynia zadał pytanie jaki wkład wniosło miasto w organizację   pikniku 

motocyklowego i kto odpowiadał za bezpieczeństwo tej imprezy? Zadał też drugie pytanie 

o propozycję zmiany przebiegu ul. Sejmu Wielkiego. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że zawarta została umowa najmu, a za bezpieczeństwo zlotu 

odpowiedzialny był jej organizator. W sprawie ewentualnej zmiany przebiegu ul. Sejmu 

Wielkiego, burmistrz powiedziała, że taki pomysł zgłosił jeden z mieszkańców, ale żadne 
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decyzje o zmianach nie zapadły. Dodała, że odbędzie się spotkanie z mieszkańcami tej 

ulicy i na zadane pytania udzielone zostaną odpowiedzi. 

 

Roman Sasin zapytał, czy poprzedni zarząd TBS otrzymywał absolutorium? 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że nie. 

 

Roman Sasin powiedział, że dziwi go, że można było kierować spółką przez 5 lat bez 

absolutorium. Uważa, że sytuacja w TBS nadal jest trudna. Zadał pytanie, jakie podjęte 

zostaną kroki, aby  nastąpiła tam poprawa, która będzie korzystna dla mieszkańców? 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że zgodnie z zasadami funkcjonowania spółek prawa 

handlowego nie może ingerować w sprawy kadrowe spółki. Oceniając sytuację 

ekonomiczną TBS burmistrz powiedziała, że zależy ona głównie od posiadanej starej 100- 

letniej substancji mieszkaniowej, która się ciągle pogarsza. Żeby uratować stare budynki 

TBS, należałoby przeprowadzić ich gruntowne modernizacje, począwszy od wszystkich 

sieci i wymiany stropów. Niestety – powiedziała – na te remonty spółka nie ma  środków. 

Miasto mogłoby dokapitalizować TBS, ale to zależy już od radnych. Burmistrz 

zaproponowała, aby na posiedzeniach komisji, zwłaszcza Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych, której radny Sasin przewodniczy 

przedyskutować sposoby uzdrowienia sytuacji w TBS-ie. 

 

Roman Sasin uważa, że sposobem na poprawę stanu technicznego starych budynków TBS 

mogłoby być przekazanie mieszkań mieszkańcom. 

 

Zdaniem burmistrz pomysł ten nie jest dobry, gdyż zamieszkujący stare zasoby mieszkańcy w 

większości to ludzie niebogaci, których nie będzie stać na przeprowadzenie remontu 

mieszkania. Po kilku latach okaże się, że budynek nadaje się tylko do rozbiórki i miasto 

stanie przed problemem zapewnienia tym ludziom dachu nad głową. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, czy nie można by skorzystać ze środków zewnętrznych na 

rewitalizację zabytkowej części miasta? 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że można wystąpić o środki na rewitalizację, ale możemy 

otrzymać dofinansowanie tylko na poprawę wyglądu elewacji zewnętrznych i remont 

korytarzy i klatek schodowych. O te środki nie mogą występować indywidualnie 

mieszkańcy, tylko wspólnota mieszkaniowa. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że perspektywy poprawy stanu  starych zasobów 

mieszkaniowych  są wyjątkowo trudne i skomplikowane. Uważa, że przekazanie starych 

budynków TBS-owi  było błędem. Trzeba jednak zastanowić się nad sposobem ratowania 

istniejących budynków. Przewodniczący uważa, że trzeba znaleźć środki w przyszłych 

budżetach miasta, nawet kosztem realizacji innych  ważnych potrzeb. 

 

Ewa Chojka dodała, że w przeszłości popełniono poważny błąd przekazując całość zasobów 

mieszkaniowych miasta spółce TBS i będziemy musieli ponieść  wszelkie  konsekwencje 

tego błędu.  

 

Zofia Krawczyk zwróciła się o wykonanie oznakowania poziomego i barierek ochronnych na 

ul. Fredry. 
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Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, że radna Krawczyk zgłasza wolny wniosek, a teraz jest 

omawiany  5. punkt porządku sesji. 

 

Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że wniosek radnej został przekazany do starostwa i zostanie 

rozpatrzony. 

 

Roman Sasin zadał pytanie, dlaczego były p.o. prezesa p. Stanisław Gola pracuje jeszcze w 

TBS-ie, skoro nie wykazał się w pracy na stanowisku prezesa? 

 

Maciej Jabłoński odpowiedział, że obecność p. Stanisława Goli w TBS-ie jest potrzebna do 

wyjaśnień wielu kwestii związanych z funkcjonowaniem poprzedniego zarządu spółki. 

 

Roman Sasin zadał pytanie, czy przy inwestycji na osiedlu Szydłowiec będzie można uniknąć 

bardzo drogich przepompowni? 

 

Przemysław Maślanko prosił o wyjaśnienie finansowania wymiany zagranicznej z Gminą 

Saint Alban i Gminą Salgareda. 

 

Grzegorz Kozieł udzielił odpowiedzi, że miasto i starostwo wyasygnują po  3 tys. zł na koszty 

przyjęcia gości zagranicznych. Koszty te nie obejmują zakwaterowania gości. Zapytał, 

czy ktoś z radnych chciałby przyjąć do swojego domu rodzinę włoską lub francuską? 

 

6. Interpelacje i zapytania. 

 

Stefan Zasada zaproponował zmiany w układzie porządku sesji Rady, które według niego 

usprawnią przebieg sesji. Zadał pytanie burmistrz, dlaczego konserwator zabytków 

blokuje  dokonywanie zmian w przebudowie lub remontach starych budynków, skoro nie 

dysponuje środkami na ich ratowanie? Jako przykład podał budynek przy ul. Sienkiewicza 

11, z którego odpadają na ulicę fragmenty elewacji. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że propozycje radnego Zasady zostaną  rozważone. 

 

Burmistrz  odpowiedziała, że Wojewódzki Konserwator musi przestrzegać przepisy prawa o 

ochronie zabytków, ale niestety, nie ma pieniędzy na ich ochronę. Na remont budynku 

przy ul. Sienkiewicza składaliśmy dwukrotnie wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa 

Kultury, jednak bezskutecznie. Podobna sytuacja jest z nadzorem archeologicznym 

niezbędnym przy wszelkich zmianach w zabytkowych częściach miasta. Na ten nadzór 

pieniędzy nie ma konserwator zabytków, więc gdy chcieliśmy wykonać parking przy ul. 

Traugutta to musimy za nadzór archeologiczny zapłacić ze swoich środków. Dziwne dla 

nas wydaje się  także ingerowanie urzędu konserwatora w tak drobne kwestie, jak kolor 

kostki . Mamy w zapasie szarą kostkę, którą mogliśmy położyć na parkingu. Niestety, 

musi  być tam kostka kolorowa, taka sama, jak na ulicach Staszica i Mickiewicza. Na to 

wszystko trzeba mieć pieniądze, których w tym roku w budżecie niestety brakuje – 

powiedziała burmistrz. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, czy TBS nie mógłby odsprzedać swoich udziałów w budynku przy 

ul. Traugutta? 
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Ewa Chojka odpowiedziała, że jest to kompetencja zarządu TBS. Poddała jednak w 

wątpliwość ten pomysł. Obawia się bowiem, czy znajdzie się chętny do kupienia tego 

budynku z lokatorami. Burmistrz dodała, że gdyby jednak nabywca budynku się znalazł, 

to prawdopodobnie podniósłby czynsz,  którego mieszkańcy nie zapłaciliby. Doszłoby 

wtedy do eksmisji i żądań zabezpieczenia  mieszkań pod adresem miasta. Taki rozwój 

sytuacji jest bardzo prawdopodobny, należy więc tę propozycję radnego przemyśleć. 

Burmistrz zaproponowała, aby zrobić to na posiedzeniu komisji. 

 

Roman Sasin pytał, co miasto może zrobić dla poprawy sytuacji w TBS? 

 

Maciej Jabłoński odpowiedział, że problem tkwi w niedostatku pieniędzy. 

 

Zbigniew Bączyński zasygnalizował zgłoszony przez radnego powiatowego Mariana 

Krasińskiego problem z wykupem działki przyległej do ul. Kordeckiego. 

 

Tadeusz Barucki odpowiedział, że sprawą zajmowały się 21 sierpnia Komisja Rozwoju i 

Przekształceń Własnościowych oraz Komisja Finansowo – Budżetowa, które uznały, że 

wystąpią z wnioskiem o przygotowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta. Dodał, że procedura zmiany planu trwa od 2 do 3 lat. Radny 

Krasiński nie przyjął tego do wiadomości i na posiedzeniu komisji twierdził, że te 

procedury,  to są celowo stawiane urzędnicze przeszkody. 

 

Zbigniew Bączyński zasygnalizował, że na ul. Sejmu Wielkiego jest trudny, nieoznakowany i 

nieoświetlony zakręt. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że w tej sprawie zgłaszała do starostwa wniosek o zaopiniowanie 

zmiany organizacji ruchu i oczekuje na odpowiedź. 

 

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela do 

Związku Międzygminnego „Bzura”.  
 

Ewa Chojka poinformowała, że dotychczas w Związku Międzygminnym „Bzura” nasze 

miasto ma jednego przedstawiciela i jest nim Burmistrz Miasta Brzeziny. Ze statutu tego 

związku wynika, że norma przedstawicielska określa jednego przedstawiciela na 10 tys. 

mieszkańców, więc Brzezinom, które mają około 13 tys. mieszkańców przysługuje 

dodatkowe miejsce. Burmistrz zgłosiła kandydaturę kierownika technicznego ZUK 

Grzegorza Maślanko, uzasadniając  to tym, że zajmuje się on nadzorem nad 

składowiskiem odpadów. Związek w swoim zakresie będzie miał właśnie gospodarkę 

odpadami i dlatego osobą kompetentną do reprezentowania nas jest Grzegorz Maślanko. 

 

        Swoją kandydaturę zgłosił radny Roman Sasin, podkreślając swoje zaangażowanie w    

      działalności Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

 

Ewa Chojka uważa, że lepszym kandydatem do współpracy Związku Międzygminnego z 

Urzędem Miasta będzie Grzegorz Maślanko. Natomiast współpraca z radnym Romanem 

Sasinem byłaby trudna. 

 

Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie kandydaturę Grzegorza Maślanko.  
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W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za kandydaturą Grzegorza Maślanko opowiedziało 

się 11 radnych, został więc wybrany drugim przedstawicielem miasta w Związku 

Międzygminnym „Bzura”. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odczytała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Grzegorza 

Maślanko jako drugiego przedstawiciela miasta Brzeziny do Związku Międzygminnego 

„Bzura”.   

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za uchwałą głosowało 11 radnych, 4 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

 

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Łodzi. 

 

Zbigniew Bączyński w uzasadnieniu projektu uchwały powiedział, że dyrektor Miejskiej 

Krytej Pływalni Sławomir Sztyler zdecydował się zaskarżyć do WSA w Łodzi uchwałę 

Rady Miasta uznającą skargę na niego za zasadną. Poprosił o wypowiedź w tej sprawie 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Krzysztof Kotynia  odpowiedział, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła  ponownie skargę na 

niewłaściwe  zdaniem Komisji zachowanie się dyrektora S. Sztylera wobec klientki 

pływalni. Komisja Rewizyjna wniosła o odrzucenie skargi dyrektora na podjęte w tej 

sprawie uchwały Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania skargi dyrektora 

Miejskiej Krytej Pływalni do rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu 

w Łodzi. Przewodniczący Rady poprosił o wykreślenie § 2 z projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia przewodniczącego do reprezentowania Rady w sprawie przed WSA. 

 

 

Krzysztof Kotynia zaproponował zostawić w projekcie uchwały § 2 i wykreślić tylko słowo 

„profesjonalnemu”. 

 

Tadeusz Barucki wnioskował o pozostawienie uchwały w pierwotnym kształcie, ponieważ 

uważa, że przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Bączyński ma właściwe 

kwalifikacje do reprezentowania Rady przed WSA. 

 

Zbigniew Bączyński podziękował radnemu Baruckiemu za jego słowa, ale chce pozostać przy 

swoim zdaniu i poddał pod głosowanie swoją propozycję, jako dalej idącą. 

 

Na sali znajdowało się 15 radnych. Za propozycją przewodniczącego o wykreślenie § 2 z 

projektu uchwały było 9 radnych, 2 osoby były przeciwne, 4 radnych wstrzymało się od 

głosu. 

 

Zbigniew Bączyński odczytał projekt uchwały po dokonaniu poprawki. 

 

Głosowało 15 radnych, wszyscy jednogłośnie za przyjęciem uchwały. 
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10. Informacja na temat realizacji planu remontów i inwestycji na drogach w mieście w 

2009 r., ze szczególnym uwzględnieniem dróg gminnych, drogi wojewódzkiej Nr 708 

i obwodnicy miasta Brzeziny. 

 

Wioletta Zubowicz – kierownik Referatu Spraw Komunalnych przedstawiła informację o 

dotychczas przeprowadzonych w okresie  2009 r. remontach dróg gminnych ulepszonych 

i nieutwardzonych. Materiał – w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

Paweł Świderski – naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury przedstawił natomiast 

informację o przygotowaniach do inwestycji drogowych na osiedlu Szydłowiec, o 

planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej  Nr 708 w granicach miasta Brzeziny oraz o 

sytuacji związanej z inwestycją obwodnicy drogowej miasta. Powiedział, że po 

przeprowadzonym przetargu, rozpocznie  się modernizacja oświetlenia ulicznego w 

mieście, o wartości robót wynoszącej ok. 1 mln zł. Poinformował o ogłoszeniu przetargu 

na budowę i przebudowę ulic na osiedlu Szydłowiec. Inwestycja ta o wartości ok. 10 mln 

zł., dofinansowana ze środków unijnych, rozpocznie się w przyszłym roku i trwać będzie 

3 lata. Przedstawił radnym odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na nasze 

pismo w sprawie remontów dróg, z których remont drogi Nr 708 w ul. Waryńskiego, 

rozpocznie się w I kwartale 2010 r. Omówił też komplikacje z wyborem wariantów 

przebiegu obwodnicy drogowej naszego miasta. Wyjaśnił, że komplikacje te zostały 

spowodowane protestami mieszkańców gminy Brzeziny i ich wynikiem jest wydłużenie 

prac nad obwodnicą o kolejne 1,5 roku. 

 

Roman Sasin zaapelował o podjęcie wspólnych starań miasta i powiatu nad przyśpieszeniem 

prac dotyczących obwodnicy Brzezin. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że  burmistrz i przewodniczący Rady,  poparli pismo 

Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej wystosowane do decydentów w sprawie 

obwodnicy, z kopią do wielu parlamentarzystów. Z pisma wynika, że mieszkańcy Brzezin 

protestują przeciwko  przeciąganiu się prac analitycznych i różnych konsultacji 

dotyczących inwestycji  budowa obwodnicy miasta. 

 

Zbigniew Bączyński dodał, że pod protestami podpisali się także starosta i wicestarosta 

powiatu, oraz , że w sprawie przyśpieszenia budowy obwodnicy w Ministerstwie 

Infrastruktury poproszono o interwencję trzech posłów. 

 

Czesława Gałecka zadała pytanie o efekty oszczędności w planowanej modernizacji 

oświetlenia ulicznego. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że w ciągu jednego roku zaoszczędzimy ok. 200 tys. zł i ta 

inwestycja zwróci się po sześciu latach. 

 

Barbara Kozłowska poruszyła temat braku zainteresowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Rejon w Łowiczu stanem drogi Nr 704 w ul. Wojska Polskiego i prosiła o kolejną 

interwencję w sprawie budowy chodników i poprawy stanu poboczy tej drogi w granicach 

miasta.  

 

Zbigniew Bączyński poprosił o wystąpienie burmistrz w sprawie drogi Nr 704  do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich. 
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Tadeusz Barucki zwrócił uwagę na niszczenie przez samochody ciężarowe skwerku zieleni 

przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Skłodowskiej. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na ul. Wojska 

Polskiego systematycznie wysyłane są pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Natomiast  

w sprawie zajeżdżania skwerku zieleni, trzeba zgłosić sprawę Policji, ponieważ  

samochody o tonażu powyżej 10 ton nie mają prawa tam skręcać. 

      Burmistrz przeprosiła radnych, że nie będzie mogła uczestniczyć w dalszej części sesji, z 

powodu ważnego wyjazdu do Łowicza, na posiedzenie Związku Międzygminnego 

„Bzura”. 

 

 

 

10 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju    

        Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych i Współpracy z Zagranicą na okres    

        IX – XII. 2009 r. 

   

Roman Sasin przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, wobec przyjęcia na 

poprzedniej sesji Rady Miasta planu pracy Komisji Rozwoju tylko na sierpień 2009 r.,  

      przedstawił plan pracy Komisji na okres wrzesień – grudzień 2009r. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał o uwagi i pytania do przedstawionej propozycji. Ponieważ ich 

nie usłyszał, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały. 

 

11. Sprawozdania z pracy Rady Miasta oraz stałych komisji Rady Miasta za okres I 

półrocza 2009 r. 

 

Zbigniew Bączyński przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Miasta Brzeziny za okres I 

półrocza 2009 r. Materiał – w załączeniu do protokółu. 

 

Krzysztof Kotynia przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2009 r. 

Materiał – w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

Roman Sasin przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych i Współpracy z Zagranicą za I półrocze 2009 r. Materiał w załączeniu do 

protokółu. 

 

Tadeusz Barucki przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Finansowo – Budżetowej za I 

półrocze 2009 r. Materiał w załączeniu do protokółu. 

 

Zofia Krawczyk przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji i Kultury za okres I 

półrocza 2009 r. Materiał w załączeniu do protokółu. 

 

Przemysław Maślanko przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu 

za I półrocze 2009 r. 

 

Grażyna Korybut przedstawiła informację z dyżurów radnych pełnionych w okresie I półrocza 

2009 r. 
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Tadeusz Barucki zadał pytanie, jaki procent interwencji mieszkańców przekazanych radnym 

został zrealizowany? 

 

Zbigniew Bączyński odpowiedział, że takiej statystyki się nie prowadzi, ale wszystkie sprawy 

zgłoszone podczas dyżurów są zapisywane w kontrolce prowadzonej przez biuro rady i 

przekazywane burmistrz. Dodał, że można  wprowadzić dodatkową rubrykę w kontrolce, o 

sposobie załatwienia interwencji.  

 

Czesława Gałecka uzupełniła powyższą informację, mówiąc, że o sposobie załatwienia sprawy 

powiadamiani są na piśmie zainteresowani mieszkańcy oraz radni, którzy przyjęli 

interwencję podczas dyżuru.  

 

Zofia Krawczyk dodała, że spotkała się z przypadkami, że na dyżur radnych przychodzili 

mieszkańcy, którzy chcieli tylko poradzić się lub porozmawiać, niekoniecznie, aby coś 

załatwić. To świadczy o zaufaniu do radnych i o tym, że dyżury radnych są potrzebne i się 

sprawdziły. 

 

12.Rozpatrzenie sprawy wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego radnej. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że sprawa dotyczy radnej Czesławy Gałeckiej, która wezwała 

Radę Miasta do zmiany uchwały, która według niej naruszyła jej interes prawny, odwołując 

ją na kwietniowej sesji z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Powiedział, że sprawę 

skierował do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. 

 

Krzysztof Kotynia poinformował, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła wniosek radnej Gałeckiej i 

w głosowaniu ustaliła jednogłośnie, że nie ma podstaw do uchylenia uchwały Rady Miasta w 

sprawie stwierdzenia odwołania radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady i sugeruje 

utrzymać wcześniej podjętą uchwałę. 

 

Radca prawny Urzędu Miasta powiedział, że nie dopatrzył się, aby interes prawny radnej, w 

związku z jej odwołaniem został naruszony. Uważa, że Rada powinna wyrazić w tej sprawie 

swoje stanowisko w postaci uchwały. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o przygotowanie stosownego projektu uchwały w sprawie 

stanowiska Rady Miasta. Poprosił o wprowadzenie tego punktu jako dodatkowego do 

porządku obrad, w miejsce po 17 punkcie porządku obrad. Zmiana porządku obrad została 

poddana głosowaniu Rady. 

  

Głosowało jednogłośnie za zmianą porządku obrad 13 radnych. 

 

Czesława Gałecka zabrała głos, aby wyjaśnić intencje jakie nią kierowały, gdy zdecydowała się 

skierować wniosek o uchylenie uchwały Rady Miasta w  sprawie jej odwołania. Powiedziała, 

że nie chodzi jej o przywrócenie funkcji, tylko chce uświadomić radnym, że naruszone 

zostały zasady jawności postępowania, ponieważ ani radni, ani członkowie Komisji 

Rewizyjnej, którzy rozpatrywali jej wniosek nie znali wszystkich okoliczności sprawy. Jako 

przykład podała, że radni nie zostali zapoznani z treścią pism dyrektor Wydziału Prawno – 

Organizacyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i odpowiedziami przewodniczącego Rady 

Miasta na te pisma, które nie były z radnymi uzgadniane i konsultowane. Przewodniczący 

zdecydował więc o nas, ale bez nas. Powiedziała, że w związku z konfliktem, jaki ma 
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miejsce w obecnej Radzie Miasta, spotykają ją różne nieprzyjemne zdarzenia. Zazdrości 

więc dyrektorowi Sztylerowi, który także ma pretensje do Rady Miasta i Komisji Rewizyjnej 

o podjętą uchwałę w sprawie skargi, że mieszka poza Brzezinami, przynajmniej nie 

spotykają go przykrości w postaci zastraszania i szykanowania. 

 

Zbigniew Bączyński odniósł się do zarzutów radnej Gałeckiej w sprawie konsultowania z Radą 

Miasta spraw pilnych, które na przykład wymagają niezwłocznej odpowiedzi do Urzędu 

Wojewódzkiego. 

      Przypomniał radnym, że ustalono  wcześniej zasadę, że w sprawach wymagających pilnych 

odpowiedzi, będzie w imieniu radnych przygotowywać treść tych pism, bo trzeba w terminie 

odpowiedzieć. Niemożliwa jest więc konsultacja treści pisma, gdy nadzór prawny wzywa do 

odpowiedzi w ciągu 4 dni. Dodał, że korespondencja Rady Miasta jest informacją publiczną i 

w każdej chwili jest dostępna do wglądu w biurze Rady Miasta. 

 

Grażyna Korybut powiedziała, że pracując w Komisji Rewizyjnej często miała dyskomfort, gdy 

były rozpatrywane sprawy wymagające wiedzy prawniczej. Może częściej trzeba zapraszać 

prawnika do konsultacji podczas prac Komisji Rewizyjnej? 

 

Krzysztof Kotynia powiedział, że Komisja Rewizyjna korzysta często z opinii prawnika. W 

omawianej sprawie też wypowiedział się radca prawny. Dodał, że praca w Komisji 

Rewizyjnej jest wyjątkowo trudna i często nie wiadomo jak postąpić. Staramy się nie ulegać 

emocjom i naciskom, w każdej ważnej sprawie po dyskusji odbywa się głosowanie. Gdy 

mamy za mało wiedzy, zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, tak, aby nie zarzucono 

nam niesprawiedliwego wypracowania uzasadnienia do uchwały, którą podejmować będzie 

cała Rada Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński uzupełnił swoją wypowiedź stwierdzeniem, że w piśmie wyjaśniającym do 

Urzędu Wojewódzkiego w sprawie odwołania wiceprzewodniczącej Gałeckiej bronił 

uchwały, za którą głosowało 9. radnych.  

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody 

Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.  
 

Paweł Świderski  naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury przedstawił projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem. Materiał w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, jakie mogą być konsekwencje nieuzgodnienia rozporządzenia 

Wojewody? 

 

Paweł Świderski odpowiedział, że opiniujemy przedstawioną uchwałą nieuzgodnienie projektu 

rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Wzniesień 

Łódzkich w zakresie dotyczącym otuliny Parku położonej w granicach miasta Brzeziny. Jest 

to dla nas korzystne, ponieważ rezygnujemy w ten sposób z ograniczeń inwestycyjnych. 

 

Zbigniew Bączyński poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych. 8 osób było za, 1 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu. 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 

Miasto Brzeziny na 2009 rok. 

 

Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Powiedziała, że najważniejsza 

zmiana w budżecie miasta wynika z otrzymanej dodatkowo subwencji oświatowej – w 

wysokości 190,5 tys. zł –  pochodzącej z rezerwy Ministerstwa Finansów. Wystąpiliśmy o 

uruchomienie środków z tej rezerwy, niezbędnych dla przeprowadzenia remontów w 

placówkach oświatowych. Powiedziała, że w czerwcu podpisaliśmy umowę o 

dofinansowanie budowy i przebudowy dróg i kanalizacji na osiedlu Szydłowiec. Z tego 

tytułu wprowadzamy do budżetu dotację rozwojową w wysokości 701 674 zł., którą 

będziemy otrzymywać w ratach do końca tego roku, na nasze wnioski składane do Urzędu 

Marszałkowskiego. Z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych zwiększamy 

dochody o 40 tys. zł. Zwiększone zostaną środki przeznaczone na budowę Przedszkola Nr 1 

o 50,6 tys. zł. w związku z budową przyłączy do budynku.  

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie Komisji Finansowo – Budżetowej, czy opiniowała projekt 

zmian w budżecie? 

 

Tadeusz Barucki odpowiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

 

Grażyna Mela odczytała projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, z których wszyscy głosowali jednogłośnie za. 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 

Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Grażyna Mela przedstawiła projekt zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w związku z 

dokonanymi zmianami w budżecie miasta. Zmiana WPI dotyczy zwiększenia środków w 

wysokości 50,6 tys. z na budowę Przedszkola Nr 1, oraz zmniejszenia środków na zadaniu 

„Budowa dróg w ulic Kulczyńskiego, Mrockiej i Berlinga” i zadaniu „Budowa kanalizacji w 

ul. Orzeszkowej i Konopnickiej”. 

 

Krzysztof Kotynia zapytał, czy zwiększenie środków na Przedszkole Nr 1 dotyczy przyłączy 

energetycznych?  

 

Paweł Świderski odpowiedział na to pytanie twierdząco. 

 

Tadeusz Barucki poinformował, że  Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt zmian w WPI. 

 

Grażyna Mela odczytała projekt uchwały, a przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie za. 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego niezabudowanych działek położonych w Brzezinach, pomiędzy 

ulicami Hallera i Mrocką. 

 

Anna Durańska – naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały. Powiedziała, że uchwała dotyczy 19. niezabudowanych działek, dla 

których Burmistrz Miasta wydała decyzje o zatwierdzeniu ich podziału. Powiedziała, że 

Komisje Budżetowo - Finansowa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowały 

przedstawiony projekt. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał o ewentualne glosy w tej sprawie, i skoro nie było zgłoszeń, poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Spośród 12 obecnych radnych, 11 głosowało za, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 672/7 

położonej w Brzezinach, przy ul. Wojska Polskiego. 

 

Anna Durańska przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały dotyczącego sprzedaży działki nr 

672/7, stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeziny. 

 

Zbigniew Bączyński, wobec braku pytań w radnych w tej sprawie, po odczytaniu projektu 

uchwały, poddał go pod głosowanie. 

 

Na sali znajdowało się 13 radnych i wszyscy jednogłośnie głosowali za.  

 

17 a. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wezwania radnej Czesławy Gałeckiej do 

uchylenia uchwały z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia odwołania jej z 

funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta.  
 

Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych. Za uchwałą głosowało 10 radnych, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

 

Po przygotowaniu stosownego projektu uchwały, Rada Miasta w głosowaniu podtrzymała swoje 

stanowisko w sprawie odmówienia uchylenia uchwały z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 

Zbigniew Bączyński stwierdził, że po uchwaleniu przedmiotowej uchwały, radna Czesława 

Gałecka ma otwartą drogę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zaskarżenia 

legalności jej odwołania. 

 

  

18. Wolne wnioski. 

 

Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że burmistrz Ewa Chojka opuściła obrady Rady Miasta, ze 

względu na udział w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bzura” w Łowiczu i 

udzieli odpowiedzi radnym na ich wnioski na piśmie. 
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Tadeusz Barucki w imieniu mieszkańców posesji z ul. Krakówek 5 zwrócił się o poprawę 

warunków higieniczno – sanitarnych mieszkańców tego budynku. Brak bieżącej wody i 

kanalizacji sanitarnej wg. mieszkańców powoduje stan zagrożenia ich zdrowia i utrudnia 

normalne warunki bytowe. Brak jest ubikacji, a wodę trzeba ciągnąć korbą ze studni. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że otrzymał jeszcze w lipcu pismo od 9. mieszkańców z ul. 

Krakówek w sprawie złych warunków mieszkaniowych i higieniczno – sanitarnych. 

Wystąpił więc do prezesa TBS, z którym odbył też rozmowę na ten temat  oraz do 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przeprowadzenie doraźnej kontroli. 

      Wcześniej kontrolę budynku przeprowadził Powiatowy Inspektor Budowlany, który 

uznał, ze pod względem przestrzegania przepisów budowlanych, budynek nie stanowi 

zagrożenia. 

 

Tadeusz Barucki uważa, że należy doprowadzić wodę do budynku, a mieszkańcy 

zadeklarowali się, że przyłącza do swoich mieszkań wykonają na własny koszt, tylko 

potrzebna jest zgoda TBS i wykonanie projektu technicznego. 

 

Maciej Jabłoński powiedział, że w tym roku TBS nie ma w planie rzeczowym i finansowym 

tej inwestycji. Obecnie TBS nie ma środków do wykonania wodociągu. Można planować 

to zadanie , ale na przyszły rok. 

 

Tadeusz Barucki zasugerował, aby przekazać aportem środki finansowe z budżetu miasta na 

wykonanie wodociągu do posesji Krakówek 5. 

 

Barbara Kozłowska  uważa, że wraz z wodociągiem należy doprowadzić do omawianego 

budynku kanalizację sanitarną. TBS policzy koszt inwestycji i dopiero wtedy mógłby 

wystąpić do Rady Miasta o dofinansowanie TBS-u. 

 

Grażyna Mela powiedziała, że w tym roku nie ma wolnych środków i na inwestycje 

kontynuowane musi zaciągnąć kredyt. Planowana była wysokość kredytu ok. 1 mln zł., a 

teraz mówi się o następnych wydatkach, które jeszcze bardziej mogą podwyższyć  

wielkość zapotrzebowania na kredyt bankowy. Skarbnik  poinformowała, że jednocześnie 

maleją nasze dochody z podatku dochodowego. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że należy zorientować się w kosztach inwestycji, 

niezależnie, od momentu wprowadzenia zadania do planu. Nie są to wielkie środki, ale 

trzeba realnie patrzeć na możliwości finansowe budżetu miasta. 

 

Tadeusz Barucki wnioskował o usunięcie drzewa topoli przy ul.Lasockich , które niszczy 

chodnik przy wjeździe na targowisko miejskie. Pytał, jakie są szanse uzyskania zgody na 

usunięcie  topoli  przez wojewódzkiego konserwatora zabytków? 

      Radny zwrócił uwagę na uszkodzoną barierkę ochronną  przy skrzyżowaniu ulic 

Mickiewicza –Reformacka, naprzeciw klasztoru. 

      Zgłosił następnie problem zalewania wjazdu  i podwórza posesji przy ul. św. Anny 3/11. 

Podczas dużych opadów deszczu i po nich, mieszkańcy nie mogą bezpiecznie wyjść z 

klatki na ulicę. 

      Zapytał, czy nie można obniżyć zbyt wysokiego krawężnika przy skrzyżowaniu ulic Boh. 

Warszawy i Konstytucji 3 Maja. 

       Prosił też, aby wyeksponować starą zabytkową studnię przy ul Reformackiej, która jest  

       zasłonięta przez chwasty. 
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Tadeusz Pabin wnioskował o udostępnienie dla młodzieży w godzinach popołudniowych 

boisk szkolnych, a szczególnie przy Szkole Podstawowej Nr1.  

      W tym miejscu przewodniczący Rady Miasta powiedział, że wie, iż wszystkie boiska 

szkolne po południu są otwarte, tylko jest kwestia korzystania z nich przez młodzież. 

      Radny zwrócił następnie uwagę na zarośnięte wysokimi chwastami skrzyżowanie ulic  

      Południowej i św. Anny. 

 

Roman Sasin  wnioskował o : 

      - powrócenie do tematu powołania w naszym mieście Ośrodka Sporu i Rekreacji, 

      - rozpoznanie, jakie warunki musi miasto spełnić, aby powołać tzw. wolną strefę   

        ekonomiczną, która by zdynamizowała rozwój miasta, 

      - wyegzekwowanie dla potrzeb Komisji Rozwoju od dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni  

         informacji dotyczącej płac dyrekcji i grup pracowników, 

      - skrócenie czasu od posiedzenia komisji do podpisania protokółu i ustalenie zasad  

         nagrywania posiedzeń komisji, 

- zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego sesje i posiedzenia   

   komisji ponieważ istniejący sprzęt jest niesprawny. 

         

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że kwestia nagrywania posiedzeń komisji zależy od jej 

przewodniczącego. 

 

Barbara Kozłowska zwróciła uwagę Romanowi Sasinowi, że analizy płac MKP nie żądała 

cała Komisja, tylko sam przewodniczący Komisji Rozwoju. Dodała, że w tej sprawie nie 

było głosowania Komisji Rozwoju.  

 

Stefan Zasada zgłosił prośbę o przekazanie zarządcy dróg powiatowych uszkodzenie 

nawierzchni drogi na skrzyżowaniu ulic Strykowskiej i Ludowej. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował, że wpłynęła do rozpatrzenia przez Radę Miasta skarga na 

działalność dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni, którą przekazuje do zbadania Komisji 

Rewizyjnej, aby w toku postępowania wyjaśniającego uznano jej zasadność lub 

bezzasadność. 

      Przewodniczący przypomniał o seminarium  na temat partnerstwa publiczno – 

prywatnego, które ma odbyć się w Rochnie 11 września 2009 r. i zachęcał radnych do 

wzięcia w nim udziału. 

      Poinformował następnie o pisemnej interwencji u burmistrz , z kopią do wiadomości Rady 

Miasta mieszkanki  ul. Kordeckiego. Skarży się ona na niszczenie elewacji jej domu od 

strony ul. Słowackiego  oraz niszczenie donic z kwiatami od strony ul. Kordeckiego przez 

przejeżdżające samochody. W tej sprawie burmistrz udzieliła stosownej odpowiedzi. 

      Przewodniczący Rady poinformował następnie o piśmie z Urzędu Wojewódzkiego w 

sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zapisów w uchwale Rady 

Miasta Nr XXXVIII/66/09. Postępowanie to wynika ze skargi dotyczącej opracowania 

zmian do regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej, przez osobę 

nieupoważnioną prawnie do zastępowania dyrektor biblioteki, która w tym czasie była 

nieobecna w pracy. Poinformował, że w tej sprawie złożył 15 lipca 2009 r.  wyjaśnienia 

do Urzędu Wojewódzkiego. 

      Przewodniczący Rady poinformował , że na 25 sierpnia br. Starosta Brzeziński zaprosił na 

spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu powiatu w sprawie pomysłu powołania 
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spółki, której celem byłaby pomoc w dokonaniu restrukturyzacji i dofinansowania 

inwestycji SP ZOZ. Powiedział, że swoje wątpliwości sformułowała na piśmie do 

starostwa burmistrz Ewa Chojka. Przewodniczący Rady zaapelował do radnych, by wzięli 

udział w tym spotkaniu. 

      Przewodniczący powiedział, że wnioski radnego Romana Sasina w sprawie Miejskiej 

Krytej Pływalni i zastrzeżeń co do prawidłowości przygotowania i wykonania inwestycji 

budowy separatora przy ul. Waryńskiego są przekazane Komisji Rewizyjnej  do 

rozpatrzenia. 

 

W tym miejscu głos zabrała Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic, która powiedziała, że ma 

wątpliwości, czy  Komisja Rewizyjna może zająć się sprawami skontrolowania tematów, 

o które wnioskuje radny Roman Sasin. Uważa bowiem, że będzie to możliwe po 

wprowadzeniu tych tematów do planu kontroli Komisji. Dopiero wówczas Komisja 

Rewizyjna może wnioskować do burmistrz o konkretne dokumenty. Przewodniczący 

powiedział, że sprawę wyjaśnienia wątpliwości dotyczących separatora skierował do 

burmistrz Ewy Chojki. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował, że wpłynęła na jego ręce z Ministerstwa Administracji 

skarga w załączonym e-mailu, dotycząca nieprawidłowego powołania przez burmistrz 

osoby zastępującej dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Jadwigi Rorat. Nadał 

bieg sprawie, kierując ją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna 

skontaktowała się z osobą, której nazwisko jest w podpisie skargi. Osoba ta oświadczyła 

na piśmie, że nie jest autorką e-maila. Sprawa trafiła do opinii radcy prawnego Urzędu 

Miasta.  

 

Krzysztof  Kotynia – przewodniczący Komisji Rewizyjnej oświadczył, że wg. otrzymanej 

opinii prawnej  e-mail ze skargą jest anonimem oraz, że istnieje podejrzenie popełnienia 

przestępstwa fałszerstwa, które powinno zostać zgłoszone do prokuratury. Komisja 

Rewizyjna przegłosowała stosunkiem głosów 4 : 1 że nie będzie zajmować się analizą 

anonimowej skargi  i zawnioskowała do przewodniczącego Rady Miasta o skierowaniu 

sprawy podszycia się pod inną osobę do prokuratury. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej przedstawił wniosek Radzie Miasta o skierowanie sprawy do Prokuratury 

Rejonowej w Brzezinach. 

   

Zbigniew Bączyński zapytał, czy Rada Miasta chce tę sprawę rozpatrzyć na bieżącej sesji, czy  

     na następnej. Jego zdaniem Komisja Rewizyjna, mimo, że jest to anonim, powinna   

     rozpatrzyć prawdziwość zarzutów zawartych w e-mailu. 

 

Tadeusz Barucki stwierdził, że ktoś się podszył pod inną osobę i jest to czyn przestępczy.  

 

Krzysztof Kotynia ponowił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przegłosowania 

stanowiska Rady Miasta w sprawie zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu 

przestępstwa. 

 

Przewodniczący poddał wniosek  Komisji Rewizyjnej pod głosowanie. Wynik głosowania: 

      12 za wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Krzysztof Kotynia zgłosił następujące wnioski: 

- o naprawę nawierzchni ulic Burskiego i Dekerta, 
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- o rozpoczęcie procedury wykupu terenów pod poszerzenie drogi w ul. Sejmu 

Wielkiego, 

- o postawienie zakazu ruchu dla quadów - czterokołowców na drogach 

nieutwardzonych ulic Sejmu Wielkiego i Wojska Polskiego; pojazdy te bardzo niszczą 

nawierzchnię tych dróg , 

- o przegłosowanie przez Radę, czy Komisja Rewizyjna ma zajmować się tematem 

separatora zgłoszonym przez radnego Romana Sasina  

      Zadał też pytanie od kogo zależy zgoda na używanie w Internecie herbu miasta? 

      Radnemu Romanowi Sasinowi zadał pytanie, czy internetowe zaproszenie do współpracy 

naszego miasta z którymś z miast w Izraelu uzgodnił z Komisją Rozwoju Rady Miasta? 

 

Roman Sasin odpowiedział, że jest to tylko jego inicjatywa jako radnego. Radny zadał pytanie 

dyrektorowi  Sławomirowi Sztylerowi o wykonawcę prac przy wymianie płytek na 

basenie MKP.  

 

Sławomir Sztyler odpowiedział, że jest taki wykonawca. 

 

Przemysław Maślanko poinformował, że sprawa remontu w Miejskiej Krytej Pływalni była 

przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Sportu i że dyrektor MKP 

dokładnie wyjaśnił na czym ma polegać wymiana płytek i uszczelnianie niecki basenu.  

 

Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że komercyjne wykorzystanie herbu miasta zależy od zgody 

burmistrza. Tak kiedyś zdecydowała Rada Miasta. 

      Przewodniczący poinformował, że senator Maciej Grubski złożył  interpelację do Ministra 

Infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy drogowej naszego miasta. 

 

Tadeusz Barucki zabrał głos w sprawie niekorzystnego dla naszego miasta orzeczenia 

Komisji Regulacyjnej dotyczącego odszkodowania za przejęte tereny miejskie przez 

gminę żydowską. Uważa, że powinniśmy nadal dążyć do zmiany niesprawiedliwej 

decyzji, ponieważ  za utracony teren 2224 m.kw. przy ul. Berka Joselewicza, gmina 

żydowska otrzymała 19 tys. m.kw. w innym rejonie Brzezin. 

 

Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że Komisja Regulacyjna jest organem jednoinstancyjnym. 

Sprawa jest bardzo skomplikowana, a od decyzji tej komisji nie ma możliwości się już 

odwołać. Zaproponował, aby z tą sprawą  zapoznać któregoś z posłów. 

 

Eugeniusz Brot zadał pytanie radnemu Kotyni, czy dobrze zrozumiał, że na komisję 

Rewizyjną stosowane są jakieś naciski? 

 

Krzysztof Kotynia odpowiedział, że jest to jakieś nieporozumienie. Praca Komisji Rewizyjnej 

polega na czynnościach kontrolnych i rozpatrywaniu okoliczności związanych ze 

skargami na podmioty podległe Burmistrzowi Miasta Brzeziny. Jeśli rozpatruje się taką 

skargę to zawsze trzeba naruszyć czyjś interesy, aby dotrzeć do sprawiedliwego 

określenia i zdecydować o opinii dla Rady Miasta czy skarga jest zasadna, czy nie. 

Powiedział, że być może wyraził się mało precyzyjnie w tej sprawie. 
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19.Zakończenie obrad. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że porządek obrad XL sesji został wyczerpany , 

podziękował obecnym za uczestnictwo i zamknął obrady o godz. 16.15. 

 

 

Protokołował: 

Janusz Sidor 

                                                                             

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

 

                                                                                Rady Miasta Brzeziny 

 

 

                                                                                 Zbigniew Bączyński   

    

 

 

 

 

 


