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       Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie przez 

Gminę miasto Brzeziny zarządzania drogą gminną Nr 121230 E – ul. Moniuszki 

Zarządowi Powiatu w Brzezinach. Zdjęcie z porządku obrad. Wprowadzenie pkt.: 

Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie partnerstwa i zabezpieczenia 

środków dla Powiatu Brzezińskiego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 

„Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008 -2011. Zmiana nazwy uchwały 

poprzez usunięcie słowa „intencyjna”. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

1.  Otwarcie obrad. 

 

Zbigniew Bączyński – przewodniczący Rady Miasta otwierając obrady nadzwyczajnej 

XLII sesji Rady Miasta, przywitał przybyłych radnych i pracowników Urzędu Miasta 

Brzeziny z Burmistrz Miasta Ewą Chojką. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Bączyński stwierdził na podstawie listy 

obecności, że na sali obrad znajduje się 13 radnych, Rada jest więc uprawniona do 

podejmowania uchwał. Radni nieobecni na sesji: Krzysztof Kotynia – 

usprawiedliwiony ( zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe) i Stefan Zasada – 

usprawiedliwiony (wyjazd poza Brzeziny w sprawach firmy). 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że otrzymał od Burmistrz Miasta wniosek z dnia 21  

      września 2009 r. z prośbą o zwołanie w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie   

      gminnym, sesji na dzień 28 września 2009 r. Rada Miasta rozpatrzyć ma projekt  

      uchwały o wspólnej  z Powiatem Brzezińskim realizacji projektu przebudowy dróg w    

      ul. Moniuszki i ul. Małczewskiej. W związku z tym przygotowany został projekt  

      uchwały Rady Miasta o wyrażenie zgody na powierzenie przez  Gminę Miasto  

      Brzeziny zarządzania drogą gminną Nr 121230 E – ul. Moniuszki  Zarządowi Powiatu  

      w Brzezinach. Stanowisko Rady Miasta w tej sprawie jest potrzebne, ponieważ  

      w dniu dzisiejszym, po południu obradować m.in. w tej sprawie będzie Rada Powiatu.  

      Przewodniczący następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji.  

        

Ewa Chojka wyjaśniła potrzebę zwołania sesji. Przeprosiła radnych za nadzwyczajny tryb  

      sesji i za dostarczenie uzupełniających materiałów w dniu obrad. Poprosiła 

jednocześnie o dokonanie zmiany w programie obecnego posiedzenia.  

      Burmistrz powiedziała, że starosta wystąpił do burmistrz o zapewnienie udziału miasta 

w wysokości 50% kosztów przebudowy ul. Rejtana. Uznała, jednak, że  korzystniejszy 

byłby układ partnerski z powiatem, jako liderem projektu, w którym wspólnie 

przebudowalibyśmy cały logiczny ciąg komunikacyjny z gminnymi ulicami 
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Moniuszki i Piłsudskiego, które łączą się z powiatową drogą w ul. Rejtana .Powiat 

jako lider projektu otrzymałby od miasta połowę wkładu własnego na przebudowę ul. 

Rejtana, a wspólny wniosek uzyskałby dodatkową premię punktową przy ocenie 

wniosku. W wyniku wspólnych ustaleń przygotowane zostały projekty uchwał. 

Burmistrz następnie poinformowała o rezygnacji we wspólnym projekcie z 

przebudowy ul. Piłsudskiego. Miasto na tę inwestycję złożyłoby swój własny projekt. 

Wspólny wniosek obejmowałby przebudowę ul. Moniuszki z pełnym wkładem miasta 

i przebudowę ul. Rejtana, na którą miasto dałoby 50% wkładu. Okazało się jednak, że 

na jeden wspólny projekt musi być jedno pozwolenie na budowę. W tej sytuacji 

miasto musiałoby oddać powiatowi w czasowy zarząd drogę w ul. Moniuszki. Takie 

działania zostały przygotowane. Jednak prawnicy doszukali się  orzeczenia RIO w 

Rzeszowie, mówiącego o tym, że art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym nie 

pozwala realizować zadań gminy. Burmistrz zaproponowała więc, że przebudowę ul. 

Moniuszki miasto zgłosi jako swój indywidualny wniosek. 

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie partnerstwa i 

zabezpieczenia środków dla Powiatu Brzezińskiego w ramach Programu 

Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008 

– 2011”. 

 

 Burmistrz Ewa Chojka poprosiła  Radę Miasta o podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie 

wyrażenia zgody na dofinansowanie w 50% wkładu powiatowi na przebudowę ul. 

Rejtana. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że podjęcie zaproponowanej uchwały pozwoli na 

zwiększenie szansy  na przebudowę ul. Rejtana w partnerstwie miasta i powiatu, które 

uzyska dodatkową punktację podczas oceny wniosku. Dodał, że dobrze się stało, iż 

obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Brzezinach wychwyciła wcześniej 

uchybienia prawne w projekcie uchwały. 

 

Grażyna Mela – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały o 

partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Brzezinach i przeznaczeniu w 2010 r. 

środków własnych miasta w wysokości 95.674,50 zł. na realizację wspólnego 

wniosku, ale pod warunkiem uzyskania przez Powiat dofinansowania zewnętrznego.  

 

      Przewodniczący Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie przygotowany projekt  

            uchwały intencyjnej, zgłoszony przez burmistrz  Ewę Chojkę. 

 

     W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za   

            podjęciem uchwały. 

 

     Zbigniew Bączyński  zwrócił uwagę w sprawie dokonania zmiany w wyrażeniu słownym  

            wysokości kwoty dotacji celowej. Poprosił też o usunięcie z nazwy uchwały słowa  

            „intencyjna” – co uzyskało aprobatę radnych. 

 

     W tym miejscu głos zabrał Starosta Edmund Kotecki, który podziękował Radzie Miasta i  

            burmistrz Ewie Chojce  za wolę załatwienia sprawy wspólnej inwestycji. 

 

     Ewa Chojka  poinformowała, że miasto złoży swój wniosek na przebudowę ul. Moniuszki   

            indywidualnie oraz projekt „rezerwowy” dotyczący budowy odcinka ul. Bohaterów   
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            Warszawy, który byłby rozpatrywany w przypadku, gdyby wojewodzie zostały środki. 

 

5. Zamknięcie obrad. 

 

     Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku dziennego, zamknął obrady XLII sesji  

           Rady Miasta.   

     

 

 

 

     Protokołował: Janusz Sidor.   

 

                                                                                        Przewodniczący   Rady  

 

                                                                                           Zbigniew Bączyński 

 

 

 


