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Korekta protokółu XLIV sesji Rady Miasta. 

 
Korekta zapisu w protokóle XLIV sesji z dnia 23 października 2009 r. na str. 14, wprowadzona 

w wyniku uwagi burmistrz miasta Ewy Chojki, dotycząca zmiany zapisu wypowiedzi . 

Korekta została zaakceptowana w głosowaniu radnych w dniu 26 listopada 2009 r. podczas 

obrad XLV sesji Rady Miasta w p. 4 porządku –Zatwierdzenie protokółów  XLIII  i XLIV sesji 

Rady Miasta. 

 

Treść poprzednia: 

Burmistrz powiedziała, że radny Roman Sasin już dziś prowadzi kampanię wyborczą. 

 

Treść poprawiona: 

Burmistrz powiedziała, że jeżeli ktoś jest chory na wybory i cały czas o niczym więcej nie mówi, 

tylko o wyborach; uważam, że nie powinniśmy skupiać się na wyborach, tylko na zagadnieniach 

merytorycznych.  
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  prawdziwość i rzetelność danych. Popełnione błędy  zostały skorygowane. Materiał stanowi    

     załącznik do niniejszego protokółu, a oświadczenia zostały opublikowane w BIP.    

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy na okres  trzech 

lat z dotychczasowym najemcą gruntu położonego przy ul. Sienkiewicza, stanowiącego 

część działki nr 2834/25. 

 

Anna Durańska – naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem przedstawiła uzasadnienie 

projektu uchwały. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy projekt był zaopiniowany przez komisje? Przewodniczący 

otrzymał odpowiedź twierdzącą. Zapytał następnie o uwagi radnych. Uwag nie stwierdzono. 

 

Anna Durańska odczytała projekt uchwały, do której radni nie wnieśli uwag. 

 

Zbigniew Bączyński poddał projekt uchwały pod głosowanie 

 

Głosowało 13 radnych. Wszyscy jednogłośnie za. 

 

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

       Miasto Brzeziny na 2009 r. 

 

Grażyna Mela – Skarbnik Miasta  przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. Przedstawiła 

autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 

100 tys. zł do spółki TBS. Skarbnik wyjaśniła, że środki te pochodzą z oszczędności 

osiągniętych po przetargu na zadanie wymiany w naszym mieście lamp i oświetlenia 

ulicznego na energooszczędne. Skarbnik wyjaśniła, ze zmiany w budżecie na 2009 r. 

wynikają z: 

     -  wniosku  Szkoły Podstawowej Nr 2  na  remont podjazdu dla niepełnosprawnych, 

     -  przesunięcia środków – 18 tys. zł.na inwestycję Przedszkola Nr 1, przeznaczonych na  

        kanalizację, 

     -  dotacji w wysokości 35 tys. zł. dla Domu Pomocy Społecznej, 

     -  zwiększenia budżetu Miejskiej Krytej Pływalni. 

     Skarbnik omówiła również bieżącą sytuację finansową budżetu w związku z wydatkami na    

     inwestycje. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że gdyby nie pomoc miasta, to TBS nie miałby nadziei na wyjście    

     z kryzysu. 

 

Roman Sasin zapytał, czy te 100 tys. zł. z budżetu miasta uratuje TBS? Radny uważa, że należy  

      udzielić większej pomocy  tej spółce  już teraz. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że na razie na tyle jest stać budżet miasta. Jeśli w 2010 roku będzie  

       lepsza sytuacja, to możliwa jest dalsza pomoc finansowa tej spółce. 100 tys. zł. spółki na  

       nogi nie postawi, ale  pomoże jej wyjść z bieżących trudności. Burmistrz powiedziała, że:  

       „jeżeli ktoś jest chory na wybory i cały czas o niczym więcej nie mówi, tylko o wyborach;  

       uważam, że nie powinniśmy skupiać się na wyborach, tylko na zagadnieniach  

       merytorycznych”. 

  

Roman Sasin ocenił, że kiedyś była współpraca Rady z miastem. Powiedział, że teraz jej nie ma. 


