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Proponowany porządek obrad przesłany radnym, stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. Przyjęty w głosowaniu porządek obrad, wraz z przegłosowanymi 

propozycjami, przedstawia się następująco: 

 

I. Część uroczysta. 

    1. Otwarcie sesji i przywitanie gości. 

    2. Wręczenie Decyzji Nr V/110 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży   

        Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach do krajowego systemu  

        ratowniczo – gaśniczego. 

    3. Wręczenie odznaczeń państwowych długoletnim pracownikom Wytwórni  

        Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. 

    4. Wręczenie aktu powierzenia  stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 oraz  informacja o  

         nauczycielach, którzy uzyskali awans na nauczyciela dyplomowanego. 

 

II. Część robocza. 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

3. Przyjęcie protokółu XXXIX sesji Rady Miasta z 30 czerwca 2009 r. Punkt uzupełniony o 

przyjęcie protokółu XL sesji Rady Miasta z 24 sierpnia 2009 r. 

4. 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. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2009 r. 

8. Informacja o funkcjonowaniu polityki informacyjnej w mieście. 

8a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie  

      spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Powiatu Brzezińskiego, Powiatu  

      Łódzkiego Wschodniego, Gminy Koluszki, Gminy Andrespol, Gminy Nowosolna,  

      Gminy Miasto Brzeziny, Gminy Brzeziny, Gminy Dmosin, Gminy Jeżów i Gminy  

      Rogów , w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia. Zmiana porządku, punkt  

      przeniesiony z poz. 17. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Brzeziny”. 

9a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia i przekazania Zarządowi Powiatu w  

      Brzezinach propozycji zmian przebiegu drogi gminnej ul. Armii Czerwonej w   

      Brzezinach. Punkt przeniesiony z p. 20. 

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

Miasto Brzeziny na 2009 r. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia  na dofinansowanie zadania 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z 

umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie partnerstwa i zabezpieczenia środków dla 

Powiatu Brzezińskiego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy 

Program Przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”. Punkt zdjęty z porządku obrad. 

Wprowadzony nowy punkt. 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego dla 

Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2015.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Brzeziny.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn „Spełnione 

Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z 

Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu powołanie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Powiatu Brzezińskiego, Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego, Gminy Koluszki, Gminy Andrespol, Gminy Nowosolna, 

Miasto Gminy Brzeziny, Gminy Brzeziny, Gminy Dmosin, Gminy Jeżów i Gminy 

Rogów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia. Zmiana porządku obrad. 

Punkt przeniesiony do poz. 8 a. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Bieńka na 

dyrektora miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach. Punkt zdjęty z porządku obrad. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia i przekazania Zarządowi Powiatu w 

Brzezinach propozycji zmian przebiegu drogi gminnej ul. Armii Czerwonej w 

Brzezinach. Punkt przeniesiony do poz. 9 a. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu biurowego na rzecz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w 

Brzezinach. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 

lat z dotychczasowym najemcą gruntu położonego przy ul. Reformackiej 6/8 w 

Brzezinach. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zakończenie obrad. 

 

 

I .Część uroczysta XLIII sesji. 

 

1. Otwarcie sesji i przywitanie gości. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając część uroczystą sesji, przywitał 

radnych, zaproszonych gości: wicewojewodę łódzkiego Krystynę Ozgę, komendanta 

wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. brygadiera Andrzeja 

Witkowskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Brzezinach brygadiera Dariusza Guzka, prezesa OSP Brzeziny Tadeusza Sobieszkodę, 

dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach Dorotę Zagrabę, starostę 

brzezińskiego Edmunda Koteckiego, pracowników Wytwórni Umundurowania 

Strażackiego w Brzezinach, przybyłych na sesję strażaków OSP Brzeziny, nauczycieli, 

którzy uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego,  nowo mianowaną dyrektor 

Przedszkola Nr 1 Małgorzatę Wykę oraz przybyłych na obrady pracowników Urzędu 

Miasta z burmistrz Ewą Chojką, prezesów miejskich spółek i mieszkańców miasta 

Brzeziny. 
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W tym miejscu hejnaliści z orkiestry strażackiej przy OSP w Brzezinach odegrali hejnał miasta 

Brzeziny. 

 

2. Wręczenie Decyzji  V /110 KRSG Komendanta Głównego Państwowej Straży    

    Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach do krajowego   

    systemu ratowniczo – gaśniczego.   

 

Komendant wojewódzki PSP w Łodzi – st. bryg. Andrzej Witkowski, wręczając akt powołania 

jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego prezesowi OSP Brzeziny 

Tadeuszowi Sobieszkodzie, przedstawił istotę systemu operacyjnego jakim jest krajowy 

system ratowniczo – gaśniczy, zadania  jednostki OSP, możliwości rozwoju sprzętowego 

i umiejętności  strażaków ochotników poprzez szkolenie i uczestnictwo w akcjach 

pożarniczych. Złożył życzenia strażakom ochotnikom osiągania sukcesów w ich 

społecznej działalności. 

 

Tadeusz Sobieszkoda – prezes OSP Brzeziny podziękował władzom miasta – burmistrz i 

Radzie Miasta za dofinansowanie zakupu sprzętu, komendantowi wojewódzkiemu PSP w 

Łodzi i komendantowi powiatowemu PSP w Brzezinach oraz poprzedniemu prezesowi 

OSP Romanowi Wargosiowi, za pomoc w uzyskaniu warunków wejścia do KRS-G. 

Następnie Tadeusz Sobieszkoda przedstawił historię Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Brzezinach. Materiał w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

Wicewojewoda Krystyna Ozga powiedziała, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych 

zadań zarówno rządu, jak i samorządów. Przypomniała historię powstania krajowego 

systemu ratowniczo – gaśniczego. Jej zdaniem, wejście OSP w Brzezinach do tego 

systemu tworzy nowe warunki rozwoju tej jednostki. W imieniu własnym i Wojewody 

Jolanty Chełmińskiej oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

przekazała gratulacje i podziękowania za determinację strażakom, radnym, burmistrz, 

władzom Państwowej Straży Pożarnej za determinację i tworzenie sprzyjającego klimatu 

do osiągnięcia tak ważnego celu jak wejście brzezińskiej jednostki do krajowego systemu 

ratowniczo - gaśniczego. Wicewojewoda pogratulowała również burmistrz miasta 

przyznania środków unijnych na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w 

Brzezinach. Dzięki temu – wskazała – widać Brzeziny nie tylko w powiecie i 

województwie, ale także w kraju. 

 

3. Wręczenie odznaczeń państwowych długoletnim pracownikom Wytwórni    

    Umundurowania Strażackiego w Brzezinach. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na wniosek wojewody   

         łódzkiego Prezydent RP odznaczył grupę pracowników Wytwórni Umundurowania 

Strażackiego złotymi i srebrnymi medalami za wzorowe i sumienne wykonywanie 

obowiązków pracowniczych i długoletnią pracę. Złotymi medalami odznaczeni zostali: 

Andrzej Knop, Jadwiga Kubik, Jadwiga Rutkowska i Teresa Steinhauer. Natomiast 

srebrnymi: Alina Banaśkiewicz, Bogumiła Kaczmarska, Halina Krakowiak i Grażyna 

Witkowska. Aktu dekoracji odznaczonych medalami dokonała  wicewojewoda Krystyna 

Ozga, której towarzyszyła dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego Dorota 

Zagraba.  

   

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński i burmistrz Ewa Chojka złożyli 

odznaczonym gratulacje. 
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W imieniu odznaczonych zabrała głos Teresa Steinhauer, która podziękowała za odznaczenia. 

Jak powiedziała, świadczą one, że dostrzeżona została długoletnia wzorowa praca i 

zaangażowanie w budowanie dobrej opinii o  zakładzie i wytwarzanych w nim 

produktach.  

 

Dorota Zagraba  podziękowała, za wyróżnienie medalami za długoletnią i wzorową pracę, tej 

grupy pracowników, którzy najbardziej zasłużyli się w szerzeniu dobrej opinii o swojej 

firmie. Kilkoro z nich brało udział w projekcie zwiększenia konkurencyjności firmy w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dyrektor powiedziała, że efektem tej 

pracy jest otrzymanie unijnego dofinansowania  na polepszenie konkurencyjności 

zakładu. 

 

4. Wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 oraz informacja     

    o nowo powołanych nauczycielach dyplomowanych.  

 

Burmistrz Ewa Chojka wręczyła akt powierzenia  stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 

Małgorzacie Wyce i życzyła jej sukcesów w pracy na tym stanowisku. Burmistrz dodała, 

że dyrektor Przedszkola Nr 1 została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego konkursu 

przez ośmioosobową komisję. Pani Wyka pełniła obowiązki dyrektora tego Przedszkola 

od 1 września 2008 r., a pracuje w nim od 1986 r. 

 

Zofia Krawczyk – przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta złożyła 

Małgorzacie Wyce gratulacje oraz życzenia sukcesów w pracy na nowym stanowisku. 

         Przewodnicząca Komisji poinformowała następnie o uzyskaniu tytułu nauczyciela 

dyplomowanego przez troje nauczycieli: Bogusławę Frydrych – nauczycielkę nauczania 

zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 2, Ewę Plutę – nauczycielkę informatyki, 

fizyki i techniki w Gimnazjum i Michała Gołąbka – nauczyciela języka polskiego w 

Gimnazjum. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński, burmistrz Ewa Chojka i przewodnicząca 

Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Zofia Krawczyk złożyli nauczycielom, którzy 

uzyskali najwyższy stopień awansu zawodowego gratulacje i życzenia sukcesów w pracy 

pedagogicznej. 

 

Zbigniew Bączyński po części uroczystej sesji, ogłosił 15 minutową przerwę. 

 

Część robocza XLIII sesji. 

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Zbigniew Bączyński stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali obrad znajduje się 14 

radnych, sesja jest więc uprawniona do podejmowania uchwał. Nieobecny na sesji – 

radny Krzysztof Kotynia usprawiedliwił swoją nieobecność wyjazdem poza Brzeziny na 

zajęcia podnoszące jego kwalifikacje zawodowe. 

 

2. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.  
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił projekt porządku dziennego sesji Rady 

Miasta. Zadał pytanie, czy  radni i burmistrz mają uwagi i propozycje zmian w porządku 
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         obrad Rady. 

 

Tadeusz Barucki zaproponował, aby wprowadzić do porządku punkt dotyczący dotacji dla 

powiatu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup 

samochodu kwatermistrzowskiego. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy sprawa dotacji dla PSP była tematem opinii komisji? 

 

Tadeusz Barucki udzielił odpowiedzi, że komisje Finansowo – Budżetowa i Rozwoju 

Gospodarczego zaopiniowały udzielenie dotacji pozytywnie. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy Komenda Powiatowa Straży zdąży z przetargiem po 

październikowej sesji ? 

 

Dariusz Guzek – zastępca komendanta PSP powiedział, że procedura przetargu jest długotrwała, 

tak, że może być problem z realizacją zakupu samochodu w terminie do końca tego roku. 

Nadmienił także, że środki z cofniętej dotacji miasta na zakup samochodu bojowego dla 

PSP zostały zwrócone na konto miasta. Dodał także, że Komenda Powiatowa PSP 

wywiązała się z przyrzeczenia danego miastu, w sprawie przekazania używanego 

podnośnika samochodowego dla OSP Brzeziny, która weszła do krajowego systemu 

ratowniczo – gaśniczego. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że sytuacja budżetu miasta jest obecnie trudna, z powodu 

zaangażowania własnych środków w dotowane projekty unijne. Zaproponowała, aby dać 

miastu czas na przeanalizowanie i przygotowanie wewnętrznych przesunięć w budżecie, 

przygotowanie projektu uchwały i w październiku będzie można podjąć w tej sprawie 

uchwałę.  

 

Zbigniew Bączyński przychylił się do wniosku burmistrz Ewy Chojki.  

 

Jakub Piątkowski przedstawił wniosek o zniesienie z porządku obrad pkt. 19 dotyczącego 

rozpatrzenia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rafała Bieńka na dyrektora 

Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach. Uzasadnił to pojawieniem się nowych 

okoliczności w sprawie. Wnioskował o przedłużenie terminu  rozpatrywania skargi do 

końca października 2009 r. 

 

Zofia Krawczyk przedstawiła wniosek Komisji Edukacji i Kultury o nie podejmowanie uchwały 

w pkt. 17 dotyczącym powołania spółki samorządów w działalności związanej z ochroną 

zdrowia. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez starostwo pełnej informacji o stronie 

finansowej i organizacyjnej nowej struktury w ochronie zdrowia. Radna uważa, że podjęcie 

decyzji o utworzeniu takiej spółki wymaga pełnego doinformowania radnych. 

 

Andrzej Kurczewski zaproponował odesłanie do komisji projektu uchwały z pkt. 14 o 

ustanowieniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny, uzasadniając to faktem  nie 

rozpatrywania tego projektu na komisjach. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że stara uchwała nie przystaje do obecnego stanu prawnego 

miasta i wprowadza zmiany formalne. Jedyną nowością jest powołanie spośród radnych 

kapituły opiniującej przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny.  

 



 7 

Roman Sasin powiedział, że jeżeli w proponowanej uchwale są tylko zmiany formalne, to 

uważa, że nie należy przeciągać dyskusji, tylko rozpatrzyć zgłoszony projekt uchwały. 

 

Zbigniew Bączyński na prośbę dyrektora Zdzisława Ziółkowskiego, proponuje pkt 17 porządku 

przesunąć w miejsce pkt 8 a. Powodem tego przesunięcia jest wyjazd dyrektora 

Ziółkowskiego w sprawach służbowych. 

 

Burmistrz Ewa Chojka proponuje, aby w miejsce  punktu 13 dotyczącego przebudowy dróg w 

partnerstwie z powiatem, zdjąć z porządku obrad projekt uchwały w tej sprawie i zamieścić 

punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie 

Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2015. Uzasadniła to 

uzyskaniem opinii prawnej, sporządzonej na podstawie orzeczenia RIO w Rzeszowie, z 

której wynika, że powiat nie może przyjąć w zarządzanie drogi od gminy. Podjęcie 

uchwały o zmianie w Planie Rozwoju Lokalnego wynika z konieczności złożenia wniosku 

do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

         Burmistrz wnioskowała również o wcześniejsze rozpatrzenie, tj w punkcie 9 a, projektu 

uchwały w sprawie przekazania Zarządowi Powiatu propozycji zmiany dotyczącej 

przebiegu drogi gminnej w ul. Armii Czerwonej, ze względu na prośbę kierownik Referatu 

Spraw Komunalnych 

 

Zbigniew Bączyński zaproponował, aby w pkt 3 przyjąć obok protokółu z XXXIX sesji, także 

protokół z sesji XL Rady Miasta. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, wszyscy jednogłośnie głosowali za rozpatrzeniem 

przyjęcia protokółów XXXIX i XL sesji. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie zdjęcie pkt 13 z porządku obrad, 

projektu uchwały o wspólnej miasta i powiatu przebudowie dróg i w to miejsce 

rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie Planu Rozwoju Lokalnego. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, wszyscy jednogłośnie byli za wnioskiem. 

 

Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny, który 

był planowany w pkt. 14. 

 

Głosowało 14 radnych. Za zdjęciem projektu z porządku obrad było 6 radnych, 5 przeciwnych i 

1 głos wstrzymujący się. Ponieważ nie można było ustalić, którzy radni nie głosowali, 

przewodniczący Rady zarządził reasumpcję głosowania. 

 

Głosowało 14 radnych. Za wnioskiem było 5 osób, przeciwko 8, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

         Wniosek o zdjęcie pkt. 14 z porządku obrad nie został przyjęty. 

 

Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie wniosek o pozostawienie w porządku obrad 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania spółki samorządowej w ochronie 

zdrowia. 

 

Spośród 13 obecnych na sali obrad radnych 7 osób głosowało za utrzymaniem tego punktu w 

porządku sesji, 5 osób było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
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Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie wniosek, aby przyjąć nazwę uchwały, taką jak 

zaproponowano w załączonym projekcie tj. „Uchwała w sprawie podjęcia działań 

mających na celu powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Powiatu 

Brzezińskiego, Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Gminy Koluszki, Gminy Andrespol, 

Gminy Nowosolna, Gminy Miasto Brzeziny, Gminy Brzeziny, Gminy Dmosin, Gminy 

Jeżów i Gminy Rogów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”. 

 

Głosowało 12 radnych. Za wnioskiem głos oddało 11 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Przewodniczący Rady, w związku z wnioskiem radnego Jakuba Piątkowskiego, występującego 

w imieniu Komisji Rewizyjnej, poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad pkt. 19. w 

sprawie podjęcia uchwały w sprawie skargi Pana Rafała Bieńka na dyrektora Miejskiej 

Krytej Pływalni Pana Sławomira Sztylera oraz przedłużenie rozpatrywania zasadności 

skargi do końca października 2009 r. 

 

Głosowało 14 radnych, za wnioskiem było 13 osób, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie przesunięcie z pkt 20 do pkt 9 a rozpatrzenia 

projektu uchwały w sprawie zmian przebiegu ul. Armii Czerwonej. 

 

Głosowało 14 radnych, wszyscy jednogłośnie za wnioskiem. 

 

Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie porządek obrad sesji, wraz z przegłosowanymi 

poprawkami. 

 

Głosowało 14 radnych, 13 osób było za, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

3. Przyjęcie protokółu XXXIX i XL sesji Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy są uwagi do treści protokółów XXXIX i XL sesji Rady 

Miasta. Nie usłyszał zgłoszeń i poddał pod głosowanie wniosek o ich przyjęcie. 

 

Głosowało 10 radnych. Za przyjęciem obu protokółów było 6 radnych, 4 wstrzymało się od 

głosu. 

 

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

uchwał, podjętych zarządzeniach, postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 

i w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

 

Burmistrz Miasta Ewa Chojka przedstawiła informację, której treść znajduje się w załączonym 

materiale do niniejszego protokółu. Burmistrz rozszerzyła swoją wypowiedź o informację z  

VII Kongresu Miast Polskich, który odbył się w Gnieźnie 24 i 25 września 2009 r. 

Poinformowała, że głównym tematem Kongresu była jakość usług komunalnych. Zdaniem 

samorządowców, do najpoważniejszych problemów polskich miast należą: 

- rosnące koszty opieki nad pensjonariuszami domów pomocy społecznej, 

- tworzenie lokali socjalnych pozyskiwanych z istniejących zasobów mieszkaniowych, 

- unormowanie gospodarki odpadami w związku z nałożonymi obowiązkami 

akcesyjnymi redukcji składowanych odpadów, 

- rosnące ceny wody i ścieków związane ze wzrostem amortyzacji majątku, którego 

wartość wysoko rośnie w wyniku dotowanych inwestycji ze środków unijnych. 
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Burmistrz poinformowała także o podjętych uchwałach II Zgromadzenia Związku „Bzura”, 

m.in. o budżecie tego związku na 2009 r, na 2010 r. oraz o stawkach wpłat do wspólnego 

budżetu Związku, które ustalono na 1,50 zł rocznie od jednego mieszkańca. 

         Burmistrz wyjaśniła, że autopoprawka, którą złoży Skarbnik Miasta Grażyna Mela  

dotyczy zmian w planowanych inwestycjach drogowych i wynika z zamiaru złożenia 

wniosku  do NPPDL na przebudowę ul. Moniuszki  a nie wspólnego wniosku z powiatem. 

Uzupełniła też informację w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Poinformowała, że korekta wniosku pod nazwą „Korzenie regionu łódzkiego” została 

złożona przez lidera wniosku - Gminę Koluszki. Miasto Brzeziny praktycznie nie 

dokonywało poprawek, uzupełniliśmy tylko podpisy Skarbnika Miasta. Burmistrz 

poinformowała o oczekiwanej wizycie gości z francuskiego miasta Saint – Alban i 

włoskiego miasta Salgareda, z którymi samorząd Brzezin zamierza nawiązać współpracę. 

  

Zbigniew Bączyński zaapelował do radnych o włączenie się i uczestnictwo w spotkaniach i 

imprezach związanych z wizytą gości zagranicznych z francuskiego miasta Saint – Alban i 

włoskiego miasta Salgareda. 

         Przewodniczący Rady poprosił w tym punkcie obrad o wypowiedzi i pytania dotyczące 

informacji złożonej przez Burmistrz Miasta. 

 

Jakub Piątkowski zadał pytanie, czy pozyskane środki przez TBS z banku komercyjnego  wpłyną 

na zwiększenie kosztów mieszkań w nowym budynku? Radnego interesowało też, czy 

zostaną aneksowane umowy z przyszłymi lokatorami tego budynku oraz kiedy zostanie 

zakończona inwestycja i oddanie mieszkań lokatorom. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że informacji w poruszonych przez radnego sprawach należy 

oczekiwać od  spółki TBS, która jest inwestorem. Spółka ta zalega wykonawcy ok. 500 tys. 

zł. z tytułu niezapłaconych faktur i prezes TBS zwrócił się do miasta o udzielenie pomocy 

finansowej, aby utrzymać firmę budowlaną na placu budowy i zakończyć inwestycję. 

Burmistrz uważa, że temat ten powinien być omawiany na komisjach Rady Miasta. 

 

Tadeusz Barucki wyraził obawę, że firma wykonująca budowę budynku może zejść z placu 

budowy i wystąpić do sądu o odzyskanie należności za niezapłacone faktury. Dziwił się 

też, że zarząd TBS podjął decyzję o rozpoczęciu budowy, nie mając zagwarantowanych 

środków finansowych. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że wyraziła swoją obawę o przyszłość inwestycji TBS, gdy 

dowiedziała się o podpisaniu umowy z wykonawcą. W umowie tej powołano się na 

promesę uzyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, którego do tej pory spółka 

nie dostała. Obecny prezes, który pracuje od  roku, zastał trudną sytuację finansową TBS. 

Poinformowała o rezygnacji prezesa Macieja Jabłońskiego z pełnionej funkcji, z 

trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.  

 

Prezes TBS Maciej Jabłoński poinformował, że z tytułu robót budowlanych, TBS zalega 

wykonawcy 461 tys zł.. Wykonawca robót zamierza zejść z placu budowy, w związku z 

niezapłaconymi fakturami. W związku z tym należy wykonać inwentaryzację na budowie i 

zabezpieczyć jej teren . W kwestii pytań radnego Piątkowskiego,  prezes powiedział, że 

oczekuje ostatecznej odpowiedzi z BGK. Jeżeli będzie ona negatywna, rozpocznie starania 

o kredyt komercyjny. 
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Tadeusz Barucki zadał pytanie, czy były wykorzystane już środki partycypantów omawianej 

budowy? 

 

Maciej Jabłoński odpowiedział, że tak. Dodał, że poinformuje przyszłych lokatorów budynku o 

zaistniałej sytuacji. 

 

Małgorzata Pyka powiedziała, że 15 osób zaangażowało swoje pieniądze w przyszłe mieszkania 

i tym ludziom należą się wyjaśnienia w sprawie przyszłych kosztów mieszkań. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie w sprawie udzielonej promesy kredytowej TBS-owi przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego. Zdaniem Przewodniczącego bank ma wątpliwości co do 

prawidłowej sytuacji finansowej spółki, skoro wstrzymuje się z decyzją kredytową. 

 

Maciej Jabłoński odpowiedział, że skoro TBS otrzymał promesę, to były podstawy uruchomienia 

procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą. Prezes uważa, że BGK nie 

dotrzymał słowa w sprawie udzielenia kredytu. Radnej Pyce odpowiedział, że 

partycypantów poinformuje, kiedy będzie miał decyzję banku. 

 

Roman Sasin nawiązując do informacji o pracach między sesjami, zapytał burmistrz, jakie miała 

wątpliwości w sprawach decyzji zarządu TBS? 

 

W tym miejscu pomiędzy radnym Romanem Sasinem i burmistrz Ewą Chojką wywiązała się 

gwałtowna wymiana zdań i burmistrz zwróciła się do przewodniczącego Bączyńskiego o 

zapanowanie nad dyskusją, ponieważ radny przerwał jej wypowiedź słowami, że burmistrz 

nie sprawuje właściwego nadzoru nad spółką. Burmistrz odpowiedziała radnemu Sasinowi, 

że nie ma on pojęcia o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego. Ewa Chojka poprosiła 

przewodniczącego Rady, aby pozwolił wypowiedzieć się jej na temat zadanego pytania. 

 

Kontynuując przerwaną wypowiedź, burmistrz powiedziała, że jej wątpliwości co do 

prawidłowego funkcjonowania spółki TBS dotyczyły: 

- aktu założycielskiego spółki TBS, którego jednolitego tekstu nie uzyskała od 2 lat, 

- zniesienia współwłasności mieszkań w budynku przy ul. Berka Joselewicza , 

- zbędnych - jej zdaniem niespójnych wypowiedzi prezesa, co do nakładów na remont 

budynku przy ul. Krakówek 5, który już dawno powinien być wyburzony, 

- nieprawidłowości przy sprzedaży lokalu przy ul. Traugutta 9 na rzecz dotychczasowego 

najemcy, którego nie było. 

Poruszyła też temat podniesiony w piśmie prezesa Jabłońskiego dotyczący złożenia 

wniosku o ogłoszenie likwidacji spółki. Burmistrz powiedziała, że temat  ten był szeroko 

omawiany na komisjach. Sądzi, że spółka TBS od samego jej powstania nie miała szans na 

prawidłowe funkcjonowanie, nawet, gdyby ją obecnie dokapitalizować.  

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zaproponował przerwanie dyskusji wokół spraw spółki 

TBS, jako zbyt obszernej na obecnej sesji. Zaproponował przeniesienie tematu na sesję 

październikową. Propozycja spotkała się z aprobatą radnych. 

 

Ewa Chojka zaproponowała, aby sytuacja spółki TBS została omówiona jeszcze szerzej na 

komisjach Rady Miasta. 
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W tym miejscu Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przekazał prowadzenie posiedzenia 

wiceprzewodniczącej Grażynie Korybut i opuścił salę obrad na czas uczestniczenia w 

uroczystości pogrzebowej. 

 

Roman Sasin zadał pytanie w sprawie korzystania ze stadionu przy ul. Sportowej, oraz jak 

rozwiązano sprawę zaległości opłaty przez BKS Start dla energetyki za wykorzystaną 

energię? 

 

Burmistrz poinformowała, że otrzymała wniosek zarządu BKS Start dotyczący rezygnacji z 

zarządzania nieruchomością na stadionie od 15 listopada 2009 r. Burmistrz powiedziała, że 

są wątpliwości co do podpisu tego wniosku. Po tym terminie miasto miałoby przejąć 

zarządzanie tą nieruchomością. Dodała, że zaległości za energię wynoszą ok. 14 tys. zł. i  

dotyczą BKS Start do którego należy zapłata długu. Burmistrz powiedziała, że klub „Hokej 

– Start” wystąpił do energetyki i zainstalował swój licznik energii elektrycznej. 

 

Przemysław Maślanko zadał pytanie, kto będzie pełnić funkcję pełnomocnika do spraw 

przeciwdziałania alkoholizmowi, po odwołaniu poprzednika? 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że od nowego roku będzie powołana nowa osoba na tę funkcję, ale 

nie jest to obowiązkowe. 

 

Jakub Piątkowski zadał pytanie dotyczące zabezpieczenia lokali dla organizacji, które utracą 

swoje dotychczasowe miejsce w budynku przy ul. Sienkiewicza 14, w związku z 

przejęciem go przez KRUS. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że organizacje mieszczące się w omawianym budynku są 

samodzielne,  miasto nie ma obowiązku zapewnienia lokali, ale włączy się do pomocy, w 

znalezieniu dla nich nowych siedzib. 

 

W tym miejscu radny Roman Sasin opuścił obrady, usprawiedliwiając wcześniej 

przewodniczącemu swoją czasową nieobecność uczestniczeniem w uroczystości 

pogrzebowej. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Grażyna Korybut poprosiła o zabieranie głosu przez radnych. 

 

Małgorzata Pyka zadała pytanie o termin rozpoczęcia remontu drogi wojewódzkiej nr 708 

Brzeziny – Stryków, bo słyszała, że roboty mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Zadała 

też pytanie o  perspektywy funkcjonowania spółki TBS. 

 

Ewa Chojka  odpowiedziała, że Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpocznie inwestycję w I półroczu 

2010 roku, poinformował nas  pismem w tej sprawie, którego kopię radni otrzymali. 

Opóźnienie wynika z procedury uzyskania decyzji środowiskowej. 

         Odpowiadając na drugie pytanie, burmistrz powiedziała, że TBS posiada zdekapitalizowany 

majątek. Radni podejmując w przeszłości decyzję o utworzeniu tej spółki powinni zdawać 

sobie sprawę, że z takim majątkiem spółka nie będzie mogła prawidłowo funkcjonować. TBS 

nie  mógł nawet osiągnąć zerowego wyniku. Nawet milion zł. dokapitalizowania  nie 

przyniesie większej poprawy, ponieważ od razu należy uregulować dług z tytułu zaległych 

faktur dla firmy budowlanej. 
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Tadeusz Barucki poprosił burmistrz o odpowiedź, w jaki sposób można trwale rozwiązać problem 

zalewania posesji przy ul. św. Anny 3/11, podczas większych opadów deszczu. 

 

Ewa Chojka odpowiedziała, że znając ten problem, prosiliśmy o pomoc ZUK, ale w chwili obecnej 

nie posiada on odpowiedniego sprzętu. Burmistrz powiedziała, że jest to teren miasta, ale 

służy mieszkańcom tej nieruchomości. Należałoby więc uregulować odpłatną służebność. 

Była propozycja oddania wspólnotom terenu na własność Jednak żadna ze wspólnot nie 

wyraziła zainteresowania, bo musiałaby zajmować się nim  i płacić podatki. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Grażyna Korybut przedstawiła odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Romanowi Sasinowi burmistrz odpowiedziała na piśmie, że drzewa przy ul. Okrzei, które rosną na 

terenie liceum i są zagrożeniem bezpieczeństwa  oraz niszczą kanalizację deszczową, nie są 

własnością miasta, ale starostwa. 

 

Zbigniewowi Bączyńskiemu burmistrz odpowiedziała na temat zbiórki i wywozu odpadów 

wielkogabarytowych, że jest to sprawa właścicieli nieruchomości, m.in. zarządu Brzezińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, który powinien zadbać o wywóz dużych przedmiotów, których 

chcą się pozbyć lokatorzy zasobów. 

 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2009 r. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto 

Brzeziny za I półrocze 2009 r., powiedziała, że obszerny materiał został przesłany radnym 

odpowiednio wcześniej i był on przedmiotem obrad komisji Rady Miasta. Materiał stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że komisje omawiały temat wykonania budżetu w I półroczu i 

uważa, że nie ma potrzeby szczegółowo powtarzać informacji, które radni otrzymali w 

trakcie posiedzeń komisji. Zaproponował, aby przejść do pytań. 

 

Grażyna Korybut poprosiła o krótkie wprowadzenie do omawianego tematu i zadawanie pytań. 

 

Skarbnik Miasta przedstawiła główne wskaźniki charakteryzujące budżet miasta w I półroczu 2009r. 

         Dochody budżetu w tym okresie wyniosły 12.592,7 tys. zł, co stanowi 55% planu. Wydatki 

zamknęły się kwotą 12.380,9 tys. zł i jest to 47% wykonania planu. Skarbnik powiedziała, że 

przewiduje zmniejszenie wpływu z podatków, co oznacza utratę dochodów. Żeby się 

zabezpieczyć i uzyskać równowagę budżetową, będzie trzeba zaciągnąć ok. milionowy kredyt 

bankowy. Będzie on  przeznaczony na pokrycie utraty dochodów. Projekt uchwały o 

zaciągnięciu kredytu wpłynie do Rady w październiku. Skarbnik podała, że wskaźnik 

zadłużenia w naszym mieście wynosi ok. 30%. Powiedziała, że niepokojące jest dla naszego 

samorządu, ale także i dla innych jednostek, że Ministerstwo Finansów zapowiada 

zmniejszenie udziału samorządów w dochodach, z powodu kryzysowej sytuacji gospodarczej 

kraju. Oznacza to konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach budżetowych.          

 

8. Informacja o funkcjonowaniu polityki informacyjnej w mieście. 
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Sekretarz  Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła materiał dotyczący funkcjonowania systemu 

informacji w naszym mieście, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Grażyna Korybut zadała pytanie, dlaczego na posiedzenie Rady Miasta nie przybył redaktor 

tygodnika samorządowego BIS? 

 

Grażyna Dziedzic powiedziała, że redaktor BIS usprawiedliwiał swoją nieobecność 

terminowymi zadaniami w związku z przygotowywaniem następnego numeru tygodnika. 

 

8 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu 

utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem powiatu 

brzezińskiego, powiatu łódzkiego wschodniego, Gminy Koluszki, Gminy Andrespol, 

Gminy Nowosolna, Gminy Miasto Brzeziny, Gminy Brzeziny, Gminy Dmosin, Gminy 

Jeżów i Gminy Rogów, w celu realizacji zadań z zakresu  ochrony zdrowia. 

 

Grażyna Korybut powiedziała, że w sprawie propozycji Zarządu Powiatu Brzezińskiego 

powołania nowej struktury w ochronie zdrowia występuje niedoinformowanie naszych 

radnych i władz miasta. Dlatego też oczekujemy od inicjatorów powołania spółki 

informacji, które pozwoliłyby podjąć przez Radę Miasta określone stanowisko w postaci 

uchwały. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił dotychczasowy stan 

korespondencji i dyskusji na posiedzeniach komisji Rady w sprawie propozycji Zarządu 

Powiatu powołania spółki. Powiedział, że dotychczas było zbyt mało konkretów 

dotyczących celowości, finansów, organizacji i zasad funkcjonowania proponowanej spółki 

prawa handlowego w dziedzinie ochrony zdrowia. Wykazał, że Burmistrz Miasta Brzeziny 

zwracała się do Starostwa Powiatowego w Brzezinach pismami z 20 lipca 2009 r.i 30 lipca 

2009 r. o informacje szczegółowe projektowanego przedsięwzięcia. Zarówno burmistrz, 

jak i radni podczas posiedzeń komisji uznali, że pisemne wyjaśnienia oraz informacje na 

spotkaniu 25 sierpnia 2009 r. Starostwa Powiatowego  są mało konkretne i 

niewystarczające dla wyrobienia sobie stanowiska. 

         Naczelnik  Grzegorz Kozieł przedstawił dwie propozycje uchwały w przedmiotowej 

sprawie. Jedna z nich wyraża zgodę na przystąpienie do spółki, druga zaś odrzuca taką 

możliwość. 

 

Grażyna Korybut zwróciła się do Starosty Brzezińskiego Edmunda Koteckiego o wypowiedź w 

sprawie proponowanego utworzenia spółki samorządowej. 

 

Edmund Kotecki wyjaśnił, że występuje na sesji Rady Miasta w imieniu Rady Powiatu i składa 

ofertę dla  samorządów: 2. powiatów, miast Brzeziny i Koluszki oraz 6 gmin.  Powiedział, 

że dotychczasowe doświadczenie z przekształceniem Przychodni Rejonowej w Brzezinach 

jest pozytywnie oceniane pod względem organizacyjnym i ekonomicznym. Następnym 

działaniem w uzdrowieniu naszej służby zdrowia jest ratowanie szpitala. Polega ono na 

oddłużeniu i stworzeniu możliwości dalszego jego rozwoju dla ludności Brzezin i 

okolicznych gmin. Starosta powiedział, że warunkiem częściowej likwidacji długu szpitala, 

jest jego przekształcenie.  Aby  szpital mógł funkcjonować w przyszłości na rynku usług 

medycznych, powinien być zmodernizowany. Jeżeli nie unowocześni się szpitala, to NFZ 

nie zawrze kontraktów, odejdą wykwalifikowane kadry i szpital upadnie. Dostanie się w 

ręce prywatnych firm, które będą dyktować ceny usług medycznych. Samorządy stracą też 

wpływ na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej na swoim terenie. 
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         Starosta powiedział, że spółka w 100 % byłaby wspólną własnością samorządów, które 

poprzez swoje udziały i władze spółki miałyby realny wpływ na ochronę zdrowia swojej 

ludności. Jego zdaniem, w dużej mierze od pozytywnego stanowiska samorządu miasta 

Brzeziny, zależy powodzenie proponowanego projektu powołania spółki, ponieważ inne 

okoliczne samorządy liczą się z opinią Rady Miasta Brzeziny. Starosta zaapelował do 

radnych o podjęcie uchwały, która umożliwi rozpoczęcie prac nad powołaniem spółki. 

 

         Jakub Piątkowski zadał pytanie, czy był przygotowany biznes – plan oraz, czy wykonano 

analizę SWOT? 

 

Edmund Kotecki odpowiedział, że wykonano 2 obszerne analizy, z których wynika, że szpital 

obecnie radzi sobie coraz lepiej i ma szanse dalszego rozwoju, pod warunkiem poparcia 

większości okolicznych samorządów. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że dla podjęcia decyzji, jak głosować nad podjęciem uchwały o 

powstaniu spółki, musi mieć jasność w kilku sprawach. Zadał staroście pytanie – po co 

przekształcać szpital, skoro kierownictwo SP ZOZ daje sobie dobrze radę w zarządzaniu? 

Następnie zapytał, czy powiat wejdzie do spółki i co się stanie, jeżeli nie wszystkie 

samorządy odpowiedzą pozytywnie na propozycję Starostwa Brzezińskiego? 

 

Edmund Kotecki odpowiedział, że pomoc państwa w umorzeniu długu jest tylko dla 

przekształcanych jednostek, a wysokość udziałów każdego z samorządów zostanie 

określona dopiero, gdy podejmą uchwały o przystąpieniu do wspólnego projektu. 

 

Stefan Zasada zadał pytanie dyrektorowi ZOZ, jak ograniczanie kontraktów przez NFZ wpłynie 

na działalność spółki w sprawowaniu opieki zdrowotnej? 

 

Dyrektor SP ZOZ Zdzisław Ziółkowski powiedział, że NFZ jest dla szpitala jedynym płatnikiem. 

SP ZOZ nie może pozostać w starej formule, która już się wyczerpała. Ciągłe kontrole nie 

pozwalają normalnie pracować. Największym obecnie problemem funkcjonowania jest 

utrzymanie płynności finansowej. Gdyby powiat w chwili obecnej przejął zaległe 

zobowiązania szpitala, w związku z tworzeniem nowej spółki, to do dyspozycji byłoby ok. 

5 mln zł., które można byłoby zainwestować w poprawę warunków leczenia pacjentów. 

 

Czesława Gałecka uważa, że nadal brakuje podstawowych informacji dotyczących tworzenia 

spółki. Nie wiadomo na przykład, jakie będą kryteria w ustalaniu wkładu własnego 

poszczególnych samorządów. Podobno miasto Brzeziny miałoby wnieść 1 mln zł. do 

spółki. Z czego to wynika? – pytała radna Gałecka. Jej zdaniem potrzeba jeszcze  

odpowiedzi na wiele pytań i dlatego proponuje odłożyć głosowanie na następną sesję, aby 

wyjaśnić sobie pozostające niedomówienia. 

 

Małgorzata Pyka uważa, że głosowanie nad uchwałą niczego jeszcze nie przesądza. Uchwała 

miałaby charakter intencyjny i pozwoliłaby zapalić zielone światło dla powiatu w 

prowadzeniu uzgodnień z samorządami nad  tworzeniem spółki. Należy się zastanowić, 

jaki  byłby wkład miasta do spółki, gdyby część samorządów do których skierowano ofertę, 

jej nie przyjęła. Na pewno wysokość wkładu własnego uległaby poważnemu zwiększeniu, 

na co obecnie jest nas nie stać. Zapytała, czy jest droga odwrotu, gdyby inicjatywa 

starostwa się nie powiodła? Mamy końcówkę kadencji tej Rady i nie chcielibyśmy 

pozostawić tematu naprawy funkcjonowania ochrony zdrowia następnym radnym. 
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Edmund Kotecki powiedział, że dla wszystkich samorządów, które mają się zdecydować w 

sprawie przyszłej spółki sytuacja jest mało komfortowa. Nie można jednak dłużej zwlekać 

z  podejmowaniem decyzji. Nikogo do muru dziś nie przyciskamy to jest tylko oferta. 

Jeżeli są jakieś wątpliwości – to proszę pytajcie. Jesteśmy do waszej dyspozycji – mówił 

starosta Kotecki. Gdyby dzisiaj udało się zebrać 5 mln zł od udziałowców spółki, to już 

byłaby niezła podstawa do funkcjonowania i modernizacji bazy szpitala.  

    

Grażyna Korybut powiedziała, że im więcej będzie udziałowców w spółce, tym więcej 

podmiotów będzie miało wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w naszym regionie. 

Te działania wcale nie muszą być zbieżne z naszymi potrzebami. Wiceprzewodnicząca 

Rady zadała następnie szereg pytań:  

- co będzie z pacjentami samorządów, które nie wejdą do spółki?  

- co będzie z pacjentami „kosztownymi” i „trudnymi”, jeśli spółka nie dostanie z NFZ    

   kontraktu?  

- czy spółka prawa handlowego - podmiotu nastawionego na zysk - będzie chciała   

   finansować nieopłacalne usługi? 

- jaką wielkość zadłużenia będą musiały pokryć samorządy w związku z restrukturyzacją? 

         Czy warto dziś ryzykować, jeśli na te pytania otrzymamy niekorzystną odpowiedź? - pytała 

Grażyna Korybut. 

 

Czesława Gałecka zaproponowała odłożenie głosowania na następną sesję, a Stefan Zasada 

zaproponował, aby nie odwlekać sprawy i przeprowadzić głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

Grażyna Korybut poprosiła burmistrz Ewę Chojkę o przedstawienie swojego stanowiska na 

omawiany temat. 

 

Ewa Chojka prosiła radnych, aby zastanowili się, ile miasto może na tej decyzji stracić. 

Powiedziała, że w chwili obecnej brak jest pewnych informacji dotyczących zasad 

współpracy w spółce, poziomu kosztów, sposobu zarządzania, projektu statutu. W tej 

chwili rozpatrujemy intencję Rady Miasta, która umożliwi starostwu rozpoczęcie działań 

nad przystąpieniem do spółki następnych samorządów, opracowanie projektu dokumentów 

dotyczących umowy spółki, ustalenie biznesplanu, zasad zarządzania spółką. Burmistrz 

postawiła pytanie: kto za to wszystko zapłaci? Burmistrz uważa, że przed podjęciem 

uchwały w tej sprawie, należy rozwiać tę wątpliwość i proponuje odłożyć głosowanie. 

 

Zdzisław Ziółkowski powiedział, że dla opracowania biznes - planu, potrzebni są udziałowcy 

spółki. Zaznaczył, że dzisiaj nie rozstrzygają się sprawy zobowiązań finansowych, bo na to 

jest za wcześnie. Potrzebne jest w tym momencie ustalenie chętnych do spółki. 

 

Edmund Kotecki wyjaśnił, że w tej chwili ustalana jest liczba podmiotów, które pozytywnie 

odpowiedzą na przedstawioną ofertę, ich możliwości finansowe i sposób zarządzania 

spółką. Dodał, że dziś ustalamy, jaka jest intencja samorządu miasta Brzeziny. 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut zamierzała poddać pod głosowanie wniosek radnej 

Czesławy Gałeckiej o odesłanie projektu uchwały do komisji. 

 

Przemysław Maślanko poinformował obecnych, że Komisja Spraw Społecznych i Sportu, na 

swoim posiedzeniu przed sesją temat powołania spółki omawiała, a na pytania radnych 

wyczerpującej odpowiedzi udzielił dyrektor SP ZOZ Zdzisław Ziółkowski.  
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Tadeusz Barucki powiedział, że porządek sesji został już przegłosowany, a taki sam wniosek 

radnej Zofii Krawczyk nie uzyskał większości. 

 

Stefan Zasada postawił wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do realizacji ustalonego 

porządku obrad, a więc rozpatrzenia projektu uchwały przez głosowanie. 

 

Wiceprzewodnicząca  Grażyna Korybut, po uzyskaniu opinii prawnej,  poddała pod głosowanie 

wniosek o skierowanie ponownie projektu uchwały do komisji. 

 

Glosowało 10 radnych. Za wnioskiem były 3 osoby, przeciw 7. 

 

W tym momencie część radnych opuściła salę obrad. Okazało się, że na sali pozostało 7 radnych 

i Rada utraciła możliwość podejmowania uchwał. Wobec powyższego 

wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Korybut ogłosiła przerwę, dla uzyskania większości 

zdolnej do podejmowania uchwał.  

 

Po przerwie na sali obrad znajdowało się 8 radnych, więc przewodnicząca sesji Grażyna Korybut 

rozpoczęła obrady od głosowania nad projektem uchwały intencyjnej w sprawie powołania 

spółki w ochronie zdrowia. 

 

Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały, do którego nie przedstawiono uwag. 

 

Grażyna Korybut zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały 6 radnych głosowało za jej przyjęciem, 1 osoba była 

przeciw, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.  

 

Starosta Edmund Kotecki pogratulował radnym podjęcia uchwały w sprawie umożliwienia 

starostwu podjęcia działań organizacyjnych nad powołaniem samorządowej spółki prawa 

handlowego, która przejęłaby zarządzanie szpitalem w Brzezinach. 

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Brzeziny”. 

 

Wioletta Zubowicz – kierownik Referatu Spraw Komunalnych przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały, wprowadzającej w życie Program usuwania azbestu. Program stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. Powiedziała, że program ujmuje zadania gminy 

wariantowo, w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem i wyrobami 

azbestowymi na terenie naszego miasta, w perspektywie do roku 2032. Ujęto w nim 

inwentaryzację wyrobów azbestowych oraz harmonogram realizacji projektu. Program 

usuwania azbestu był przedstawiany radnym na posiedzeniach komisji przed sesją Rady. 

Wioletta Zubowicz  poprosiła wiceprzewodniczącą, aby radni  mogli zadawać pytania. 

 

Grażyna Korybut wyraziła zgodę na taką formę dyskusji. 

 

Tadeusz Barucki zadał pytanie, czy przyjęcie uchwały zobowiązuje gminę do  wyboru któregoś z  

wariantu programu? 
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Wioletta Zubowicz odpowiedziała, że uchwała zobowiązuje nas do wyboru jednego z 

wariantów.  

 

Jakub Piątkowski zadał pytanie, czy inwentaryzacja wyrobów z azbestu obejmuje też mienie 

komunalne? Poprosił o informację na ten temat w BIS. 

 

Wioletta Zubowicz odpowiedziała, że zinwentaryzowano na razie pokrycia dachowe z azbestu w 

budynkach gospodarstw domowych oraz, że stosowna informacja w sprawie usuwania 

azbestu ukaże się w naszej gazecie BIS. 

 

Przewodnicząca posiedzeniu Grażyna Korybut poprosiła Wiolettę Zubowicz o odczytanie 

projektu uchwały i  zadawanie pytań. Pytań nie odnotowano, poddała więc projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych i wszyscy jednogłośnie głosowali za. 

 

9 a.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia i przekazania Zarządowi Powiatu 

w Brzezinach propozycji zmian przebiegu drogi gminnej  ul. Armii Czerwonej w  

Brzezinach.  
 

Wioletta Zubowicz przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, w sprawie przekazania 

Zarządowi Powiatu działki ul. Armii Czerwonej. Powiedziała, że temat był przedstawiany na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Finansowo – Budżetowej przed obecną sesją. 

 

Roman Sasin powiedział, że opinia obu komisji w tej sprawie była pozytywna. 

 

Grażyna Korybut poprosiła o przedstawienie projektu uchwały i zadawanie pytań. Nie usłyszała 

uwag, więc poddała projekt uchwały pod głosowanie radnych. 

 

Spośród 9 radnych obecnych na sali obrad, za uchwałą głosowali wszyscy jednogłośnie. 

 

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

Brzezina na 2009 r.  
 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetowych . Przedstawione zmiany wynikają z: 

- otrzymania decyzji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi o umorzeniu pożyczki w kwocie 64 tys. zł., która została 

przeznaczona na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w 

Brzezinach”, 

- zwiększenia dochodów budżetu z tytułu sprzedaży działek – 85 tys. zł, 

- zwiększenia różnych dochodów na kwotę 1,7 tys. zł, 

- zmniejszenia wpływów z opłaty adiacenckiej, 

- zmniejszenia dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 190 tys. zł, 

- zwiększenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych o 49.785 zł, 

- zwiększenia wydatków o 6 tys. zł,  przeznaczonych na pokrycie kosztów delegacji 

zagranicznych, 

- zwiększenia budżetu OSP o 4,5 tys. zł z tytułu pokrycia kosztów związanych z 

przystąpieniem jednostki do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, 

- zmniejszenia wydatków planowanych na monitoring miasta, 
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- zmniejszenia wydatków o 50 tys. zł z tytułu zmniejszenia kosztów obsługi pożyczek i 

kredytów, 

- zwiększenia wydatków na pomoc społeczną o 190,4 tys. zł, 

-    zwiększenia wydatków na remont pomieszczeń na świetlicę MOPS „Świetlik” 

 

 Tadeusz Barucki poinformował, że powyższe zmiany były przedstawione na posiedzeniu   

      wspólnym Komisji Rozwoju i Finansowo – Budżetowej i uzyskały pozytywną opinię. 

 

 Grażyna Korybut poprosiła o zadawanie pytań w związku ze zmianami budżetowymi i skoro  ich 

nie było, poprosiła o przedstawienie projektu uchwały i poprosiła o uwagi. Skoro ich nie 

usłyszała, poddała projekt uchwały pod głosowanie.   

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie za. 

 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. Powiedziała, że zmiana 

WPI wynika z przedstawionych wcześniej informacji o zmianach budżetowych. 

 

Grażyna Korybut poprosiła o pytania radnych. 

 

Radni nie zadali pytań w tej sprawie i Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany WPI. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały, więc Grażyna Korybut poprosiła o 

jej przegłosowanie. 

 

Spośród 11 obecnych na sali obrad radnych, wszyscy głosowali jednogłośnie za. 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z 

umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

 

Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w tej sprawie. Skoro radni nie 

zadawali pytań, Grażyna Korybut poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały. Radni nie zgłosili do niego uwag.  

 

Grażyna Korybut poprosiła o przegłosowanie przedstawionego projektu. 

 

Z 9 radnych obecnych na sali obrad, wszyscy głosowali jednogłośnie za. 

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy 

Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2015. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie do wprowadzenia zmian w Planie 

Rozwoju Lokalnego  Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2015.  Sekretarz powiedziała, że 

zmiany w PRL wynikają ze złożonych do Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych projektów zadań w zakresie przebudowy ulicy 



 19 

Moniuszki, budowy drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Bohaterów Warszawy oraz do 

Regionalnego Planu Operacyjnego „Zwiększenie efektywności działania OSP w dziedzinie 

zwalczania zagrożeń środowiskowych”. 

 

Grażyna Korybut poprosiła o zadawanie pytań. 

 

Ponieważ nie zadano pytań, Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały. 

 

Grażyna Korybut zapytała o uwagi do projektu uchwały. Ponieważ nie zgłoszono uwag,  został 

poddany głosowaniu radnych. 

 

Głosowało 10 radnych, wszyscy  jednogłośnie za . 

 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Brzeziny.  
 

Przewodniczący Rady  Zbigniew Bączyński poinformował o przedstawionym Radzie Miasta 

swoim projekcie  Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny, 

który został przesłany burmistrz, w celu uzyskania opinii prawnej. Przedstawił następnie 

uzasadnienie projektu uchwały,  który uzyskał pozytywną opinię prawną. Projekt uchwały 

wraz z Regulaminem stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Grażyna Korybut zwróciła się do radnych o zadawanie pytań. Skoro pytań nie było, poprosiła o 

przedstawienie projektu uchwały. Po odczytaniu projektu i braku zastrzeżeń, przewodnicząca 

sesji  poddała go głosowaniu. 

 

Na sali obrad znajdowało się 12 radnych, z których 9 osób głosowało za, a 3 osoby nie wzięły 

udziału w głosowaniu. 

 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pn „Spełnione   

     Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z   

     Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”. 

 

Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w tej sprawie. Powiedziała, że  

      zgłoszony do RPO wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Uchwała Rady  

      jest niezbędna do podpisania umowy o jego realizację. 

 

Grażyna Korybut poprosiła o zadawanie pytań. Skoro pytań nie było, poprosiła o przedstawienie  

      projektu uchwały. Do projektu uchwały również nie wniesiono uwag, więc poddała go 

głosowaniu. 

 

Z 12. radnych znajdujących się na sali obrad 11 osób było za proponowaną uchwałą, 1 osoba nie 

głosowała. 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Paweł Świderski  przedstawił uzasadnienie do 

projektu uchwały. Powiedział, że dotacja w wysokości 10 tys. zł przeznaczona jest na 
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odnowienie zabytkowego obrazu znajdującego się w klasztorze Sióstr Bernardynek, zgodnie ze 

złożonym wnioskiem. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o zadawanie pytań. Pytań nie zadano, więc poprosił Pawła 

Świderskiego o przedstawienie projektu uchwały. Do projektu uchwały także nie było uwag, 

więc poddał go głosowaniu. 

 

10 radnych znajdujących się na sali obrad jednogłośnie głosowało za. 

 

17. Punkt przeniesiony do poz. 8 a. 

 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił zasadnicze zmiany w 

preliminarzu programu na 2009 r. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy materiał był przedstawiony na posiedzeniu Komisji Spraw 

Społecznych i Sportu? Uzyskał pozytywną odpowiedź od Przemysława Maślanko. Poprosił 

radnych o zadawanie dalszych pytań. Więcej pytań nie zadano, więc poprosił o przedstawienie 

projektu uchwały. 

 

Grzegorz Kozieł odczytał projekt uchwały.  

 

 

 

Zbigniew Bączyński poddał projekt uchwały pod głosowanie radnych. 

 

Z 11 obecnych na sali obrad radnych, 10 głosowało za, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

 

19. Punkt zdjęty z porządku obrad. 

 

20. Punkt przeniesiony do poz. 9 a . 

 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu biurowego na rzecz 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w 

Brzezinach. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, czy radni mają zapytania? Skoro nikt się nie zgłosił, poprosił o 

odczytanie projektu uchwały, a następnie zapytał o uwagi do przedstawionego projektu. Uwag 

także nikt z radnych do projektu uchwały nie zgłosił, więc poddał go głosowaniu. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych i wszyscy głosowali jednogłośnie za. 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 3 lat 

z dotychczasowym najemcą gruntu położonego przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o pytania radnych; skoro ich nie było, poprosił Annę Durańską o 

odczytanie projektu uchwały. Zapytał następnie, czy do projektu uchwały są zapytania? Skoro 

pytań nie było, poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli za. 

 

23. Wolne wnioski.   
 

Radna Zofia Krawczyk zabrała głos w sprawie pisma mieszkańców ul. Leśnej, którzy od 

dłuższego czasu wnioskują o poprawę stanu nawierzchni drogi. Powiedziała, że spotkała ją 

przykrość, gdyż część mieszkańców uważa, że radna z ich okręgu wyborczego niewiele robi w 

sprawie inwestycji w ul. Leśnej. Zofia Krawczyk udowadniała, że jest inaczej. Powiedziała, że 

zarówno na forum Rady, jak i komisji w których pracuje, zgłaszała ten temat, lecz władze 

miasta uznają, że są  na terenie Brzezin ważniejsze potrzeby i w pierwszej kolejności 

kierowane są środki budżetowe tam, gdzie są gotowe już projekty techniczne i opracowane 

kosztorysy. Wspomniała też o kilku innych wnioskach, które zgłaszała, np. w sprawie 

chodnika w ul. Fredry, czy w sprawie wodociągu w ul. Jarzębinowej, Jednak jej prośby dotąd 

nie były brane pod uwagę. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że w mieście jest wiele takich ulic, które powinny być 

wybudowane, lub wyremontowane, np. na osiedlu przy ul. Polnej, Bohaterów Warszawy, 

Moniuszki i wielu innych. Musimy patrzeć z perspektywy całego miasta i podejmować 

określone decyzje. Wiadomo – dodała, że mamy ograniczone środki i robimy tylko tyle, na ile 

nas stać. 

 

Tadeusz Barucki zgłosił kilka spraw i pytań: 

   - potrzeba  przyciąć topole przy pasażu, gdyż gniazdujące tam ptaki utrudniają życie    

      mieszkańców pobliskich domów, 

   - mieszkaniec ul. Sienkiewicza posiadający trawnik o sporej powierzchni chciałby wywieźć    

     skoszoną trawę na wysypisko odpadów,  ale nie może uzyskać pozwolenia na wjazd na   

     wysypisko, 

   - kolejny raz zwraca się o informację w sprawie przeprowadzenia kontroli dochodów miasta    

     z targowiska przy ul. Kilińskiego i Reymonta, 

   - czy przeprowadzane są kontrole posesji prywatnych w zakresie przestrzegania regulaminu   

     utrzymania miasta w czystości, zwłaszcza obowiązkowego zawarcia umów na odbieranie   

     nieczystości przez specjalistyczne firmy? Powiedział, że nawet spośród radnych są osoby,   

     które takich umów nie mają, gdyż uważają, że nie produkują odpadów.   

      

 

Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że miasto jest zadymione szkodliwymi gazami ze spalania w 

paleniskach domowych ścinek po produkcji krawieckiej i plastikowych opakowań. 

 

 



 22 

Skarbnik Grażyna Mela  odpowiedziała radnemu Baruckiemu, że umowa z inkasentem dotyczy 

pobierania opłat za handel na targowiskach i miejscach gdzie odbywa się handel na terenie 

całego miasta. Zapewniła, że przeprowadzona będzie kontrola opłat, a ponadto zostanie 

skierowane pismo w tej sprawie do inkasenta.  

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała radnemu Baruckiemu, że odpady z gospodarstw domowych 

pochodzenia biologicznego nie będą mogły być składowane na wysypisku, gdyż jako 

biodegradowalne powinny być kompostowane przez właścicieli posesji. Burmistrz obiecała, że 

topole przy pasażu  będą przycięte, albo wycięte. 

 

Stefan Zasada poinformował, że właściciele uszkodzonych budynków przy drogach, gdzie 

występuje nadmierny ruch ciężkich pojazdów mogą wystąpić o odszkodowanie. Podał  

przykład  kościołu św. Ducha, uszkodzonego przez nadmierny ruch ciężarówek, na drodze 

krajowej nr 72. 

 

Pan Marek Krasiński  odczytał swoje pismo, które skierował do Rady Miasta i do Burmistrz 

Miasta Brzeziny, w którym podważa legalność zmiany granic drogi w ul. Kordeckiego, w 

stosunku do planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Pismo Pana Krasińskiego stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. Pan Krasiński prosi o sprawdzenie tego stanu i pilne 

przywrócenie szerokości drogi w ul. Kordeckiego do 12 mb. Gdyby to było niemożliwe, to 

prosi burmistrz o umożliwienie zamiany lub odsprzedaż gruntu w pasie drogi ul. Kordeckiego. 

Wyjaśnił, że opiera swoje stanowisko o dokumenty i mapy, znajdujące się w Wydziale 

Geodezji Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Powiedział, że miasto przesunęło samowolnie 

granice drogi od strony działek Pani Krystyny Kejny i Pani Marianny Krawczyk, w kierunku 

jego gruntów. Na tej zmianie zyskały Panie Krawczyk i Kejna, a on utracił część swojego 

gruntu. Wg niego, jego  działki  zostały zlikwidowane lub zawężone. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że wniosek Pana Krasińskiego o przywrócenie stanu pierwotnego 

jego nieruchomości jest na piśmie i należy go rozpatrzyć. Powiedział, że zgłoszona sprawa jest 

nowa, ale potrzeba czasu, aby wdrożyć postępowanie administracyjne.   

 

Roman Sasin poparł stanowisko Pana Mariana Krasińskiego. Zadał też pytanie, dlaczego niektóre 

drogi gminne w planie zagospodarowania przestrzennego mają  szerokość 15, a inne 12 mb.? 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział w imieniu Komisji Rozwoju i Finansowo – Budżetowej, że 

podjęto w sprawie przedstawionej przez  Pana Krasińskiego wniosek o rozpoczęcie procedury 

zmiany planu. Jednak procedura taka trwa  od  2 do 3 lat. 

 

Marian Krasiński powiedział, że on nie ma zamiaru czekać tak długo i oczekuje od burmistrz 

propozycji naprawienia powstałej nieprawidłowości. Powiedział, że jeżeli powstała pomyłka, 

to oczekuje jej sprostowania, ale jeżeli poplecznictwo, to uważa, że należy wyciągnąć 

konsekwencje. 

 

Tadeusz Barucki poruszył sprawę szykanowania jego rodziny anonimowymi telefonami, w 

związku z opowiedzeniem się przez niego, przed trzema laty, za budową masztu radiowego na 

południowych obrzeżach miasta. Sprawa została zgłoszona Policji, ale ta umorzyła 

dochodzenie.  Pomysł budowy masztu został zaniechany, minęły trzy lata obecnej kadencji 

Rady Miasta, nie uzyskaliśmy jako samorząd żadnej z tego korzyści, a maszty na terenie 

miasta i tak stoją. Zdenerwowany radny wyjaśnił, że na poprzedniej sesji był za skierowaniem  
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 sprawy do prokuratury w sprawie anonimowego maila, bo jest czas najwyższy, aby skończyć z 

anonimami, szkalowaniem, tymi podchodami, straszeniem i kombinacjami. 

 

Zbigniew Bączyński nawiązując do wypowiedzi radnego Baruckiego powiedział, że złośliwe 

anonimy w formie pisemnej nadal krążą po mieście, ale nie warto się nimi zajmować. 

      Przewodniczący poinformował, że 3 września skierował do Prokuratury Rejonowej sprawę 

anonimu dotyczącego Miejskiej Biblioteki Publicznej.  Prokuratura Rejonowa odpowiedziała 

jednak, że brak jest podstaw do podjęcia działań w tym zakresie. Przewodniczący zapoznał 

zebranych z treścią pisma Prokuratury Rejonowej z 17 września 2009 r.  

      Poinformował, że na jego ręce Pan Jan Glon, naczelnik Urzędu Skarbowego, przechodząc na 

emeryturę podziękował radnym za długoletnią i dobrą współpracę. 

      Przewodniczący odczytał pismo Stowarzyszenia Wspólnota Polska o wzięcie pod uwagę przy 

nadawaniu nazw nowych ulic, nazwiska Tadeusza Jasińskiego – młodego obrońcy wschodnich 

rubieży Rzeczypospolitej przed radzieckimi wojskami we wrześniu 1939 r. 

      Powiedział, że z podobną prośbą o nadanie nazwy ulicy imienia Romana Dmowskiego 

zwróciło się Narodowe Towarzystwo Oświatowe. 

      Poinformował następnie, że burmistrz skierowała pismo do Pani Krystyny Kejny o usunięcie 

gazonów z chodnika pasa drogowego, które zostały tam postawione bezprawnie. 

      W dalszej części przekazał informację, że do Rady Miasta wpłynęła w dniu 23 września br, 

skarga radnej Czesławy Gałeckiej kierowana do WSA w Łodzi na uchwały Rady w sprawie jej 

odwołania z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta Brzeziny. Skarga została przekazał do 

Komisji Rewizyjnej celem  zaopiniowania. Przy tej okazji stwierdził, że skarga była obarczona 

wadą polegającą na tym, że nie wskazywała Rady Miasta, za pośrednictwem, której winna być 

przekazana do WSA. 

 

W tym miejscu swoją opinię w sprawie skargi radnej Czesławy Gałeckiej przedstawiła radca 

prawny urzędu, która stwierdziła, że skargę należy przesłać do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, ze stanowiskiem Rady Miasta i po uzyskaniu opinii radcy prawnego. 

 

Roman Sasin  zadał pytanie, co zrobiono z jego wnioskiem w sprawie usunięcia drzew i naprawienia 

kanalizacji burzowej przy ul. Okrzei i Sienkiewicza. Powiedział, że drzewa stanowią zagrożenie 

dla przechodniów, a ich korzenie niszczą kanalizację. Przez to  jest ona niedrożna i w 

uszkodzonym miejscu zapada się nawierzchnia ulicy. 

 

Burmistrz odpowiedziała radnemu Sasinowi, że otrzymał w tej sprawie pisemną odpowiedź. Dodała, 

że drzewa znajdują się na gruncie, którym zarządza starostwo. Powiadomiliśmy dyrektor liceum, a 

ona zwróciła się do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na usunięcie drzew. Takiej zgody 

jednak nie otrzymała. Burmistrz powiedziała, że dziura w nawierzchni jest zabezpieczona. W 

związku z tym, że zamówienia publiczne się sumują, musieliśmy wystosować zapytanie o cenę 

wykonania  usługi naprawy kanalizacji deszczowej, łącząc 3 uszkodzenia: Sienkiewicza – Okrzei, 

      Św. Anny 3/11 i Słowackiego. Zapytanie zostało wystosowane i  uszkodzenia zostaną naprawione. 
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24. Zakończenie obrad. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział, że wyczerpany został porządek dzienny  i zamknął obrady Rady 

Miasta o godz. 16.50. 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

 

 

  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta                            Przewodniczący Rady Miasta 

 

               Grażyna Korybut                                                  Zbigniew   Bączyński        
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