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Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółów XLVIII i XLIX uroczystej sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami, wraz z informacją dotyczącą 

pozyskiwania środków zewnętrznych, sprawozdanie z realizacji uchwał oraz 

informacja w sprawie działań dotyczących obwodnicy drogowej Brzezin. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja  na temat działalności placówek kultury, ochrony zabytków, opieki nad 

zabytkami za 2009 r. 

9. Sprawozdanie przedstawicieli Rady Miasta w radach: Bibliotecznej i Muzeum 

Regionalnego. 

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 

2009 r. 

11. Informacja o stanie bezrobocia w Brzezinach oraz działaniach podejmowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy na rzecz jego przeciwdziałania w 2009 roku. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie poręczenia kredytu 

dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie nadania nazwy ulicy. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zawarcia kolejnych 

umów najmu na okres do 3 lat z dotychczasowymi najemcami gruntów, na których 

usytuowane są garaże wzniesione za nakłady stanowiące własność najemców lub 

garaże nie związane trwale z gruntem stanowiące własność najemców. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. 

Modrzewskiego jako działki nr 2553/4 i 2554/4. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie udziałów w niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lasockich, 

oznaczonej jako działka nr 2381. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2230/3, 2230/5 i 2230/6, położonych w 

Brzezinach przy ul. Słowackiego, na rzecz ich użytkownika wieczystego. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2316/2 i 2316/10, położonych w 

Brzezinach przy ul. Waryńskiego, na rzecz ich użytkownika wieczystego. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zakończenie obrad sesji. 
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1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając obrady L sesji Rady Miasta Brzeziny 

 przywitał radnych , Burmistrza Miasta Brzeziny Ewę Chojkę wraz z  kadrą     

            kierowniczą Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, 

prezesów spółek miejskich oraz przybyłych mieszkańców Brzezin. 

 

2.         Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obrad, w chwili rozpoczęcia sesji znajduje się 12 

radnych. Swoją nieobecność usprawiedliwił radny Stefan Zasada. Dwoje radnych było 

spóźnionych: Bogusława Frydrych i Roman Sasin. Radni ci przybyli na sesję 

spóźnieni  o 15 min. Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia Rady. 

 

3.         Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji w sprawie zmian proponowanego 

porządku obrad. 

 

Barbara Kozłowska zgłosiła wniosek o przesunięcie do poz. 7 a punktu 12 w sprawie 

rozpatrzenia poręczenia kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego ze 

względu na odbywające się w tym samym dniu zebrania wspólnot mieszkaniowych, w 

których musi uczestniczyć prezes TBS-u i radna jako pracownica spółki. 

 

Przewodniczący Rady w porozumieniu ze Skarbnik Miasta Grażyną Melą zaproponowali 

aby punkt 12 umieścić w poz. 7 b, natomiast wcześniej, w poz. 7a rozpatrzyć punkt 13 

dotyczący projektu uchwały o zmianach w budżecie na 2010 rok. 

 

W głosowaniu przyjęto tę zmianę jednogłośnie 12 głosami „za”. 

 

Burmistrz Ewa Chojka wystąpiła z wnioskiem, aby wprowadzić dodatkowy punkt 15 a – 

rozpatrzenie projektu uchwały o nadaniu nazw dwóch ulic: Rotmistrza Witolda 

Pileckiego i Generała Władysława Sikorskiego, które zostały wytyczone na osiedlu, 

gdzie zostały sprzedane działki. Po nadaniu nazw  ulic, nabywcy działek w akcie 

notarialnym będą mogli wpisać nazwę ulicy, co ułatwi dalsze formalności. 

Powiedziała, że projekt ten omawiany był na komisjach. Ponadto przypomniała, że na 

wczorajszej sesji Rady Powiatu podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Taka uchwała podlega opiniowaniu przez 

wszystkie Rady gmin, których dotyczy, a więc z terenu których mieszkańcy korzystają 

z usług świadczonych przez SP ZOZ. W związku z tym, poddała pod dyskusję 

ewentualne wprowadzenie tej sprawy pod obrady Rady zwracając jednocześnie 

uwagę, że być może radni chcieliby najpierw zająć się tym problemem na komisjach. 

   

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że likwidacja SP ZOZ jest początkiem 

jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Rady gmin powinny w ciągu 30 dni  

wyrazić swoje opinie w tej sprawie. Zapytał, czy rozważyć tę sprawę na tej sesji, czy 

na przyszłej, która powinna odbyć się przed sesją Rady Powiatu. 
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Radna Zofia Krawczyk zaproponowała, aby ze względu na powagę sprawy, przedyskutować 

ją jeszcze na komisjach i rozważyć na następnej sesji.  

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zapytał burmistrz, czy możliwe jest wprowadzenie na 

obecną sesję debaty w sprawie partycypacji wkładu Miasta do spółki w ochronie 

zdrowia? I czy jest w tej sprawie jakieś stanowisko Miasta? 

  

Burmistrz odpowiedziała, że na spotkaniu w szpitalu mowa była o tym, że tym problemem 

zajmą się najpierw komisje Rady. Ponieważ na spotkaniu Komisji Spraw Społecznych 

i Sportu nie było o tym mowy, nie znając stanowiska komisji nie został przygotowany 

projekt uchwały. 

 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby w związku z tym, że sprawa jest poważna, 

wypowiedzieli się w tej sprawie wszyscy radni, a nie tylko komisje. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro nie ma obecnie projektu uchwały w sprawie 

udziału miasta w spółce, to sprawę powinno się ująć w programie sesji kwietniowej. 

            Zaproponował przegłosowanie zmienionego porządku obrad. 

 

W głosowaniu jednogłośnie ustalono zmieniony porządek obrad. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:  

      1.  Otwarcie obrad. 

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokółów XLVIII i XLIX uroczystej sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami, wraz z informacją dotyczącą   

     pozyskiwania środków zewnętrznych, sprawozdanie z realizacji uchwał oraz     

     informacja w sprawie działań dotyczących obwodnicy drogowej Brzezin. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7a. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian budżetu i    

      zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok. Zmiana porządku obrad. 

7b. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie poręczenia kredytu  

      dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach. Zmiana  

      porządku obrad. 

8. Informacja  na temat działalności placówek kultury, ochrony zabytków, opieki nad    

      zabytkami za 2009 r. 

9. Sprawozdanie przedstawicieli Rady Miasta w radach: Bibliotecznej i Muzeum 

Regionalnego. 

9 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70 rocznicy mordu katyńskiego.   

      Punkt dodany. 

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 

2009 r. 

11. Informacja o stanie bezrobocia w Brzezinach oraz działaniach podejmowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy na rzecz jego przeciwdziałania w 2009 roku. 

12. Zmiana porządku obrad. P. 12 przeniesiony do p. 7b. 

13. Zmiana porządku obrad. P. 13 przeniesiony do p. 7 a. 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie nadania nazwy ulicy. 

15a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom. Punkt dodany. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zawarcia kolejnych 

umów najmu na okres do 3 lat z dotychczasowymi najemcami gruntów, na których 

usytuowane są garaże wzniesione za nakłady stanowiące własność najemców lub 

garaże nie związane trwale z gruntem stanowiące własność najemców. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. 

Modrzewskiego jako działki nr 2553/4 i 2554/4. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie udziałów w niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lasockich, 

oznaczonej jako działka nr 2381. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2230/3, 2230/5 i 2230/6, położonych w 

Brzezinach przy ul. Słowackiego, na rzecz ich użytkownika wieczystego. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2316/2 i 2316/10, położonych w 

Brzezinach przy ul. Waryńskiego, na rzecz ich użytkownika wieczystego. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zakończenie obrad sesji. 

 

 

4.         Przyjęcie protokółów XLVIII i XLIX uroczystej sesji Rady Miasta. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował, że protokóły z XLVIII i XLIX uroczystej sesji były 

dostępne w biurze Rady Miasta. Zapytał o ewentualne uwagi do tych protokółów. 

Uwag nie zgłoszono. Zaproponował więc przyjęcie ich poprzez głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 11 głosów było za. 3 radnych wstrzymało się od 

głosu. 

 

5.         Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami, wraz z informacją 

dotyczącą  pozyskiwania środków zewnętrznych, sprawozdanie z realizacji 

uchwał oraz informacja w sprawie działań dotyczących obwodnicy drogowej 

Brzezin. 

   

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o zwięzłe przedstawienie informacji. Dwukrotnie zwrócił 

uwagę obecnym na sali aby uciszyli się. 

 

Tadeusz Barucki poprosił o rozszerzenie informacji na temat  uczestnictwa burmistrz w 

sprawie sądowej dotyczącej zajścia na Miejskiej Krytej Pływalni, które było 

przedmiotem skargi na dyrektora pływalni. Zadał też pytanie o przebudowę drogi 

wojewódzkiej nr 708 - skrzyżowania ulic Waryńskiego i Kościuszki i czy już w tej 

sprawie osiągnięto porozumienie w zakresie wykonawcy inwestycji, tzn. czy ma ją 
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wykonywać Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad ? 

 

Ewa Chojka w odpowiedzi na pierwsze pytanie radnego, powiedziała, że została wezwana 

jako burmistrz i udzieliła stosownych wyjaśnień w  sprawie zajścia na pływalni. W 

sprawie uzgodnień projektu przebudowy ulicy Waryńskiego (droga nr 708), której 

zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i jego skoordynowania z projektem budowy 

ulic osiedla Szydłowiec, burmistrz powiedziała, że temat ten ciągnie się już przez 4 

lata. Na razie uzgodniono, że przebudowa tej drogi obejmie odcinek od granic miasta 

Brzeziny do mostu i skończy się za mostem w okolicach stacji benzynowej. Dalej – od 

stacji benzynowej w kierunku drogi krajowej (ul. Kościuszki) inwestycję realizować 

ma GDDKiA, do której Miasto wystąpiło już po raz kolejny i będzie nadal 

interweniować. Projekt przebudowy drogi nr 708 przewiduje również przebudowę 

skrzyżowania ulic Waryńskiego, Kościuszki i 1 Maja, od 4 lat trwają ustalenia między 

GDDKiA a ZDW kto ma ten odcinek realizować. Zgodnie z przepisami, skrzyżowanie  

winien przebudować zarządzający drogą wyższej kategorii, czyli w tym przypadku 

GDDKiA.  GDDKiA nie udziela jednak odpowiedzi na zapytania o termin realizacji. 

 

Czesława Gałecka zapytała, czy po terminach umów użyczenia lokali biurowych w budynku 

przy ul. Sienkiewicza 14 można wnioskować, że KRUS w końcu zajmie się remontem 

tego budynku? Drugie pytanie radnej dotyczyło subwencji oświatowej. Radna pytała, 

jakie jest wyjaśnienie zmniejszenia się w tym roku kwoty subwencji dla naszego 

miasta? 

  

Burmistrz odpowiadając na  pytanie o subwencję  wyjaśniła, że jest ona niższa, ponieważ 

zmniejszyła się liczba uczniów. Poinformowała, że według analiz, w okresie ostatnich 

6 lat liczba uczniów zmniejszyła się o ok. 500 dzieci.  Na pierwsze pytanie radnej 

burmistrz odpowiedziała, że data 30 czerwca b.r. jest datą, do której miasto może 

użyczać lokali. Do 30 czerwca KRUS użycza ten budynek miastu, w związku z tym 

miasto również go użycza  organizacjom. Poinformowała, że ostatnio otrzymała do 

wiadomości pismo, z którego wynika, że obecnie trwają prace projektowe w związku 

z remontem tego budynku. 

 

Radny Roman Sasin pytał, czy coś zmieniło się w kwestii Wojewódzkiego Planu Rozwoju 

Przestrzennego?  

 

Burmistrz odpowiedziała, że zgodnie z sugestią radnych, propozycje i opinie w tym zakresie 

zostały   przesłane. Trwają opracowania i  w najbliższych trzech - czterech miesiącach 

jeszcze nie będą znane efekty tych prac. 

  

Przemysław Maślanko prosił o rozszerzenie informacji na temat użyczenia boiska BKS-owi  

            „Start”. 

  

Burmistrz odpowiedziała, że BKS „Start” przedstawił koszty utrzymania  nawierzchni  boisk 

przy ul. Sportowej. Ustalono zakres wydatków, które miasto mogłoby pokrywać np. 

koszty energii elektrycznej.  Konkretnych uzgodnień, co do obowiązków jednej i 

drugiej strony jeszcze nie ma.  Powiedziała, że na  najbliższym spotkaniu Miasto 

zaproponuje BKS-owi umowę   eksploatacji obiektu . BKS byłby zobowiązany do 

otwierania i zamykania o odpowiednich godzinach tego kompleksu boisk, do 

utrzymania ich w należytym stanie, a więc do koszenia, nawadniania. Natomiast 
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koszty energii i utrzymania zieleni mogłoby pokryć Miasto. Sprawa ta była omawiana, 

jak również kwestia umowy dotyczącej kortów. Umowa z osobą fizyczną podpisana 

jest do końca 2014 r. i jej rozwiązanie przed tym okresem skutkowałoby zwrotem 

nakładów poniesionych przez tę osobę na doprowadzenie  kortów do stanu 

używalności. W związku z tym konieczne byłoby przejęcie przez Miasto tych 

zobowiązań. Burmistrz powiedziała, że będzie proponować zawarcie aneksu do 

umowy. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby zrobić dokumentację filmową stanu ulic miejskich w 

związku z wykonywaną inwestycją i przesunięciem ciężkiego ruchu z drogi 

wojewódzkiej nr 708 na drogi miejskie, aby udokumentować jakie spustoszenie zrobią 

na tych ulicach ciężkie pojazdy i ewentualnie żądać później za to odszkodowania. 

  

Burmistrz  odpowiedziała, że ustalono protokolarne przejęcie ze sfilmowaniem stanu ulic i 

protokolarny odbiór, kiedy objazd będzie już wyłączony. Zwróciła uwagę, że nie 

będzie tam ciężkiego ruchu, ponieważ  ruch ten ograniczony został do 3,5 tony. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ma ustawić w Strykowie znaki zakazujące ruchu 

pojazdów ciężkich. 

 

6.        Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Zofia Krawczyk zwróciła się o zamontowanie barierek ochronnych na chodniku przy ulicy 

Fredry. Jak podkreśliła, od trzech lat domaga się ustawienia tam barierek ochronnych i 

od trzech lat ich tam nie ma. Drugie pytanie skierowała do prezesa Zakładu Usług 

Komunalnych sp. z o.o. Pytała, kiedy zostanie zainstalowany filtr wodny w ulicy 

Małczewskiej. Radna pytała także burmistrz o to, kiedy będą wprowadzane zmiany do 

Planu Rozwoju Lokalnego. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że w sprawa barierek przy ul. Fredry przekazana już była do 

Starostwa, ale  pismo zostanie powtórzone. Co do zmiany Planu Rozwoju Lokalnego 

podkreśliła, że wniosków o wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych miasta jest 

dużo, zarówno ze strony mieszkańców, jak i radnych, dlatego w kwietniu lub w maju 

przygotowane będą zmiany Planu Rozwoju Lokalnego. Burmistrz poprosiła prezesa 

ZUK Janusza Cywińskiego aby dał odpowiedź radnej  na kolejnej sesji na pytanie 

dotyczące możliwości montażu filtra w ul. Małczewskiej. 

 

Przemysław Maślanko, w imieniu mieszkańców ulic Tulipanowej i Chryzantem,  zapytał 

prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o możliwość podłączenia ich domów do 

sieci PEC.  

 

Prezes PEC Mirosław Gałązka poinformował, że znana jest mu ta sprawa. Powiedział, że 

mieszkańcy tego osiedla byli w PEC w tej sprawie. Przedstawiono im warunki. 

Musieliby dostosować swoje instalacje do odpowiedniego ciśnienia, wybudować 

węzeł, zapłacić za umowę przyłączeniową. Osiedle jest bardzo rozległe, dlatego 

koszty przyłączenia sieci też są wysokie. Po rozważeniu warunków i kosztów 

przyłączenia, mieszkańcy prawdopodobnie doszli  do wniosku, że to dla nich za droga 

inwestycja, ponieważ nie było odzewu z ich strony. 
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Radny Tadeusz Barucki pytał prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy zmienił 

się skład Komisji Mieszkaniowej i na jakich warunkach rozpatrywane będą wnioski o 

przydział mieszkań? 

  

Prezes Sławomir Skotnicki odpowiedział, że  Komisja działa na takich zasadach, na jakich 

działała dotychczas. Obecnie członkami komisji są: Andrzej Kurczewski, Barbara 

Kozłowska, Zofia Krawczyk, prezes TBS . W Komisji jest obecnie jeden wakat. 

Poinformował, że aktualnie jest jedno mieszkanie do przydziału i Komisja ma się tym 

zająć. 

  

Radny Roman Sasin poinformował, że otrzymał informację telefoniczną od mieszkańców ul. 

Waryńskiego, że nie  przykryte odpady z oczyszczalni  wydzielają w tym rejonie 

uporczywy fetor. Mieszkańcy tego rejonu miasta poprosili o przykrycie nieczystości. 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut zapytała, jakie warunki lokalowe zapewnione będą 

organizacjom społecznym z ul. Sienkiewicza 14, oraz jakie lokum przewiduje 

burmistrz dla Związku Kombatantów RP. 

  

Burmistrz powiedziała, że chcąc pomóc Związkowi Kombatantów, zwróciła się do miejskich 

placówek o użyczenie lokalu tej organizacji. Lokal zaproponowała dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2, ale  Związek odmówił jego przyjęcia, ponieważ znajdują się tam 

schody. Burmistrz podkreśliła, że lokali bez schodów nie ma w naszym mieście. 

Poinformowała, że pozostali użytkownicy nie wystąpili o lokale, a Miasto nie ma 

obowiązku ich zapewnienia. 

 

Przewodniczący, w imieniu jednej z mieszkanek zasobów TBS, zwrócił się do prezesa TBS z 

prośbą o wyjaśnienie kwestii opłaty za przegląd gazowy i wymianę wodomierzy. 

 

Prezes Sławomir Skotnicki wyjaśnił, że wcześniej takich przeglądów nie było, ale narzuca je 

art. 63 „Prawa budowlanego”. Wyjaśniał konieczność przeglądu mieszkance, ale 

chyba nie chciała przyjąć tego do wiadomości, skoro interweniowała. Po raz pierwszy 

wprowadzono go w tym roku, ponieważ na zarządcy  ciąży obowiązek dokonywania 

takiego przeglądu i zapisywania jego wyników w książce obiektu. Przegląd taki 

kosztuje 70 zł.  Obejmuje on wymianę reduktora i węży w przypadku, kiedy taka 

konieczność zaistnieje. Także kwota 70 zł obejmuje tylko przypadek, kiedy zaszłaby 

konieczność wymiany reduktora. To jest koszt planowany - hipotetyczny, który może 

wystąpić, ale nie musi. Jeśli chodzi o wymianę wodomierzy jest to decyzja wspólnot. 

Wspólnoty zadecydowały o wymianie wodomierzy starszych jak 5 lat, na 

antymagnetyczne ze względu na oszczędności w poborze wody. 

 

7.         Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady poinformował o odpowiedzi burmistrz na temat jakości płytek 

położonych na schodach przed Urzędem Miasta. Jak podkreślił odpowiedź została 

poparta pismem inspektora nadzoru, który potwierdza, że płytki spełniają parametry 

formalne i są płytkami antypoślizgowymi. Przewodniczący pozostał przy swojej 

opinii. 

           Odczytał również odpowiedź na pismo pracowników niepedagogicznych o podwyżki. 
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Burmistrz poinformowała, iż w związku z brakiem środków w budżecie, w chwili obecnej nie 

ma możliwości wprowadzenia podwyżek dla pracowników administracji i obsługi 

placówek oświatowych, jednak sprawa ta zostanie przeanalizowana ponownie we 

wrześniu przy okazji wprowadzania ustawowych podwyżek dla nauczycieli.  

 

7 a.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian    

           budżetu i   zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela  przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w 

sprawie zmian budżetowych w 2010 roku. Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w 

załączniku nr 1, która wynika ze zmiany interpretacji klasyfikacji Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Poinformowała, że po stronie dochodów zmniejszono budżet miasta o kwotę 366.896 

zł w pozycji „subwencja oświatowa” w związku z pismem Ministra Finansów, w 

którym poinformował o zmniejszeniu subwencji oświatowej dla miasta Brzeziny o tę 

kwotę. Niedobór  w budżecie tego roku został pokryty ze sprzedaży działek w 

wysokości 384.596 zł. Pozostałe zmiany dotyczą działu „Pomoc społeczna”, w którym 

zwiększono budżet o 143.730 zł, w związku z decyzją Urzędu Wojewódzkiego o 

zmianie dotacji na 2010 rok oraz działu „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska” - o 8.543. Zwiększono w tym dziale budżet o 120.000 zł - środki 

pochodzące z przelewów dystrybucyjnych z Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Środki te muszą być przeznaczone ściśle na wydatki związane z ustawą 

„Prawo ochrony środowiska”.  

Po stronie wydatków zwiększono o 11.000 zł wydatki na poręczenie kredytu dla TBS. 

Kwota ta została skalkulowana na roboczo przez dział finansowy Banku 

Gospodarstwa Krajowego i obejmuje tegoroczne spłaty kapitału oraz odsetek od 

kredytu, który ewentualnie otrzyma spółka. Skala spłaty rocznie, według kalkulacji 

skarbnik, będzie kształtowała się od 40 do 60 tys. zł i  kwoty te będą musiały być 

corocznie zabezpieczane w budżecie miasta. Zwiększono również wydatki na pomoc 

społeczną o 156.000 zł w związku z otrzymaną dotacją oraz na ochronę środowiska o 

126.000 zł, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał o uwagi radnych do przedstawionych propozycji zmian. Uwag 

nie było, więc poprosił o opinię  Komisji Finansowo - Budżetowej 

 

Tadeusz Barucki poinformował, że Komisja Rozwoju oraz Komisja Finansowo-Budżetowa 

na wspólnym posiedzeniu rozpatrywały projekt uchwały. Pozytywnie zaopiniowane 

zostały zaproponowane zmiany. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zaproponowanej uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych . Głos „za” oddało 12 radnych , jedna osoba 

wstrzymała się od głosu. 

 

7 b.      Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie poręczenia      

            kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały o poręczeniu 

kredytu dla TBS. Powiedziała, że do przygotowania projektu tej uchwały przyczyniło 

się pismo Banku Gospodarstwa Krajowego,  informujące, iż jedynym warunkiem 
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dalszych prac nad przyznaniem kredytu spółce jest poręczenie udzielone przez gminę. 

W związku z tym wspólnie z burmistrz, prezesem TBS i Radą Miasta ustalono kwotę 

poręczenia 1.008.000 zł., czyli kwotę, która była wpisana w promesę, którą otrzymał 

TBS. Kredyt udzielany będzie na 35 lat począwszy od bieżącego roku, okres jego 

spłaty upłynie w 2044 roku. W 2010 roku wielkość poręczenia, które miasto musi 

zabezpieczyć w budżecie to 11.000 zł. Kwota ta obejmuje wielkość rat kapitałowych i 

odsetek, od momentu podpisania umowy do końca roku, w przypadku, gdyby TBS nie 

wywiązywał się ze spłaty. Jeśli spółka wywiąże się ze spłaty, zabezpieczoną w 

budżecie miasta kwotę można będzie pod koniec roku przeznaczyć na inne wydatki 

  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania w tej sprawie. Nikt nie zgłosił się, więc 

odczytał pismo od 10 najemców mieszkań w budowanym bloku TBS, którzy zwrócili 

się do Rady z prośbą o udzielenie zabezpieczenia finansowego, aby spółka mogła 

otrzymać kredyt i zakończyć inwestycję. 

 

Grażyna Mela odczytała projekt uchwały. 

 

Zbigniew Bączyński poprosił o przedstawienie opinii komisji. 

   

Przemysław Maślanko przedstawił opinię Komisji Spraw Społecznych i Sportu, która  

           jednogłośnie była za poręczeniem przez Radę Miasta kredytu dla spółki TBS. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, czy oprócz poręczenia wszystkie formalności w celu pozyskania  

           kredytu zostały już dopełnione? 

 

Prezes TBS Sławomir Skotnicki odpowiedział, że dopóki nie będzie decyzji Komitetu 

Kredytowego BGK, bank jeszcze może zrobić wszystko. Jednak pismo BGK jest 

jednoznaczne – stwierdził. Poinformował, że rozmawiał  z dyrektorem I Oddziału i 

powiedział, że  po otrzymaniu uchwały Rady Miasta będzie kierował wniosek do 

Komitetu Kredytowego i będzie chciał podjąć ostateczną decyzję.  

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie „za” uchwałą. 

 

8.        Informacja  na temat działalności placówek kultury, ochrony zabytków, opieki 

nad  zabytkami za 2009 r. 

 

Przewodniczący poprosił  pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Jadwigę Rorat o przedstawienie informacji z działalności placówki za 2009 rok. 

Materiał w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

Podczas wystąpienia Jadwigi Rorat, przewodniczący dwukrotnie uciszał salę. 

 

Przewodniczący po wystąpieniu Jadwigi Rorat  zapytał o głosy w dyskusji nad przedstawioną 

informacją. Nie było zgłoszeń, więc przewodniczący sam zadał  pytanie, jak 

realizowana jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną funkcja wydawcy samorządowej 

gazety BIT, po czym poprawił tytuł gazety na BIS. 
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Jadwiga Rorat odpowiedziała, że gazeta BIS ma swojego redaktora naczelnego i on 

odpowiada za gazetę. 

 

Przewodniczący powtórzył pytanie, ale Jadwiga Rorat odpowiedziała, że nie wie o co chodzi 

przewodniczącemu. Zbigniew Bączyński podziękował więc i poprosił następnego 

referującego materiał – dyrektora Muzeum Regionalnego Pawła Zybałę. 

 

Paweł Zybała przedstawił informację o działalności Muzeum Regionalnego w 2009 roku. 

            Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przemysław Maślanko zapytał, czy jest możliwość poprawy funkcjonowania nagłośnienia i 

przyłącza energetycznego. Zbliżają się Dni Brzezin i należałoby tak zabezpieczyć 

imprezy, aby nie doszło do podobnych sytuacji  jak podczas przywitania Nowego 

Roku. 

 

Dyrektor odpowiedział, że Dni Brzezin będą dobrze zabezpieczone  poprzez zamontowanie 

przyłącza energetycznego przy scenie. Zapewnił też, że ma już podpisaną umowę z 

ekipą nagłośnieniową, która profesjonalnie  przygotuje nagłośnienie. 

 

Czesława Gałecka wysoko oceniła działalność Muzeum Regionalnego 2009 r. Jak uzasadniła, 

działalność kulturalna Muzeum jest bardzo aktywna, profesjonalna, widać duże 

zainteresowanie mieszkańców, a wszelkie imprezy są wysoko oceniane. Radna 

podkreśliła również dobrą współpracę dyrektora z Miejską Biblioteką Publiczną. 

  

Zofia Krawczyk. pogratulowała działań dyrektorowi Muzeum Regionalnego, dzięki którym 

doczekała się  profesjonalnej obsługi w dziedzinie kulturalnej i wystawienniczej. Jak 

podkreśliła, muzeum łamie stereotypy i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Jestem 

oczarowana wysokim profesjonalizmem wystaw, ich scenerią. Wszystko jest tam 

dopracowane – powiedziała. Pogratulowała także Radzie Muzeum, która podsuwa 

dyrektorowi dobre pomysły i pomaga w ich realizacji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o funkcjonowanie ośrodka kultury przy Muzeum. Zwrócił 

uwagę na to, aby imprezy z zakresu działalności kulturalnej odbywały się z większym 

rozmachem. Zaapelował o szersze propagowanie organizowanych imprez. Podał 

przykład imprezy słowno – muzycznej, na której prawie nie było widzów. 

Przewodniczący podziękował pracownikom Muzeum za zorganizowanie ciekawej 

wystawy dotyczącej rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

 

Paweł Zybała odpowiedział, że obecnie funkcjonują w Dziale Oświatowym zajęcia 

plastyczne, studio wokalne i klub szachowy. Nie ma koła teatralnego, ponieważ, jak 

uzasadnił, było niewielkie zainteresowanie.  W każdej szkole funkcjonuje koło 

teatralne, poza tym w chwili obecnej nie ma pracownika, który mógłby prowadzić to 

koło. Nie funkcjonuje studio wokalne, nie ma nauki gry na gitarze z racji odejścia z 

pracy instruktora. Podkreślił, że Muzeum raczej idzie w stronę organizacji imprez 

plenerowych, niż oświatowych, ponieważ tak naprawdę w budynku nie ma dobrych 

warunków lokalowych do tego, aby prowadzić jakiekolwiek zajęcia. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zreferowanie tematu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami w roku ubiegłym. 
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Paweł Świderski naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury przedstawił informację na 

powyższy temat. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Elżbieta Matczak przedstawiła informację na 

temat przygotowania zabytków miasta na wypadek działań wojennych i innych 

zdarzeń o charakterze kryzysowym. Materiał stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. 

 

9. Sprawozdanie przedstawicieli Rady Miasta w radach: Bibliotecznej i Muzeum 

Regionalnego. 

 

Radni Tadeusz Barucki i Krzysztof Kotynia przedstawili informację o swoim udziale w 

pracach Rady Muzeum Regionalnego a Czesława Gałecka – w pracach Rady 

Bibliotecznej. Informacje te stanowią załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że  praca jego Rady  polega ogólnie rzecz biorąc, na nie 

przeszkadzaniu dyrekcji tej placówki. 

 

Burmistrz złożyła podziękowanie  radnym, którzy działają w Radach: Bibliotecznej i 

Muzeum, za ich sugestie, pomysły i wskazówki, które rzutują na działalność tych 

placówek. Podziękowała też dyrektorom tych placówek za ich całoroczną pracę. 

Odnosząc się do sugestii radnego K. Kotyni w sprawie włączenia się miasta w 

działania mające na celu upamiętnienie zbrodni katyńskiej, zaproponowała włączenie 

do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika w 

formie obelisku upamiętniającego zbrodnię katyńską, który ma powstać przy 

skrzyżowaniu ulic Kościuszki -1 Maja. 

 

Zbigniew Bączyński w związku z wnioskiem burmistrz Ewy Chojki zaproponował 

rozszerzenie porządku obrad o p. 9 a i poddał propozycję pod głosowanie radnych. 

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, którzy jednogłośnie głosowali „za”. 

 

9 a.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70 rocznicy mordu 

katyńskiego. 

 

Burmistrz  Ewa Chojka przedstawiła uzasadnienie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wzniesienie pomnika w formie obelisku upamiętniającego zbrodnię katyńską. Na 

pomniku wygrawerowane zostaną nazwiska osób poległych w wyniku zbrodni 

katyńskich, m.in.: kapitana Kazimierza Szkupa, posterunkowego Stanisława Goczka i 

Ambrozińskiego. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby tablica na obelisku miała 

czarne tło, a napisy były w szarym kolorze i była taka sama jak pozostałe w miejscach 

pamięci w powiecie. Dodał, że przy wykonywaniu napisów na tablicy pozostawić 

wolne miejsce na ewentualne uzupełnienia. 

 

Burmistrz odczytała projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 radnych, którzy jednogłośnie głosowali „za”. 
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10. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2009 

rok. 

 

Teresa Kwiecień przedstawiła sprawozdanie, które jest załączone do niniejszego protokółu.  

 

Radna Bogusława Frydrych zapytała, jak MOPS podchodzi do udzielania pomocy osobom, 

które potrzebują pomocy, a nie mieszczą się w kryterium dochodowym? 

 

Teresa Kwiecień odpowiedziała, że  MOPS będzie pomagał takim osobom na tyle, na ile 

zezwala ustawa. 

 

Przewodniczący Rady podziękował za wkład pracy kierownika i pracowników socjalnych w 

codzienną działalność na rzecz osób potrzebujących, podkreślił, że jest to trudna, ale 

bardzo potrzebna i odpowiedzialna praca. 

 

11. Informacja o stanie bezrobocia w Brzezinach oraz działaniach podejmowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz jego przeciwdziałania w 2009 roku. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach Anna Wiśniewska przedstawiła 

informację o bezrobociu w Brzezinach i działaniach zmierzających do ograniczenia 

bezrobocia. Materiał stanowi załącznik do protokółu. 

 

Burmistrz podziękowała dyrektor Annie Wiśniewskiej za sprawną współpracę z Powiatowym 

Urzędem Pracy. 

 

 Dyrektor Anna Wiśniewska zwróciła się z kolei do radnych i burmistrz z prośbą o wsparcie 

finansowe PUP na wymianę 4 okien w budynku przy ul. Sienkiewicza 11. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, czy PUP dysponuje informacją na temat zamykania  zakładów w 

Brzezinach w związku z kryzysem gospodarczym. 

  

Dyrektor powiedziała, że Urząd Pracy takich statystyk nie prowadzi, ale znacząca liczba osób 

rejestruje się w wyniku likwidacji własnego zakładu pracy. Poinformowała, że 128 

firm powstało w powiecie przy udziale środków z PUP, z tego ponad połowa w 

mieście Brzeziny. 

 

Przewodniczący zapytał o stopę bezrobocia.  

 

Dyrektor Anna Wiśniewska odpowiedziała, że na koniec lutego br. stopa bezrobocia w kraju 

wynosiła 13 proc., w województwie - 12,8, a w powiecie 15,3 proc. Jesteśmy 7. 

powiatem od góry, ale niesie to za sobą pewne profity, ponieważ otrzymujemy dużą 

ilość środków na pomoc – poinformowała. Podkreśliła, że Urząd Pracy rejestruje małą 

liczbę wniosków o utworzenie nowych miejsc pracy ze względu na koszty pracy. 

  

Przewodniczący pytał, jak to skutkuje kwestią okresu zasiłkowego i ewentualnie wysokością 

zasiłku. 

 

Dyrektor oznajmiła, że wysokość zasiłku wynosi 760 zł. Bezrobotni pobierają je 6 miesięcy, a 

w wyjątkowych sytuacjach – 12 miesięcy.  
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Po zakończeniu rozpatrywania tego punktu porządku obrad przewodniczący Rady ogłosił 15. 

minutową przerwę w posiedzeniu Rady Miasta. 

 

12. Punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla TBS 

przeniesiony został w miejsce 7 b porządku obrad. 

 

13.       Punkt dotyczący podjęcia uchwały  w sprawie zmian budżetowych  przeniesiony  

został w miejsce 7 a porządku obrad. 

 

Po zakończeniu przerwy w obradach przewodniczący Rady poprosił o zreferowanie kolejnego 

tematu. 

 
 

14.      Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia 

dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Paweł Świderski  naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury przedstawił uzasadnienie i   

           projekt uchwały. Naczelnik powiedział, że uchwała uzyskała pozytywną opinię   

           komisji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. Nikt uwag nie zgłosił, więc   

    poddany został pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 9 radnych, wszyscy jednogłośnie oddali glos „za”. 

 

15.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie nadania nazwy   

          ulicy. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska przedstawiła uzasadnienie i projekt 

uchwały dotyczący nadania nazwy „Wspólna” ulicy położonej w obrębie 4 miasta, 

łączącej ulicę Mrocką z ulicą Wojska Polskiego. Poinformowała, że ulica jest drogą 

wewnętrzną, że współwłaściciele drogi wydali zgodę na nadanie ulicy nazwy 

„Wspólna” oraz że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. 

 

Przewodniczący poprosił o uwagi i skoro ich nie było, poddał projekt pod głosowanie. 

 

Głosowało 9 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

15 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom. 

 

Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nadania 

nazwy ulicom powstałym w wyniku podziału miejskich działek położonych pomiędzy 

ulicami Mrocką i Hallera. Ulice mają nosić nazwy „Generała Władysława Sikorskiego” 

oraz „ Rotmistrza  Witolda Pileckiego”.  

 

Zbigniew Bączyński poprosił o pytania i uwagi. Nie było zgłoszeń. Przewodniczący wyraził 

ubolewanie, że nazwiska takich znakomitych postaci historycznych będą nosić ulice 

peryferyjne naszego miasta, a nie ulice bliższe centrum Brzezin. 
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Anna Durańska wyjaśniła, że taka była wola osoby uczestniczącej w przetargu na sprzedaż 

jednej z działek. Inni uczestnicy przetargu nie zgłaszali żadnych propozycji. 

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 10 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

 

 

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zawarcia 

kolejnych umów najmu na okres do 3 lat z dotychczasowymi najemcami gruntów, 

na których usytuowane są garaże wzniesione za nakłady stanowiące własność 

najemców lub garaże nie związane trwale z gruntem stanowiące własność 

najemców. 

 

Przewodniczący Rady przekazał dalsze prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Grażynie    

         Korybut   

 

Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wyjaśniła, że projekt  

         uchwały dotyczy zawarcia umów najmu z dotychczasowymi najemcami gruntów pod 

garażami przy ulicach Sienkiewicza, Głowackiego i Reformackiej. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady, w trakcie referowania przez Annę Durańską projektu uchwały 

dwukrotnie prosiła o uciszenie się sali. 

 

Wiceprzewodnicząca zapytała radnych, czy mają uwagi do przedstawionego projektu 

uchwały. Skoro nikt się nie zgłosił, poddała więc projekt pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, 10 oddało głos „za”, 1 osoba nie wzięła udziału w 

głosowaniu. 

 

     

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości położonych w Brzezinach 

przy ul. Modrzewskiego jako działki nr 2553/4 i 2554/4. 

 

Anna Durańska  przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Grażyna Korybut  poprosiła o uwagi radnych do projektu. Ponieważ nikt się nie zgłosił, 

poddała go pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Jednogłośnie głosowało 12 radnych „za”. 

 

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie udziałów w niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 

Lasockich, oznaczonej jako działka nr 2381. 

 

Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Powiedziała, że komisje 

na wspólnym posiedzeniu  w styczniu 2010 r. zaopiniowały pozytywnie zamiar 

odkupienia udziałów  w działce nr 2381 o powierzchni 1114 m.kw. od współwłaścicieli. 
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Wiceprzewodnicząca zapytała, czy radni zadadzą pytania w przedmiotowej sprawie. Nie było 

zgłoszeń, więc poddała projekt uchwały pod głosowanie 

 

Głosowało jednogłośnie „za”11 radnych. 

 

 

 

 

19.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody     

          na    sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2230/3, 2230/5 i 2230 położonych   

          w   Brzezinach przy ul. Słowackiego, na rzecz ich użytkownika wieczystego. 

 

Anna Durańska  przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Wyjaśniła, że spółka 

„Farmer” wystąpiła o sprzedanie działek położonych w obrębie 8 miasta, które znajdują 

się w użytkowaniu wieczystym  spółki. Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych w styczniu 2010 r.  

Grażyna Korybut poprosiła o uwagi  w tej sprawie. Uwag nie zgłoszono, więc projekt 

uchwały poddany został pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, z których 10 było „za”, 1 osoba wstrzymała się od  

         głosu. 

 

20.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody     

         na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2316/2 i 2316/10, położonych w    

         Brzezinach przy ul. Waryńskiego, na rzecz ich użytkownika wieczystego. 

 

Anna Durańska  przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Powiedziała, że 

użytkownik wieczysty dwóch działek w obrębie 8 miasta, przy ul. Waryńskiego wystąpił 

o ich zakupienie. Projekt uchwały w tej sprawie był pozytywnie zaopiniowany przez 

Komisję Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych oraz Komisję 

Finansowo – Budżetową. 

 

Grażyna Korybut poprosiła o wypowiedzi w tej sprawie, jednak nikt się nie zgłosił. Poddała 

więc projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

21.      Wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie wniosków. 

 

Zofia Krawczyk działając w imieniu rolników i mieszkańców posiadających działki 

przydomowe zgłosiła szereg postulatów  do Regulaminu utrzymania porządku i 

czystości w mieście. Pismo radnej w załączeniu do protokółu. 

  

Burmistrz odnosząc się do propozycji radnej powiedziała, że stosownym miejscem i czasem 

do zgłaszania tego typu wniosków są posiedzenia komisji Rady. Poprosiła o 

skonkretyzowanie propozycji w odniesieniu do poszczególnych zapisów regulaminu. 



 17 

Powiedziała, że niektóre zgłaszane propozycje są niezgodne z obowiązującym 

prawem. Podkreśliła, że  regulamin wymaga zaopiniowania przez Sanepid. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że jest przeciwny pomysłowi radnej Zofii Krawczyk używania 

popiołów z palenisk i szlaki do utwardzania nawierzchni dróg nieutwardzonych. 

  

Czesława Gałecka poinformowała, że temat ten radna Zofia Krawczyk poruszała na Komisji 

Edukacji i nie wszyscy członkowie tej komisji pozytywnie się do tych uwag odnieśli, 

były krytyczne uwagi ze strony radnych. Powiedziała, że wspólnie z radną Bogusławą 

Frydrych zrobiły rozeznanie w sklepach, czy przyjmowałyby opakowania i spotkały 

się z negatywnymi odpowiedziami ze strony sprzedawców. 

  

Burmistrz zwróciła uwagę, że Regulamin wymaga przepracowania, ale sesja nie jest 

miejscem, ani czasem na to. Powiedziała, że zgadza się z tym, że jeżeli gospodarstwo 

domowe tworzy jedna osoba, to być może krzywdzące jest dla niej, że jest traktowana 

jak rodzina. Dużo pracowaliśmy nad uszczelnieniem tego systemu. Dużo pracy włożył 

Referat Spraw Komunalnych w egzekwowanie od właścicieli ich obowiązków, analizę 

zawartych umów. Nie możemy dopuścić do tego, żeby śmieci znowu znalazły się w 

lasach, czy pod koszami ulicznymi. Burmistrz uważa, że  ci, którzy nie mają 

podpisanych umów właśnie w ten sposób pozbywają się śmieci. 

 

Jakub Piątkowski poinformował, że otrzymał informację telefoniczną od mieszkańca, który 

poprosił o zapytanie burmistrz, czy posiada udziały w „Remondisie”, ponieważ 

podobno krążą takie plotki w mieście. 

 

Burmistrz zapytała: A dlaczego akurat w „Remondisie”, są przecież jeszcze inne firmy, które 

działają na terenie miasta. Sama mam umowę podpisaną z inną firmą - odpowiedziała 

burmistrz. Dodała, że pismo z takim oskarżeniem złożono także do Referatu Spraw 

Komunalnych, że burmistrz ma jakiś interes w tym, żeby wymagać od ludzi, aby 

śmieci były wywożone przez tę konkretną firmę. Powiedziała, że jest to chyba osoba 

chora psychicznie więc nie będzie podawać sprawy do prokuratury. 

 

Roman Sasin stwierdził, że burmistrz nie powinna mówić, że jest to osoba chora psychicznie, 

bo nie jest lekarzem. 

 

Krzysztof  Kotynia złożył podziękowanie na ręce burmistrz dla pracowników Referatu Spraw 

Komunalnych – Zenona Rykały i Wioletty Zubowicz za szybką interwencję w sprawie 

poprawy stanu dróg nieulepszonych. Zapytał też burmistrz, co dalej ze skargami na 

dyrektora pływalni, które Rada uznała za zasadne. Pytał, czy dyrektor Pływalni 

poniesie jakieś konsekwencje z tego powodu? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie takiej 

informacji i otrzyma odpowiedź na piśmie. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że podobnie jak inni radni, otrzymał od przewodniczącego kopie 

skarg , pisma bardzo obszerne. Zapytał czy te pisma będą przedmiotem obrad? 

 

Przewodniczący odpowiedział, że kiedy otrzymał pisma od tych mieszkańców, przekazał je 

Komisji Rewizyjnej, która jest uprawniona do rozpatrywania skarg. Poinformował, że 

pismo z prośbą o interwencję przekazał do informacji Komisji Rewizyjnej, natomiast 
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organem właściwym do rozpatrywania i odpowiadania na tego rodzaju prośby jest 

burmistrz.  

 

Krzysztof Kotynia poinformował, że wystosował pismo do radcy prawnego Urzędu Miasta z 

prośbą o ustosunkowanie się, czy pisma te są skargą. Uzyskał odpowiedź, że nie są 

one skargą, więc nie powinny być rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną. 

 

Roman Sasin stwierdził, że Radca nie powinien wyrażać opinii, gdyż występuje tu w swojej 

sprawie, więc jego opinia nie powinna być brana pod uwagę. Dodał, że  Komisja 

wyraziła zdanie, że należy uzyskać jeszcze opinię innego radcy. 

 

Przewodniczący zaproponował, aby przekazać tę sprawę drugiemu radcy i poinformować 

autorów skargi o przedłużeniu w związku z tym terminu załatwienia sprawy. 

            Poinformował następnie, że wpłynęły zawiadomienia o wszczęciu postępowania w 

związku z uchwałami w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.  

            Poinformował też o otrzymaniu pisma policji w sprawie budowy parkingu.  

Odczytał pismo poseł na sejm RP Hanny Zdanowskiej, w którym posłanka przeprasza 

za nieobecność na uroczystej sesji Rady Miasta Brzeziny. Poseł Zdanowska  

przekazała gratulacje tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny Stanisławowi 

Pacho. Kopia pisma została przekazana Honorowemu Obywatelowi Miasta.  

            Zbigniew Bączyński poinformował również, iż jest w posiadaniu pisma Rady 

Parafialnej przy Parafii Świętego Franciszka z Asyżu, która informuje o odpowiedzi 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zarzuty „Społecznej  Opieki nad 

Zabytkami” reprezentowanej przez Zofię Krawczyk na jakość prac konserwatorskich 

prowadzonych w klasztorze oo. Reformatów. Zadał pytanie, czy to społeczne ciało ma 

jakieś umocowanie prawne w strukturach Miasta? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że  „Społeczna Opieka nad Zabytkami” nie jest  ciałem formalnym. 

 

Zofia Krawczyk stwierdziła, że wspiera ojca Aleksandra Szlachtę, a sobór  umożliwił osobom 

świeckim wyrażanie opinii co do działań Kościoła . Zdaniem radnej pismo które 

wpłynęło do Rady Miasta jest oznaką kryzysu, jaki obecnie panuje w kościele. 

 

Przewodniczący poprosił inspektora do spraw obsługi Biura Rady o przygotowanie pisma, że 

Rada nie posiada żadnych informacji na ten temat i nie jest organem władnym do 

rozpatrywania takich spraw. 

 

21.  Zakończenie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński powiedział, że porządek dzienny obrad   

             Został wyczerpany i zamknął posiedzenie o godz. 15.20. 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                                 Zbigniew  Bączyński 
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