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Porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
„KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!” przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brzezinach.
5. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta otworzył obrady Rady Miasta i przywitał obecnych radnych,
burmistrz Ewę Chojkę z kierownikami wydziałów Urzędu Miasta. Powiedział, że sesję
zwołano w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrz Ewy Chojki.
Porządek obrad przekazany radnym w zawiadomieniu o sesji wraz z załączonym
projektem uchwały oraz wniosek burmistrz stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali obrad znajduje się
13 radnych, więc Rada Miasta może podjąć uchwałę. Nieobecni radni to Zofia Krawczyk
i Przemysław Maślanko.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś zapytania do porządku obrad?
Nie odnotowano pytań.
Burmistrz Ewa Chojka podziękowała radnym za przybycie na nadzwyczajną sesję i wyjaśniła
potrzebę spotkania się w celu pilnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały wyrażającej zgodę
na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego powołania
Klubu Integracji Społecznej w naszym mieście. Powiedziała, że wniosek MOPS został
pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i ma szansę uzyskać
kwotę dofinansowania w wysokości 1 436 687, 84. Warunkiem dalszego rozpatrywania
wniosku MOPS jest złożenie w terminie do 30 lipca 2010 r. różnych załączników, a wśród
nich uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, który dysponuje budżetem
wnioskodawcy. Burmistrz powiedziała, że późniejsze złożenie wymaganych dokumentów
skutkowałoby zmianami w harmonogramie realizacji projektu i zburzyłoby założony do
realizacji dwuletni program działania. Program ten przewiduje rozpoczęcie jego realizacji
od września bieżącego roku. Stąd też nadzwyczajny tryb zwołania Rady i podejmowania
uchwały.

2

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację
projektu „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!” przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Alina Kotynia – zastępca kierownika MOPS w Brzezinach przedstawiła projekt uchwały
Rady Miasta wraz z uzasadnieniem, który stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniła, że zadanie „Klub Integracji Społecznej
szansą na lepsze jutro” będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresatami projektu
są głównie osoby w okresie aktywności zawodowej, które korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej. Realizacja projektu ma za zadanie pomóc 40 osobom w powrocie do
aktywności zawodowej oraz do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez zastosowanie
aktywnych form integracji.
Przewodniczący Rady zapytał , czy radni mają uwagi lub zapytania do przedstawionej
propozycji MOPS?
Tadeusz Barucki poprosił o rozszerzenie użytego w projekcie sformułowania „ zagrożenie
wykluczeniem społecznym”.
Alina Kotynia odpowiedziała, że program obejmie praktycznie osoby bezrobotne, które nie
mają środków do życia.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wypowiedzi w sprawie projektu uchwały?
Skoro nie usłyszał dalszych głosów, poprosił o przegłosowanie złożonego projektu
uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, wszyscy byli jednogłośnie „za”.
Przewodniczący Rady w tym miejscu, nawiązując do dyskusji na poprzedniej sesji Rady,
zadał pytanie burmistrz Ewie Chojce, czy podjęte zostały działania w celu wyjaśnienia
udokumentowanych na płycie DVD nieprawidłowości w zakresie pobierania opłat
targowych?
Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że przeglądnęła nagranie, przy udziale skarbnik
Grażyny Meli i radcy prawnego. Burmistrz uważa, że nagranie jest mało czytelne i
niejednoznaczne. Jednak uznała, aby płyty z nagranymi filmami przekazać do
Prokuratury Rejonowej wraz z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Tadeusz Barucki zadał pytanie o dalsze losy postępowania w sprawie podejrzenia o
popełnienie przestępstwa w zakresie niezgodnego z prawem prowadzenia rachunkowości
TBS przez poprzedni zarząd spółki.
Burmistrz udzieliła odpowiedzi, że Prokuratura Rejonowa odmówiła wszczęcia dochodzenia
w tej sprawie. Na to postanowienie burmistrz złożyła zażalenie do Sądu Rejonowego w
Brzezinach. Sąd Rejonowy utrzymał jednak je w mocy i nie ma już dalszej możliwości
odwoływania się w tej sprawie.
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5. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku dziennego , zamknął
obrady LV sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 15.30.

Protokołował:
Janusz Sidor
Przewodniczący Rady
Zbigniew Bączyński
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