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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

 

         
1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu LVI 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 o stanie realizacji remontów i inwestycji na drogach w mieście w okresie I – 

VIII. 2010 r. z uwzględnieniem dróg wojewódzkich i drogi krajowej Nr 72. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2010 r. 

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

Brzeziny na 2010 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla 

Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania Informacja o stanie realizacji remontów i inwestycji na drogach w mieście w 

okresie I, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Brzeziny lub jej jednostkom 

podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 

Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Brzezinach i Domu Pomocy Społecznej w 

Brzezinach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny”. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Brzeziny 

wyrażającego sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. dopalaczami na terenie miasta 

Brzeziny. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad . 
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1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński  otwierając obrady LVII sesji Rady Miasta 

przywitał przybyłych radnych, burmistrz  Ewę  Chojkę wraz z  kadrą  kierowniczą Urzędu 

Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, prezesów spółek miejskich, 

członków  Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej z przewodniczącą Teresą 

Szymczak, przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych oraz pozostałych 

przybyłych mieszkańców Brzezin.   

 

 2.    Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obrad, w chwili rozpoczęcia sesji znajduje się 9 

radnych.  Przewodniczący potwierdził prawomocność posiedzenia Rady. Nieobecność na sesji 

usprawiedliwił radny Krzysztof Kotynia. Swoje spóźnienie usprawiedliwił wcześniej radny 

Stefan Zasada. W momencie rozpoczęcia sesji spóźnieni byli radni: Jakub Piątkowski, 

Małgorzata Pyka, Roman Sasin i Bogusława Frydrych. 

 

3.     Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Zbigniew Bączyński przedstawił  proponowany porządek obrad i zapytał, czy są uwagi lub 

propozycje zmian? 

 

Burmistrz Ewa Chojka zwróciła się z prośbą o zmianę porządku obrad poprzez przesunięcie na 

początek sesji uchwały w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasto 

Brzeziny na lata 2007 -2013.  Uchwała ta po podpisaniu przez przewodniczącego zostałaby 

dołączona do wniosku miasta o dofinansowanie przebudowy miejskich dróg z tzw. 

„schetynówek” i dostarczona do Urzędu Wojewódzkiego. Termin składania wniosków upływa 

30 września. Burmistrz poprosiła również o wprowadzenie w p. 16 a  dodatkowego projektu  

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa 

budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach – etap I”. Jak uzasadniła, 

informację o konieczności dołączenia do wniosku uchwały Rady, Muzeum otrzymało wczoraj, a 

Urząd Miasta dziś. Nie można było więc wcześniej przygotować uchwały dla  radnych i ująć jej 

w porządku obrad.  

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński powiedział, że troje posłów na Sejm RP obiecało przybyć na 

sesję. Posłowie ci wspierają nasze starania o przyśpieszenie budowy obwodnicy drogowej 

miasta.  Dla oszczędności ich czasu zmienilibyśmy porządek obrad.  

    Nie było więcej głosów w sprawie porządku sesji i przewodniczący poprosił o przegłosowanie 

wniosku zgłoszonego przez burmistrz. 

 

Głosowało 10 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

Następnie przewodniczący poprosił o przegłosowanie porządku obrad Rady Miasta z przyjętymi 

zmianami. 

 

Zmieniony porządek obrad uchwalono jednogłośnie 10 głosami „za”. 
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Przyjęty po zmianach porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

       1.  Otwarcie  sesji. 

 2  .Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.  Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.  Przyjęcie protokółu LVI 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 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla    

     Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. Zmiana porządku obrad. 

8. Informacja o stanie realizacji remontów i inwestycji na drogach w mieście w okresie I – 

VIII. 2010 r. z uwzględnieniem dróg wojewódzkich i drogi krajowej Nr 72. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2010 r. 

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

Miasto Brzeziny na 2010 rok. 

11. Zmiana porządku obrad. P. 11 przeniesiony do p. 7 a. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania Informacja o stanie realizacji remontów i inwestycji na drogach w mieście w 

okresie I, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Brzeziny lub jej jednostkom 

podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 

Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Brzezinach i Domu Pomocy Społecznej w 

Brzezinach. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny”. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Brzeziny 

wyrażającego sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. dopalaczami na terenie miasta 

Brzeziny. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji. 

16a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.   

      „Rozbudowa i przebudowa budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w  

      Brzezinach – etap I” przez Muzeum Regionalne w Brzezinach. Zmiana porządku obrad. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad . 

 

 

Przewodniczący Rady poprosił o  głos  starostę brzezińskiego w pierwszej kolejności, ze względu 

na konieczność jego wyjazdu poza Brzeziny.  

 

Starosta Edmund Kotecki podkreślił, że przeważająca większość nakładów na drogi powiatowe, to 

nakłady na drogi znajdujące się w mieście. Poinformował, że naprawiono ponad 2 tys. metrów 

drogi w ul. Małczewskiej, a obecnie trwa przebudowa odcinka ul. Rejtana dofinansowana przez 

miasto Brzeziny w wysokości 74 tys. zł. Starosta podziękował radnym i burmistrz za tę pomoc. 
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     Poinformował, że w miarę możliwości powiat wykonuje również bieżące naprawy na drodze 

powiatowej w ul. Strykowskiej. Naprawa taka to wydatki rzędu 30 – 60 tys. zł. 

 

4. Przyjęcie protokółu LVI sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół poprzedniej sesji został sporządzony i był dostępny 

w biurze Rady Miasta oraz został podpisany. Zapytał, czy są do protokółu uwagi? Nikt nie zabrał 

głosu. Przewodniczący poprosił o zatwierdzenie protokółu LVI sesji poprzez głosowanie. 

 

Głosowało 10 radnych, 9 głosów było „za”, 1 wstrzymujący się.   

 

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. 

 

Przewodniczący poprosił, aby burmistrz, o ile jest to możliwe w skrócie omówiła przedstawiane 

materiały. Poprosił też o ciszę  na sali obrad. 

  

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła sprawozdanie ze swej pracy między sesjami. Omówiła stan 

realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Brzeziny i powierzonych do wykonania 

Burmistrzowi Miasta, przedstawiła zarządzenia oraz informację dotyczącą przeprowadzonych 

postępowań o zamówienia publiczne. Omówiła również stan wdrażania funduszy europejskich i 

innych środków zewnętrznych w Brzezinach. Materiał przedstawiony przez burmistrz stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej tzw. „schetynówek”. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 –

2011 wykonywana jest przebudowa ul. Moniuszki, która w trakcie robót została uszkodzona 

przez powódź. Musieliśmy czekać, aż  straty popowodziowe zostaną uznane przez komisję i 

złożyliśmy wniosek do Wojewody o zgodę na wydłużenie realizacji tego projektu, który został 

zaakceptowany. W ramach naboru wniosków do NPPDL w 2010 r. z łożyliśmy  2 następne 

wnioski: wniosek priorytetowy o przebudowę ul. Piłsudskiego i wniosek rezerwowy o 

przebudowę ul. Bohaterów Warszawy od skrzyżowania z ul. Głowackiego do ul. Kosmonautów. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że ważnym dla miasta zadaniem jest przebudowanie ul. Południowej. 

 

Burmistrz wyjaśniła, że ulica ta uszkodzona wskutek powodzi ze środków przyznanych przez 

Wojewodę i MSWiA  może być tylko wyremontowana. 

 

Tadeusz Pabin zapytał o przebudowę ul. Waryńskiego oraz jak długo potrwają prace 

wykopaliskowe na ulicy Konopnickiej? 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że remont  ulicy Konopnickiej wchodzi w zakres inwestycji 

pn. Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci 

kanalizacji deszczowej. Zgodnie z harmonogramem prac, ulica Konopnickiej, Orzeszkowej i 

Chopina miały być wykonywane w tym roku, ale ze względu na badania sondażowo-

archeologiczne i wskazanie przeprowadzenia badań archeologicznych ratowniczych w ulicy 
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Konopnickiej między ulicą Waryńskiego a wlotem od wschodniej strony ulicy Orzeszkowej i na 

całej ul. Orzeszkowej oraz części ul. Chopina i Słowackiego, prace budowlane zostały 

przesunięte na inne odcinki inwestycji.  Budowa ulicy Konopnickiej może zostać wykonana po 

zakończeniu badań archeologicznych. Poinformowała, że  wykonawca prac archeologicznych 

nie został jeszcze wyłoniony w przetargu. Odbyły się dwa przetargi. Pierwszy został 

unieważniony ze względu na cenę przekraczającą budżet inwestycji. Został ogłoszony drugi i 

obecnie trwają procedury związane z jego rozstrzygnięciem. Ze względu na zbliżający się okres 

zimowy uniemożliwiający prowadzenie robót drogowych, ograniczono zakres badań 

planowanych na bieżący rok, do prac w ul. Chopina po to, aby móc na tym odcinku już położyć 

asfalt i otworzyć to osiedle od strony drogi krajowej, umożliwiając przejazd. Zgodnie ze 

specyfikacją, badania archeologiczne potrwają do końca czerwca 2011 r. 

 

Przemysław Maślanko zapytał o jaki procent podwyższono od września wynagrodzenia 

pracowników administracji i obsługi szkół? 

  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nastąpiła podwyżka wynagrodzeń tych pracowników o 7 

procent. Poinformowała, że o podwyższenie wysokości płac wystąpili również pracownicy 

Miejskiej Krytej Pływalni. Zapewniła, że obecnie trwa analiza budżetu tej jednostki i 

prawdopodobnie podwyżka wynagrodzeń również zostanie zrealizowana. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Tadeusz Barucki powrócił do tematu poruszonego na poprzedniej sesji w sprawie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Łowiczu. Poinformował, że otrzymał informację o planie 

budowy spalarni odpadów w Łodzi. Uważa, że koszty ponoszone na transport odpadów do 

spalarni w Łodzi będą o wiele niższe niż transport odpadów w okolice Łowicza. Radny poprosił 

burmistrz o skontaktowanie się z samorządem miasta Łodzi w  sprawie  ewentualnej 

partycypacji w kosztach  budowy i korzystania ze spalarni łódzkiej przez nasze miasto. 

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym budowy spalarni 

w Łodzi i oczywiście zadeklarowała udział Brzezin w tym przedsięwzięciu. Jeśli chodzi o 

Związek Międzygminny „Bzura” również kontaktuje się on z Łodzią w celu możliwości 

przewożenia do łódzkiej spalarni tych odpadów, które nadają się do spalenia. Jest to więc 

działanie równoległe. Wyjaśniła, że w Łowiczu ma powstać składowisko tych odpadów, które 

nie nadają się do spalenia. Działania Związku Międzygminnego „Bzura” zmierzają do 

utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w którym będzie segregacja odpadów i 

wyodrębnienie odpadów przeznaczonych do spalenia. Rozważana jest kwestia sprzedaży ciepła 

ze spalania odpadów lub przewożenia odpadów nadających się do spalenia w łódzkiej spalarni. 

 

Stefan Zasada odczytał pismo mieszkańców ulicy Andersa z dnia 28 września b.r. w sprawie 

remontu tej ulicy. Z  pisma wynika, że jego autorzy są niezadowoleni z odpowiedzi Urzędu 

Miasta a ponadto nie otrzymali odpowiedzi na swoje pismo z 2006 r. z  prośbą o remont 

nawierzchni ulicy i chodnika. Pismo w załączeniu do protokółu. 

  

Burmistrz  Ewa Chojka odpowiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona tym   

     mieszkańcom na piśmie. Zapewniła, że wnioski o włączenie do budżetu inwestycji i remontów 

są analizowane i niektóre z nich są uwzględniane, inne odrzucane, ponieważ budżet miasta jest 

ograniczony i nie da się zrobić wszystkiego naraz. Ulica Andersa ma chodnik i nawierzchnię 
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asfaltową. A są w mieście ulice gruntowe np. Leśna i ulice bez chodników np. Przedwiośnie, 

których mieszkańcy także oczekują na poprawę sytuacji. 

  

Jakub Piątkowski zapytał o dalsze plany w sprawie dokończenia budowy bloku mieszkalnego przy 

ul. Bohaterów Warszawy i czy budynek będzie zimą ogrzewany?  

 

Sławomir Skotnicki – prezes TBS odpowiedział, że wniosek o kredyt złożony przez TBS w 

dalszym ciągu jest rozpatrywany przez BGK. Bank ten zgłosił wiele zapytań do planu 

naprawczego spółki i TBS jest w trakcie odpowiedzi na te pytania. Poinformował, że  sytuacja 

finansowa spółki ostatnio się poprawiła. Aby zabezpieczyć roszczenia wykonawcy w 

wysokości 380 tys. zł, które TBS jest mu winny, prawdopodobnie będzie zmuszony 

przeznaczyć siedzibę spółki pod zastaw. W celu zabezpieczenia płynności finansowej spółki i 

możliwości bieżącej spłaty zobowiązań wobec wykonawcy, oprócz starań o kredyt w BGK 

zarząd TBS rozmawia o kredycie komercyjnym z dwoma bankami . Dokumenty i wnioski już 

zostały w nich złożone i obecnie trwa ich rozpatrywanie. Budynek będzie zimą ogrzewany, 

gdyż mają tam być prowadzone roboty wewnętrzne. 

  

Tadeusz Barucki pytał, skąd wziął się zysk spółki? Wyraził obawy, że decyzja BGK w sprawie 

kredytu nadal jest odwlekana. Zapytał o działania w celu pozyskania kredytu komercyjnego. 

  

Prezes Skotnicki odpowiedział, że zysk wynika wyłącznie ze sprzedaży mienia spółki, a więc jest 

zyskiem jednorazowym. Jednak w wyniku znacznego ograniczenia kosztów, nastąpił  znaczący 

spadek strat. Przy pomocy dwóch biegłych udało się w końcu uporządkować system 

finansowo-księgowy.  Działania, które spółka podejmuje w planie naprawczym dążą do tego, 

aby w pierwszym kwartale 2011 r. spółka zaczęła na siebie zarabiać. 

  

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że ze strony zarządu TBS wszystkie możliwe działania zostały 

podjęte. Oprócz ubiegania się o kredyt z BGK,  złożono wnioski o kredyt w bankach 

komercyjnych. Jednak dopóki zarząd nie otrzyma definitywnej odmowy z BGK, w którym 

stara się o kredyt 4-procentowy, nie może podpisać umowy na kredyt 10-procentowy z 

bankiem komercyjnym. Taką decyzją zarząd mógłby narazić spółkę na straty. Dlatego czeka na 

odpowiedź z BGK. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy negatywne stanowisko BGK w sprawie udzielenia kredytu 

niskooprocentowanego spowoduje trudności w uzyskaniu przez spółkę kredytu komercyjnego 

w innym banku? 

 

Prezes Skotnicki odpowiedział, że będzie się starać, aby w przypadku odmowy BGK, w decyzji 

znalazł się zapis o tym, że spółka może starać się o kredyt komercyjny. 

 

Tadeusz Pabin poinformował, że otrzymał pismo od lokatorów bloku przy ul. Św. Anny 3/11, w 

którym zwrócili się z prośbą o pomoc w sprawie odprowadzenia z podwórka zbierającej się 

tam wody deszczowej. Pismo w załączeniu do protokółu. 

  

Burmistrz Ewa Chojka zapewniła, że ustosunkuje się do tej sprawy na piśmie. Przypomniała, że 

woda gruntowa i opadowa w piwnicach tego budynku i na tym podwórku zbierała się od 

zawsze. Doraźnie była stamtąd wypompowywana, odprowadzana, wykonywane były drobne 

naprawy, ale nic to nie dało, ponieważ podwórko położone jest na niższym poziomie niż droga 
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krajowa, w której usytuowana jest studzienka, w związku z tym woda nie ma odpływu, bo nie 

popłynie pod górkę. Podkreśliła, że nie jest możliwe, aby można to zrobić bez nakładów 

inwestycyjnych. Należałoby zerwać asfalt i wybudować tam kanalizację deszczową, a to jest 

inwestycja – być może rzędu 1 mln zł. 

 

Stefan Zasada poprosił o zwrócenie się  do Zakładu Energetycznego w sprawie przywrócenia 

Punktu Obrotu w Brzezinach. 

 

Burmistrz Ewa Chojka obiecała zwrócić się do Zakładu Energetycznego w sprawie udogodnień dla 

mieszkańców naszego miasta. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński obiecał włączyć się w tę sprawę jako Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował o odpowiedziach na interpelacje radnych, 

m.in. Stefana Zasady w sprawie ulicy Andersa, Krzysztofa Kotyni w kwestii naprawy 

nawierzchni ulicy Korczaka, Tadeusza Pabina w sprawie likwidacji dzikich wysypisk  w lasach 

w okolicy ulicy Sejmu Wielkiego. 

 

Tadeusz Pabin wyraził niezadowolenie z odpowiedzi na interpelację, ponieważ uważa, że problem 

powstawania dzikich wysypisk śmieci nadal istnieje.  

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że jest to kwestia mentalności społeczeństwa. 

Poinformowała, że wśród odpadów pozostawionych w okolicach żwirowni, zostały znalezione 

rzeczy, które wskazywałyby na właściciela tych odpadów, jednak osoba ta okazała umowę na 

wywóz nieczystości. Burmistrz zapewniła, że po tych wyjaśnieniach wystąpi na policję, aby 

pomogła ustalić właściciela tych odpadów. Nadal więc będzie prowadzone postępowanie. 

Zdaniem burmistrz śmieci są wysypywane nie tylko przez mieszkańców miasta, ale 

przywożone są także z innych gmin, które nie mają swoich składowisk. 

W sprawie ulicy Andersa burmistrz dodała, że w odpowiedzi na pismo poinformowała, iż 

nawierzchnia tej ulicy była kilkakrotnie naprawiana, była również frezowana, jednak spadek 

tego terenu jest tak duży, że należałoby przebudować całą podbudowę tej drogi i zmienić 

spadki, a to wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. 

 

7 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego   

       dla  Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim 

Planie Inwestycyjnym. Poinformowała, że zmiany te polegają na wprowadzeniu dwóch 

inwestycji: przebudowa ulicy Piłsudskiego – II etap oraz budowa kanalizacji deszczowej i drogi 

w ulicy Bohaterów Warszawy. Są to inwestycje, na które do 30 września należy złożyć wniosek 

o dofinansowanie ze środków MSWiA. Podjęcie uchwały zmieniającej WPI jest niezbędne, 

ponieważ do wniosku należy dołączyć dokument, z którego wynika zabezpieczenie 50 %  

wkładu własnego. Zabezpieczenie wkładu własnego jest warunkiem złożenia wniosku.  

 

Burmistrz wyjaśniła, że w związku z powodzią w kraju zmieniono zasady naboru do Narodowego 
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Programu Przebudowy Dróg Lokalnych preferując drogi uszkodzone w wyniku powodzi, 

dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie wniosku o ulicę Piłsudskiego, na którą mamy 

stosowny protokół komisji wojewódzkiej. 

 

Przewodniczący zapytał, czy wyjaśnienia w sprawie zmian w WPI są wystarczające?  

    Ponieważ nie było uwag, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

8. Informacja o stanie realizacji remontów i inwestycji na drogach w mieście w okresie  

     I – VIII. 2010 r. z uwzględnieniem dróg wojewódzkich i drogi krajowej Nr 72. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował, że zaproszenia do posłów z naszego okręgu 

wyborczego i do Ministra Infrastruktury zostały wysłane kilka tygodni temu.  Troje posłów: 

Iwona Śledzińska-Katarasińska, Mirosław Drzewiecki i Sylwester Pawłowski powiadomiło o 

braku możliwości uczestniczenia w sesji z powodu prac w Sejmie. Na sesję przybyli członkowie 

Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, którzy zamierzali włączyć się w dyskusję z 

parlamentarzystami na temat budowy obwodnicy Brzezin i przyczyn przesunięcia terminu jej 

realizacji na lata po 2016 r. Niestety z uwagi na nieobecność zaproszonych gości, do dyskusji nie 

doszło. Przewodniczący poprosił naczelnika Świderskiego o zabranie głosu w sprawach 

inwestycji na drogach w mieście.  

 

Paweł Świderski  naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju powiedział, że informacja o 

inwestycjach na drogach gminnych została przedstawiona radnym w formie pisemnej i była 

przedmiotem dyskusji na komisjach przed obecną sesją.  

    Materiał ten stanowi załącznik do niniejszego protokółu.  

    Naczelnik  poinformował, iż są utrudnienia w wykonywaniu robót na osiedlu „Szydłowiec” w 

związku z pracami archeologicznymi zaleconymi przez łódzkiego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. Ponadto jest to inwestycja unijna i wymaga wywiązania się z harmonogramu 

rzeczowym.  Sytuacja na tym osiedlu wygląda tak, jak wygląda. Przeprosił za to mieszkańców,  

powiedział, że my staramy się robić tam, gdzie są możliwości. Sytuację utrudnia prowadzona 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowa drogi wojewódzkiej nr 708. Zarząd 

województwa przystąpił do tych prac nie uzgadniając z nami terminów – wyjaśnił naczelnik.  

 

Zofia Krawczyk zapytała, czy istnieją możliwości pozyskania środków na budowę części chodnika 

w ulicy Fredry i na budowę ulicy Leśnej. 

  

Naczelnik Świderski odpowiedział, że program rządowy modernizacji dróg lokalnych tzw. 

„schetynówki” już się kończy i nie będzie więcej naborów wniosków o dofinansowanie, 

natomiast na dofinansowanie z funduszy unijnych, jest to zbyt mały zakres prac. Być może uda 

się kiedyś wprowadzić to zadanie do budżetu miasta i wykonać ze środków własnych w ramach 

bieżących remontów. 

  

Tadeusz Barucki zgłosił uwagę, że ciężarówki skręcające z ulicy Modrzewskiego na ul. Wojska 

Polskiego niszczą pas zieleni. Identycznie jest na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i 

Skłodowskiej. 
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Naczelnik Świderski zwrócił uwagę, że nie jest to skrzyżowanie do tego typu ruchu, obecnie 

przejściowo służy ono tylko jako objazd. 

  

Przewodniczący Bączyński zwrócił uwagę na szczególną aktywność inwestycyjną w roku 

wyborczym. Powiedział, że szkoda, że wybory nie odbywają się co 2 lata.     

    Następnie odczytał pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 

w którym poinformowano o braku możliwości uczestniczenia w obradach sesji. Jednocześnie 

GDDKiA zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby odcinek dogi krajowej nr 72 przebiegający 

przez miasto Brzeziny utrzymywany był w jak najlepszym stanie. GDDKiA  poinformowała, że 

trwają prace nad ukończeniem dokumentacji projektowanej niezbędnej dla uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Brzezin w zakresie dodatkowego 

wariantu przebiegu obwodnicy tzw. wariantu społecznego. Złożenie wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi po zakończeniu prac studialnych. Uzyskanie 

przedmiotowej decyzji przewiduje się na koniec czerwca 2011 r. W przypadku uzyskania przez 

Oddział zapewnienia finansowania dalszej części dokumentacji, w przyszłym roku rozpoczną się 

prace nad projektem budowlanym i wykonawczym. Pismo w załączeniu.  

Przewodniczący odczytał również pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym 

poinformowano, że w grudniu 2008 r. zakończono roboty na odcinku Niesułków – granica 

powiatu o łącznej długości 1,3 km. W listopadzie 2009 r. rozpoczęto rozbudowę drugiego 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 708 od granicy powiatu z granicą miasta Brzeziny o łącznej 

długości 8,99 km. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą robót, zakończenie prac planuje 

się na 29 września 2011 r. Zakres inwestycji polega na doprowadzeniu istniejącej grogi do 

parametrów technicznych obowiązujących dla drogi klasy G.. W tym celu przewiduje się 

poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążeń 115 

kN/oś, przebudowę istniejących obiektów mostowych (przepustów), przebudowę i budowę zatok 

autobusowych, chodników dla pieszych na terenach zabudowanych, korektę geometrii 

skrzyżowań z drogami bocznymi. Pismo w załączeniu do protokółu. 

     Przewodniczący poprosił, aby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie ubytku w 

asfalcie przy parkingu koło szpitala.    

 

Barbara Kozłowska wystąpiła z wnioskiem o budowę chodnika na drodze wojewódzkiej 704 i 

naprawę nawierzchni drogi w ulicy Wojska Polskiego. W piśmie z 3 listopada 2009 r. 

poinformowano, że zadania te ujęte zostały w wieloletnim planie inwestycyjnym województwa 

na lata 2008-2013. Radną interesuje termin rozpoczęcia tych prac. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że zarówno radnych, jak i władze miasta oraz mieszkańców dziwi fakt 

podania przez Ministerstwo Infrastruktury, że obwodnica drogowa miasta może być realizowana 

po 2016 roku i że planowane rozpoczęcie budowy obwodnicy jest ciągle przesuwane. 

Powiedział, że w ten sposób można nas stale zwodzić, bo rok 2020 też jest po roku 2016. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński przekazał informację z VIII Kongresu Miast Polskich w 

Kaliszu, że uczestnicy  podnosili konieczność zmian w finansowania i utrzymaniu dróg w 

kierunku przejęcia tego zadania przez samorządy, bez względu na kategorię drogi znajdującej się 

w granicy miasta. 

  

Wioletta Zubowicz kierownik Referatu Spraw Komunalnych przedstawiła materiał dotyczący 

utrzymania dróg gminnych zarówno ulepszonych jak i nieulepszonych. Informacja w załączeniu 
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do niniejszego protokółu. 

 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2010 r. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela poinformowała radnych o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r. 

Powiedziała m.in., że budżet miasta w I półroczu 2010 r. po stronie dochodów zamknął się 

kwotą 15.830.074,28 zł, a po stronie wydatków 14.783.995,28 zł. Największe wydatki 

poniesiono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 6.056.000 zł. Na 

pomoc społeczną wydatkowano 3.100.000 zł, administrację publiczną 1.057.000 zł, kulturę 

fizyczną i sport – 787.000 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 646.000 zł, gospodarkę 

komunalną i ochronę środowiska 784.000 zł, transport i łączność 633.000 zł. Wydatki 

inwestycyjne w I półroczu 2010 r. pochłonęły 2.255.034,74 zł. Sprawozdanie z wykonania 

budżetu za I półrocze 2010 r. szeroko omawiane było przez radnych na posiedzeniach komisji 

przed sesją Rady Miasta i stanowi ono załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczenie obradom sesji Rady przejęła wiceprzewodnicząca Rady  

Grażyna Korybut w związku z chwilową nieobecnością przewodniczącego Zbigniewa 

Bączyńskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut przypomniała, że temat wykonania budżetu był szeroko 

dyskutowany na posiedzeniach wszystkich komisji, prosi jednak radnych o zadawanie pytań. 

Sama poprosiła o informację przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej, jaka jest 

opinia komisji w sprawie wykonania budżetu miasta. 

 

Tadeusz Barucki odpowiedział, że opinia komisji jest pozytywna.    

 

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

Miasto Brzeziny na 2010 rok. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały z wyjaśnieniem przyczyn dokonywanych 

zmian w budżecie 2010 roku. Powiedziała, że propozycje zmian były omawiane na 

posiedzeniach komisji. Najważniejsze zmiany dotyczą przesunięcia środków w wysokości 750 

tys. zł. na remonty dróg uszkodzonych przez czerwcową powódź. Niektóre zmiany są skutkiem 

wprowadzenia do budżetu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w wysokości 11.900 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego na realizację 

ustawy Prawo ochrony środowiska. Skarbnik podkreśliła, że zmiany te nie powodują 

zwiększenia deficytu budżetu. 

Grażyna Korybut zapytała o uwagi radnych do przedstawionej propozycji zmian. Uwag nie było. 

    Poddała pod głosowanie radnych projekt uchwały. 

 

Głosowało 12 radnych jednogłośnie „za”. 

 

11.  Zmiana porządku obrad. P. 11 rozpatrzono w p. 7 a. 
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12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu umarzania Informacja o stanie realizacji remontów i inwestycji na drogach w 

mieście w okresie I, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Brzeziny lub jej 

jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

 

Grażyna Mela powiedziała, że projekt  uchwały  przygotowano w związku ze zmianą ustawy o 

finansach publicznych. Zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto 

Brzeziny lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, 

gdyż poprzednio obowiązująca w tym zakresie uchwała Rady Miasta przestała obowiązywać. 

       Powiedziała, że projekt uchwały był konsultowany na posiedzeniach komisji Rady i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

Grażyna Korybut poprosiła o zadawanie pytań. Nikt się nie zgłosił, więc poprosiła o 

przegłosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

 

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 

Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Brzezinach i Domu Pomocy Społecznej w 

Brzezinach. 

 

Grzegorz Kozieł  naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawił projekt uchwały w sprawie 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w 

Brzezinach i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Przed odczytaniem projektu uchwały 

zgłosił poprawki w zapisie nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 

Wiceprzewodnicząca Rady wobec braku pytań w sprawie projektu uchwały zarządziła głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych, którzy głosowali jednogłośnie „za”. 

 

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny”. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Miasto Brzeziny” w zakresie dodatków motywacyjnych. Zmiany dotyczyły 

dwóch paragrafów. W paragrafie 5. dodano możliwość zwiększania środków finansowych 

przeznaczonych na wypłaty dodatków motywacyjnych. Do tej pory było to 5 %, po zmianie 

uchwały - „co najmniej 5 %”, a więc procent ten będzie można zwiększać. W paragrafie tym 

dodano również zapis, iż dodatki motywacyjne będzie można zwiększać zarówno dyrektorom 

szkół, jak i nauczycielom zatrudnionym w szkołach. Zmieniono także zapis paragrafu 8. 

dotyczącego okresów przyznawania dodatków motywacyjnych. Do tej pory dodatki 

motywacyjne przyznawane były dwa razy w roku, po zmianie uchwały będą przyznawane trzy 
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razy w roku. Do projektu uchwały załączono protokół uzgodnień spisany pomiędzy Zarządem 

Oddziału Powiatowego ZNP i Burmistrzem Miasta Brzeziny. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o uwagi radnych do przedstawionego projektu, ale nie było 

zgłoszeń, więc poprosiła o przegłosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, którzy jednogłośnie byli „za”. 

  

 

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Brzeziny 

wyrażającego sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. dopalaczami na terenie miasta 

Brzeziny. 

 

Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały zmieniającej wcześniej podjętą uchwałę w sprawie 

przyjęcia stanowiska Rady Miasta Brzeziny wyrażającego sprzeciw wobec legalnego obrotu 

tzw. „dopalaczami” na terenie miasta Brzeziny.  Zmieniono treść paragrafu 2 ust. 2, w którym 

omyłkowo wpisano numer okręgu wyborczego. Podano nr 11, a powinien być 9, ponieważ 

Gmina Miasto Brzeziny należy do okręgu wyborczego nr 9. 

 

Stefan Zasada zaproponował, aby idąc za przykładem Bydgoszczy podjąć uchwałę o treści bardziej 

radykalnej – zamiast wyrażania sprzeciwu, wprowadzić zakaz obrotu dopalaczami w naszym 

mieście. 

 

Burmistrz zwróciła uwagę, że obecnie podejmowana uchwała jest tylko uchwałą zmieniającą 

wcześniej już podjętą uchwałę na poprzedniej sesji. Jej zmiana podyktowana została błędnym 

podaniem  numeru okręgu wyborczego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć jeszcze jedną 

uchwałę o treści proponowanej przez radnego. Pytanie tylko, czy nie zostanie podważona przez 

nadzór wojewódzki. 

 

Radny Stefan Zasada poprosił przewodniczącego Rady Miasta, aby śledził losy uchwały podjętej 

przez Radę Miasta Bydgoszcz. Jeśli wojewoda nie uchyli tej uchwały, Rada Miasta Brzeziny 

mogłaby podjąć podobną. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy  jednogłośnie byli „za”.  

 

 

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w  tym punkcie obrad radni powinni powołać komisję do 

rozpatrzenia skargi dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni na funkcjonowanie Komisji 

Rewizyjnej oraz przewodniczącego Rady Miasta. Na poprzednich sesjach Rada podjęła decyzję 

o powołaniu takiej komisji doraźnej, ponieważ Komisja Rewizyjna powinna wyłączyć się z 

rozpatrywania tego typu skargi, bo nie może orzekać we własnej sprawie. Do jej powołania nie 

doszło na poprzedniej sesji, w związku z tym powrócono do sprawy na tej sesji. 

Przewodniczący Rady zadał pytanie dyrektorowi Sztylerowi, czy nadal podtrzymuje swoją 

skargę?  
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Sławomir Sztyler odpowiedział, że nadal nie otrzymał odpowiedzi od przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, co oznacza, że podtrzymuje swoją skargę. 

 

Przewodniczący Bączyński poprosił o wybór członków komisji. Nadal żaden z radnych nie wyraził 

chęci uczestniczenia w tej komisji. Wobec braku kandydatów sprawę tę przesunięto na kolejną 

sesję i ustalono termin jej rozpatrzenia do końca kadencji. 

 

16 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.   

  „Rozbudowa i przebudowa budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w  

         Brzezinach – etap I” przez Muzeum Regionalne w Brzezinach.  

  

Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozbudowy i przebudowy obiektów 

Muzeum Regionalnego. Uzasadnienie wprowadzenia dodatkowego punktu pod obrady Rady 

Miasta przedstawiła  wcześniej burmistrz. 

 

Jakub Piątkowski zgłosił zastrzeżenia do tego projektu. Radny uważa, że projekt ten spowoduje 

dalsze zadłużanie budżetu, bo skoro  nie ma środków finansowych na wkład własny, to trzeba 

będzie zaciągnąć kredyt. 

 

Burmistrz poprosiła Grażynę Melę o wyjaśnienie i rozwianie wątpliwości radnego Piątkowskiego. 

 

Grażyna Mela powiedziała, że projekt będzie w 50% dofinansowany, a na wkład własny potrzeba 

będzie 361 tys. zł. 

 

Przewodniczący poprosił o poinformowanie jaki będzie zakres robót. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że w zakres robót wchodzić będzie wykonanie: 

- systemu ogrzewania z przebudową kotłowni i wykonaniem ciepłociągu pomiędzy budynkami, 

- sanitariatów, w tym dla niepełnosprawnych, 

- systemu wentylacji dla zapewnienia właściwej wilgotności powietrza sal wystawowych i    

   magazynów ze zbiorami, 

- wymiany instalacji elektrycznej, ponieważ obecna jest przestarzała i zagraża bezpieczeństwu, 

- systemu antywłamaniowego, 

- rekonstrukcji ogrodu, 

- budowy miejsc parkingowych. 

Burmistrz poinformowała, że wkład własny w realizację projektu wyniesie 50%. Niestety, wobec 

zmiany zasad dofinansowania przez Zarząd Województwa dofinansowanie może wynieść 

jedynie 50% a nie jak pierwotnie przewidywano 85% dofinansowania i 15%  wkładu własnego. 

Poniesiemy więc spore nakłady, dlatego przebudowa i modernizacja obiektów Muzeum 

zostanie rozłożona na 2 etapy. 

 

Przewodniczący Rady poparł przedstawiony projekt uchwały. 

 

Burmistrz dodała, że Muzeum Regionalne oprócz swojej statutowej funkcji pełni także funkcję 

ośrodka kultury w naszym mieście. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że popiera projekt uchwały. Uważa, że obiekt Muzeum jest „perełką” 
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naszego miasta i należy o niego wreszcie zadbać, bo ulega niszczeniu. 

 

Jakub Piątkowski powiedział, że decyzja o poparciu tak dużych wydatków jest trudna w obecnej 

sytuacji finansowej miasta, ale w głosowaniu poprze uchwałę. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Spośród 12 obecnych na posiedzeniu radnych, wszyscy jednogłośnie byli „za”.  

  

17. Wolne wnioski. 

 

Czesława Gałecka zgłosiła wniosek, aby na znakach zakazu zatrzymywania się przy targowisku na 

ul. Modrzewskiego dopisać „nie dotyczy dostawców”.  

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował, że nie można tego zrobić, ponieważ Komisja 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie wyraziła na to zgody. Wszystkie działania prowadzone 

od lat w tej sprawie zostały wyczerpane. 

 

Barbara Kozłowska poprosiła o naprawę nawierzchni drogi w ulicy Przechodniej w szczycie 

budynku przy ul. Reformackiej. 

  

Czesława Gałecka podziękowała za szybką interwencję i naprawę ulicy Wodociągowej. 

 

Roman Sasin zgłosił ubytki w chodniku przy ul. Sienkiewicza 1 i poprosił o wystąpienie do 

GDDKiA o naprawę. 

   

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował, że 13 września wystąpił do burmistrz z 

wnioskiem o modernizację sali konferencyjnej i nagłośnienia, aby projekt ten ująć w 

przyszłorocznym budżecie. Poinformował o skargach mieszkańców ul. Waryńskiego i Krakówek 

na niszczenie elewacji przez wykonawcę prac drogowych na ul. Waryńskiego - Zarząd Dróg 

Wojewódzkich.  

    Zapytał w związku z rozpoczęciem intensywnych działań windykacyjnych w TBS, czy   

    przynoszą one zyski czy straty. 

 

Prezes Sławomir Skotnicki odpowiedział, że działania windykacyjne nie były  przeprowadzane 

przez 10 lat. Obecnie koszty te są ogromne. Do windykacji trafiło 600 osób z 900, czyli 2/3 

mieszkańców zasobów mieszkańców TBS.  Jednak, aby spółka nie ponosiła strat, ściągalność 

odpłatności za czynsze musi być prowadzona. 

 

Przewodniczący Bączyński poinformował, że wpłynęło do niego pismo mieszkańców z wnioskiem 

o nadanie nazwy „Kardynała Stefana Wyszyńskiego” ulicy przy nowo wybudowanej kaplicy. 

Informacja ta wywołała dyskusję radnych, ponieważ na poprzedniej sesji radni już podjęli 

uchwałę, w której nadali tej ulicy nazwę „Na Wzgórzu”.  

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska stwierdziła, że szkoda iż wniosek ten 

wpłynął tak późno, bo uchwała została podjęta na poprzedniej sesji.  

 

Tadeusz Barucki zaproponował, aby przychylić się do prośby mieszkańców i rozpatrzyć projekt 
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uchwały o zmianie nazwy tej ulicy z „Na Wzgórzu” na „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.  

   

Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała, aby sprawę zmiany nazwy tej ulicy przekazać komisjom, 

niech radni wypowiedzą się w tej sprawie i zdecydują, czy uchylą wcześniej podjętą uchwałę w 

sprawie nadania nazwy ulicy „Na Wzgórzu” i podejmą nową w sprawie nadania nazwy ulicy 

„Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, na dzisiejszą sesję nie ma przygotowanego projektu 

uchwały, nad którą radni mogliby głosować. 

 

18.Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie porządku  LVII sesji i zamknął jej obrady. 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                 

                                                                                             Zbigniew Bączyński    


