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Proponowany porządek obrad został przekazany radnym 21 października 2010 r. wraz z 

materiałami na sesję.  

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady 58. sesji Rady Miasta Brzeziny,    

     przywitał  radnych, burmistrz Ewę Chojkę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta, kierowników 

jednostek organizacyjnych miasta i wszystkich przybyłych mieszkańców miasta Brzeziny. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad Rady. Na 15 radnych obecnych na sesji jest 

14. Nieobecny jest radny Tadeusz Barucki. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący przedstawił obecnym proponowany porządek obrad. Zadał pytanie, czy są uwagi 

lub propozycje do porządku sesji. Ponieważ zgłoszeń nie było, więc poddał porządek obrad pod 

głosowanie. 

  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu LVII sesji Rady Miasta. 

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

realizacji uchwał, postępowań o uzyskanie zamówień publicznych, pozyskiwania środków 

zewnętrznych oraz informacją w sprawie działań dotyczących obwodnicy drogowej 

Brzezin. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2010/2011. 

9. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych miasta Brzeziny, 

Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza Miasta Brzeziny, kierowników jednostek 

organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną 

osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 

Miasta Brzeziny. 

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

Miasto Brzeziny na 2010 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy 

Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2011. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących 

podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i podatku od nieruchomości i podatku 

rolnego. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej Rady Miasta 

do rozpatrzenia zasadności skargi. 

19. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta w kadencji 2006 – 2010 ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu VIII – X. 2010 r.  oraz sprawozdanie komisji Rady Miasta z prac 

w okresie VIII – X. 2010 r. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 

 

4. Przyjęcie protokółu LVII sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący powiedział, że protokół LVII sesji był dostępny w biurze Rady i zapytał, czy są 

uwagi do treści protokółu. Ponieważ nie było zgłoszeń, poddał pod głosowanie protokół 

poprzedniej sesji, w celu jego przyjęcia. 

 

Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem protokółu było 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 

 

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

    realizacji uchwał, postępowań o uzyskanie zamówień publicznych, pozyskiwania środków  

    zewnętrznych oraz informacją w sprawie działań dotyczących obwodnicy drogowej  

    Brzezin. 

 

Przewodniczący poprosił radnych o uwagę, ponieważ informacja burmistrz nie została przesłana 

wcześniej z materiałami na sesję. Zwrócił się następnie do burmistrz o zwięzłą informację 

dotyczącą wykonania uchwał, o podjętych zarządzeniach i o przetargach. W trakcie tego punktu  

     przewodniczący prosił radnych o uciszenie się.  

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła sprawozdanie z pracy między sesjami, omówiła stan realizacji 

uchwał podjętych przez Radę Miasta Brzeziny i powierzonych do wykonania Burmistrzowi 

Miasta, zarządzeń oraz informację dotyczącą przeprowadzonych postępowań o zamówienia 

publiczne. Przedstawiła również stan wdrażania funduszy europejskich i innych środków 

zewnętrznych. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

     Następnie burmistrz przedstawiła  stan wykorzystania środków zewnętrznych do realizacji 

infrastruktury technicznej i społecznej miasta: 

 

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Brzeziny – wartość zadania to 1.019.553,10 zł (w 

tym dofinansowanie – 345.391,42 zł), 

2. Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” wraz z budową sieci kanalizacji 

deszczowej – 10.199.998,85 zł (w tym dofinansowanie – 7.211.423,72 zł), 

3. Projekt Aktywność – mój atut realizowany przez MOPS – 169.501,07 zł (w tym 

dofinansowanie – 151.703,46 zł), 

4. Projekt KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro realizowany przez MOPS dofinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w kwocie 1.436.687,87 zł, 

5. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota 

Regionu Łódzkiego) – realizowany wspólnie z Zarządem Województwa oraz gminami i 

powiatami z województwa łódzkiego – koszt projektu dla miasta to 290.000 zł. (w tym 

dofinansowanie – 18.303.050 zł), 

6. Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny”, 

obejmujący rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Brzezinach, budowę kanalizacji 
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sanitarnej w ul. Okrzei i ul. Kościuszki oraz zakup urządzenia ssąco-płuczącego, realizowany 

przez ZUK Sp. z o.o. – 25.345.699,72 zł (w tym dofinansowanie – 12.764.084,61 zł), 

7. Program Rozwoju Bibliotek, realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 

8. Szkolenia i studia podyplomowe pracowników Urzędu w 100 procentach finansowane ze 

środków Unii Europejskiej, 

9.  Projekt pn. „Spełnione marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi” złożony w ramach poddziałania 9.1.2 

PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , który uzyskał 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (całkowita wartość projektu 

i kwota dofinansowania wynosi 1.279.975 zł), obejmujący zajęcia wyrównawcze, zajęcia 

dodatkowe , wycieczki edukacyjne  w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2 i Gimnazjum. 

10.  Projekt „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”, który będzie 

realizowany w partnerstwie z miastem Koluszki i gminami powiatu brzezińskiego – koszt 

zadania dla miasta Brzeziny to 38.100zł (w tym dofinansowanie – 27.450 zł), obejmujący 

utworzenie szlaków turystycznych. Na terenie miasta planuje się rewitalizacje stadionu z 

utworzeniem skate-parku  i placu zabaw, przebudowę terenu po dworcu PKS z utworzeniem 

Punktu Informacji Turystycznej, przebudowę Parku Miejskiego – odtworzenie alejek, wymianę 

jazu, utworzenie na łąkach przy ul. Waryńskiego parku etnograficznego – renowacja 

zabytkowej studni, utworzenie skweru z przejściem mostkiem przez rzekę do parkingu z 

obeliskiem upamiętniającym dawną synagogę.    

11. Projekt „Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych 

poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  i systemu selektywnego 

ostrzegania z syrena alarmową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” – 913.347,50 zł 

(w tym dofinansowanie – 776.345,37 zł),  

12. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „Przebudowa ulicy 

Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa 

ul. Moniuszki” „-  całkowita wartość zadania wynosi 913.600 zł, wnioskowana kwota 

dofinansowania – 456,800 zł (50% wartości zadania). 

13. Projekt „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Radosne przedszkole” dotyczący upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego w mieście Brzeziny. Zakres projektu, którego realizację 

rozpoczęto w październiku br. obejmuje utworzenie 2 nowych dodatkowych grup 

przedszkolnych oraz zajęcia dodatkowe dla 8 istniejących grup przedszkolnych w Przedszkolu 

nr 1 i nr 3 w Brzezinach, 

14. Projekt „Rzemiosło ludowe i gotowanie tradycyjne szansą na wzrost poziomu integracji 

społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Miasto 

Brzeziny” złożony przez Muzeum Regionalne w Brzezinach w ramach działania 7.3 PO KL 

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji uzyskał dofinansowanie i zakłada 

przeprowadzenie warsztatów z garncarstwa, hafciarstwa, wikliniarstwa, koronkarstwa i 

gotowania potraw tradycyjnych (po 24 godz. każdy) łącznie dla 50 osób oraz organizację 

spotkania integracyjnego z prezentacją prac wykonanych podczas warsztatów połączoną z 

występami zespołów folklorystycznych.  Wartość projektu i wydatków kwalifikowanych 

wynosi 50.000 zł (maksymalne możliwe dofinansowanie), poziom dofinansowania - 100 %, 

czas realizacji projektu - 01.10. 2010 – 31.05.2011. 

 

 

Radny Andrzej Kurczewski pytał, czy zapowiedziane podwyżki wynagrodzeń  pracowników 

Miejskiej Krytej Pływalni dotyczą całego stanu osobowego MKP?   

 

Burmistrz odpowiedziała, że podwyżki te dotyczą wszystkich pracowników Pływalni. Miasto 

przekazało środki, w wysokości 8 proc. całej puli wynagrodzeń, natomiast dysponowanie 
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konkretnymi kwotami należy do dyrektora pływalni. 

  

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy krawężniki położone przy nowych chodnikach na ulicach osiedla  

    Szydłowiec umożliwią mieszkańcom wjazdy, ponieważ teraz są bardzo wysokie? 

  

Burmistrz odpowiedziała, że prace są w trakcie realizacji. Obecnie te krawężniki są wyżej w 

stosunku do nawierzchni, bo została ona sfrezowana. Natomiast po położeniu 2 warstw asfaltu 

różnica ta zostanie zniwelowana i nie będzie problemów z wjazdem. Problem będzie z 

poziomem chodników BSM między ul. Św. Anny i ul. Matuszewskiego. Oglądał je inspektor 

nadzoru i stosowne pismo skierowaliśmy w tej sprawie do Spółdzielni. 

 

Radny Roman Sasin zapytał, dlaczego prace na ul. Moniuszki zostały wstrzymane i czy przyczyną     

    były błędy projektowe? 

  

Burmistrz zwróciła uwagę, że już dziś o tym mówiła, ale pan radny nie uważał. Wyjaśniła jeszcze 

raz, że prace te rzeczywiście zostały wstrzymane – na naszą prośbę wojewoda wyraziła zgodę na 

przedłużenie terminu realizacji tego zadania, finansowanego ze programu rządowego tzw. 

„schetynówek”do 30 listopada br., jak również z wykonawcą, który pierwotnie powinien 

zrealizować to zadanie do sierpnia. Aneksowanie umów było niezbędne ze względu na 

konieczność przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od Muzeum Regionalnego do ul. 

Rejtana. Kanalizacja deszczowa uległa uszkodzeniu w wyniku powodzi, która była 30 maja. 

Komisja, która została powołana do ustalenia szkód popowodziowych stwierdziła na zewnątrz 

uszkodzenia chodnika, ale nie zgłoszono do wojewody przełożenia tego chodnika jako szkód 

popowodziowych ze względu na to, że od początku roku miasto miało podpisaną umowę z 

wojewodą na dofinansowanie tego samego chodnika, ulicy Moniuszki w ramach „schetynówek”. 

Gdy wykonawca przystąpił do zdejmowania starej nawierzchni chodnika i krawężników, 

dokonano oględzin odkrytego kanału. Okazało się wówczas, że został on zarwany. Wymagało to 

kolejnego zgłoszenia do wojewody. Po zgłoszeniu należało poczekać na komisję wojewódzką, 

aby obejrzała i zaakceptowała, że prace te należy rzeczywiście wykonać w ramach szkód 

popowodziowych. Po akceptacji wojewody, został złożony wniosek do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. MSWiA przyznało promesę w wysokości 260 tys. zł. na ten 

remont. Sprawa się przedłużyła, ale warto było poczekać po to, aby zrobić coś nie za własne 

pieniądze miasta, ale za pieniądze wojewody. Następnie zleciliśmy wykonanie projektu. 

Projektant dostosował się do tego, co widział na mapach. Ponieważ zerwała się studzienka 

również na odcinku ulicy Rejtana, okazało się, że przekroje rur w rzeczywistości są inne, a 

przetarg został ogłoszony na podstawie pierwotnego projektu, który okazał się błędny. 

Wykonawca w ciągu dwóch dni wykonał nowy projekt i ogłosiliśmy nowy przetarg. Błędy 

projektowe nie dotyczyły wjazdów, ani przebudowy nawierzchni. Błąd projektowy dotyczył 

kanalizacji deszczowej, zerwanej w wyniku powodzi – wyjaśniła burmistrz. 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut zapytała, jakie są kryteria kalkulacji kosztów pobytu w 

schronisku Świętego Brata Alberta, ponieważ w tym roku nastąpił wzrost kosztów pobytu na 

osobę z 2.890 zł. miesięcznie za jedno miejsce do 3.400 zł. Jest to duży koszt i czy nie 

należałoby szukać innych rozwiązań? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że poprzednia kwota przyznanej dotacji nie pokrywała rzeczywistych 

kosztów, które ponosiło Towarzystwo Świętego Brata Alberta. Od początku 2010 roku 

funkcjonowało całodobowe schronisko, wcześniej była tylko noclegownia i kalkulując koszty 

Towarzystwo nie miało wystarczających danych. Jak się okazuje, po podsumowaniu kosztów, 

również kalkulacja kosztów na 2010 była zaniżona. Od 2010 r. ze schroniska można korzystać 

całą dobę, w związku z tym wzrosły przede wszystkim koszty zużycia energii.  
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Radny Krzysztof Kotynia zapytał, czy dyrektor Miejskiej Krytej Pływalni złożył jakieś koncepcje 

obniżenia kosztów i rozwoju pływalni. Drugie pytanie radnego dotyczyło konferencji 

europejskiej „Doradca samorządowy”, czy był na niej poruszany problem zadłużenia budżetów 

jednostek samorządowych? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że tematyką konferencji było zadłużenie, ale również w stosunku do 

zadłużenia państwa, które usiłuje przerzucić ten problem na samorządy, a to nie one stanowią o 

zadłużeniu naszego kraju, tylko państwo. Samorządy jeśli się zadłużają, to dlatego że realizują 

inwestycje. Zagrożenie byłoby wtedy, gdyby zaciągały kredyty na bieżące funkcjonowanie, 

jednak tak nie jest. Kiedy wykorzystujemy środki unijne, musimy mieć pieniądze na 

zabezpieczenie wkładu własnego i ze względu na dużą absorpcję środków unijnych, właśnie 

powstaje to zadłużenie samorządów. Była również mowa na temat starań samorządów o zmianę 

ustawy o finansach publicznych, która zmieniła się w  nieodpowiednim momencie. Po pierwsze - 

zmniejszono wpływy ogólnokrajowe z podatków obniżając stawkę PIT i wprowadzając ulgi 

rodzinne, a po drugie - kryzys gospodarczy i tak wpłynął na obniżenie dochodów podatkowych. 

W tym momencie, kiedy samorządy mają absorbować środki unijne i robią to, funduje się nam 

ustawę o finansach publicznych, która nakłada bardzo rygorystyczne wskaźniki – powiedziała 

burmistrz. 

     Jeśli chodzi o sprawy pływalni, burmistrz odpowiedziała, że była robiona analiza, jak podwyżki 

wynagrodzeń wpłyną na budżet. Poinformowała, że dyrektor pływalni przedstawił propozycje 

zmniejszenia kosztów. Ponieważ głównymi kosztami pływalni jest energia, w budżecie na 2011 

r. dyrektor założył zamontowanie pompy ciepła, która ma pomóc w odzyskiwaniu energii 

cieplnej z powietrza i jednocześnie obniżeniu temperatury powietrza wyrzucanego na zewnątrz. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Roman Sasin zadał pytanie w sprawie uzupełnień do programu naprawczego spółki 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., o którym mówiła burmistrz. Radnego 

interesowało, czego dotyczyły te uzupełnienia. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że głównie chodziło o uszczegółowienie pewnych zagadnień np. 

przeliczeń, doprecyzowanie zapisów. 

 

Radny Krzysztof Kotynia wnioskował o sprawdzenie na czym układana jest kostka, bo z informacji 

uzyskanych od mieszkańców Szydłowca wynika, że kostka układana jest  na podłożu z piasku, a 

nie na podłożu piaskowo – cementowym. 

 

Burmistrz stwierdziła, że nad prawidłowością prac budowlanych czuwa inspektor nadzoru. 

 

Przewodniczący Zbigniew  Bączyński zapytał, czy istnieje możliwość założenia monitoringu na 

parkingu przed Urzędem Miasta, ponieważ w przypadku stłuczki trudno ustalić sprawcę. Drugie 

pytanie radnego dotyczyło przyczyn przerw w dostawach  wody na ul. Okrzei. 

 

Burmistrz  odpowiedziała, że sprawę monitoringu przeanalizuje, ale stłuczka może zdarzyć się 

wszędzie. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością na sesji prezesa Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. , odpowiedź na drugie pytanie zostanie udzielona przewodniczącemu na 

piśmie. 

 

Radna Małgorzata Pyka pytała, czy po przyjęciu przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu 

naprawczego spółki TBS, nadal będzie tylko nadzieja na otrzymanie kredytu na dokończenie 

inwestycji przy ul. Boh. Warszawy. Zapytała, czy po przyjęciu programu naprawczego mogą 

zaistnieć jakieś inne racjonalne przesłanki odmowy udzielenia kredytu przez BGK? 
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Prezes TBS Sławomir Skotnicki odpowiedział, że program naprawczy został złożony w BGK 

dwukrotnie. Po raz pierwszy we wrześniu, po czym bank przez miesiąc zaznajamiał się z tym 

dokumentem, a następnie złożył kilkadziesiąt pytań, na które należało odpowiedzieć. Po raz 

drugi program naprawczy został złożony 12 października i do tej pory jest opiniowany. Dwa dni 

temu wpłynęło pismo z BGK, który prosi o siedem wyjaśnień. Na dzień dzisiejszy nie znam 

innych przesłanek, które mogłyby spowodować, że bank odmówiłby kredytowania – 

odpowiedział prezes. 

 

Przewodniczący poinformował, że do Rady wpłynęło pismo mieszkańców posesji przy ul. 

Mickiewicza 10 w sprawie protestu przeciwko uruchomieniu sklepu całodobowego. Pytał, jaką 

decyzję podejmie prezes w tej sprawie? 

 

Sławomir Skotnicki odpowiedział, że jego zamiarem jest niewyrażenie zgody na sprzedaż alkoholu 

w tym budynku. Ma jednak wątpliwość co do zgodności takiej decyzji z ustawą o swobodzie 

działalności gospodarczej.  

   

Przewodniczący Zbigniew Bączyński pytał, czy w zasobach TBS-u mieszczą się sklepy z    

    dopalaczami? 

  

Prezes odpowiedział, że mieścił się jeden, ale został zamknięty przez policję wspólnie z 

prokuraturą. Trwa dochodzenie w sprawie bezprawnego otwarcia tego sklepu. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Zbigniew Bączyński poinformował o odpowiedziach na interpelacje radnych, m.in. Stefana Zasady 

w sprawie Punktu Obrotu PGE. Stanowisko w tej sprawie zostało opublikowane na łamach 

tygodnika BIS. Poinformował także o negatywnej odpowiedzi na pismo komendanta 

powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie udzielenia przez miasto wsparcia 

finansowego KP PSP oraz o odpowiedzi na interpelację mieszkanki ulicy Łąkowej w sprawie 

stawów. Sprawa stawów, zgodnie z właściwością, rozpatrywana jest obecnie przez Starostwo 

Powiatowe w Brzezinach. 

 

8. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2010/2011. 

 

Wioletta Zubowicz  kierownik Referatu Spraw Komunalnych  przedstawiła informację o 

przygotowaniu dróg miejskich do sezonu zimowego 2010 – 2011. Poinformowała, że 15 

października 2010 r. odbył się przetarg na wykonywanie usługi w zakresie zimowego utrzymania 

dróg w mieście. Kwota zabezpieczona na to zadanie to 50.000 zł. na 2010 r. oraz 400.000 zł. na 

2011 r. 

    W Brzezinach znajduje się 40 km dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Brzeziny. Dla 

potrzeb zimowego utrzymania drogi te zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od 

kolejności odśnieżania. W I kolejności odśnieżane będą drogi w ulicach: Bohaterów Warszawy, 

Chopina, Dąbrowskiego, Głowackiego, Fredry, Konstytucji 3 Maja, Kopernika, Kulczyńskiego, 

Lasockich, 1 Maja, Matuszewskiego, Moniuszki, Południowa, Piłsudskiego, Plac Jana Pawła II, 

Przedwiośnie, Sportowa,  Staszica, Traugutta,  M. Curie-Skłodowskiej, Składowa, Słowackiego, 

Świętej Anny, Wodociągowa, Wojska Polskiego. 

W II kolejności odśnieżane będą: ulice” Andersa, Chryzantem, Daliowa, Irysowa, B. 

Joselewicza, Berlinga, Konwaliowa, Krakówek, Krasickiego, Leśna, Ludowa, Mrocka, Na 

Wzgórzu, Sejmu Wielkiego, Spacerowa, Reymonta, Tulipanowa, Żeromskiego, Kilińskiego, 

Armii Czerwonej, Wojska Polskiego (prawa strona). 

     W III kolejności odśnieżne będą ulice: Burskiego, Małachowskiego, Cegielniana, Cicha, 
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Jasińskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Korczaka, Kordeckiego, Kosmonautów, Kosynierów, 

Czartoryskiego, Łąkowa, Mrocka – nieutwardzona, Madalińskiego, Niemcewicza, Nadrzeczna, 

Nowa, Orzeszkowej, Partyzantów, Polna, Północna, Prusa, Przechodnia, Przemysłowa, Różana, 

Racławicka, Sasanek, Słoneczna, Słodowa, Stryjkowskiego, Uniwersału Połanieckiego, Dekerta, 

Potockiego, Zawilcowa, Zdrowie, Okrzei – nieutwardzona, Wesoła, Spokojna, Droga Młyńska, 

Sosnowa. 

    Wykonawca usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, oprócz odśnieżania ulic, będzie 

posypywał piaskiem nawierzchnie jezdni, chodników i ciągu pieszo-jezdnego na ul. Konstytucji 

3 Maja, zatoki parkingowe będące w administracji miasta. Jego zadaniem jest też odśnieżanie 

przystanków autobusowych przy drogach gminnych oraz ustawienie 220 mb siatki 

przeciwśnieżnej w rejonie ulicy Okrzei. W umowie z wykonawcą zawarto także zapis 

umożliwiający zlecenie wywozu nadmiaru śniegu i oczyszczanie kratek kanalizacji deszczowej. 

Podczas przygotowywania projektu umowy do przetargu Burmistrz Miasta Brzeziny wystąpiła o 

dwie niezależne opinie prawne w sprawie obowiązku odśnieżania terenu w obrębie garaży przy 

ul. Kulczyńskiego. Posiadacze tych garaży kilkakrotnie zwracali się do burmistrz o ujęcie w 

umowie na zimowe utrzymanie dróg również tego terenu. Z uzyskanych opinii prawnych 

wynika, iż obowiązek ten nie może być wykonywany przez miasto, ponieważ działka gminna 

przebiegająca w obrębie garaży obciążona jest służebnością przejazdu na rzecz użytkowników 

wieczystych działek. W związku z tym właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania 

dojazdu do swoich garaży. 

    

Informacje na temat przygotowania do okresu zimowego złożyły wszystkie jednostki organizacyjne 

miasta oraz spółki miejskie. Materiał został przekazany radnym wraz z porządkiem obrad. Jest on 

załączony do niniejszego protokółu. 

  

Informację przekazało również Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta. Miasto podpisało 

porozumienie z tym Stowarzyszeniem  w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – 

wychodzenie z bezdomności, polegające na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego 

schronienia bezdomnym. Informacja ta jest załączona do niniejszego protokółu. 

 

Zbigniew Bączyński powiedział,  że z informacji  wynika, że miasto powinno być przygotowane do 

sezonu zimowego. Zadał pytanie, czy radni przyjmują materiał? 

 

Radni zaakceptowali przedstawione informacje. 

 

9. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych miasta Brzeziny,    

    Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza Miasta Brzeziny, kierowników jednostek   

    organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminna   

    osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta     

    Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani są 

radni, burmistrz miasta, sekretarz miasta i skarbnik miasta oraz pracownicy samorządu, którzy 

upoważnieni są do podejmowania decyzji. Poza tym złożyć oświadczenia powinni kierownicy 

jednostek organizacyjnych, prezesi i członkowie zarządów spółek. O realizacji tego obowiązku 

należało poinformować Radę Miasta do końca października. Wszyscy radni złożyli oświadczenia 

w wymaganym terminie. Nieprawidłowości w niektórych oświadczeniach polegały na 

niewpisaniu wysokości dochodów małżonków i nieokreśleniu wysokości lub rodzaju własności 

posiadanego majątku. Przewodniczący poinformował o pismach urzędów skarbowych w Łodzi 

Górnej, w Łodzi Bałutach i w Skierniewicach  w sprawie złożonych oświadczeń Sławomira 

Skotnickiego, Macieja Jabłońskiego oraz Teresy Kwiecień. Powiedział też, że informację w 

sprawie oświadczeń burmistrz Ewy Chojki i przewodniczącego Rady Miasta nadesłała 
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wojewoda, która stwierdziła, że są one prawidłowe i złożone w terminie. Pisemna informacja 

znajduje się w biurze Rady Miasta. Przewodniczący poinformował o oświadczeniach radnych 

złożonych na koniec kadencji, tj. na 12.09.2010 r. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w 

wymaganym terminie. Następnie poprosił o przedstawienie przez burmistrz Ewę Chojkę 

informacji w sprawie oświadczeń podległych  pracowników i osób funkcyjnych. 

 

Burmistrz omówiła oświadczenia majątkowe złożone przez kierowników jednostek, członków 

zarządu spółek i pracowników Urzędu Miasta. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w 

wymaganym terminie. Większość oświadczeń wymagała uzupełnień, korekt i poprawek. W 

wyniku analizy tych oświadczeń, ich porównania ze złożonymi w urzędach skarbowych 

zeznaniami o wysokości osiągniętych w roku podatkowym dochodów PIT, stwierdzono 

zgodność podanych danych. Porównanie ich z oświadczeniami z ubiegłych lat nie wskazuje 

zmian składników majątkowych, które nie miałyby pokrycia w dochodach. Powiedziała, że 

złożone oświadczenia nie budzą zastrzeżeń co do ich prawdziwości i rzetelności.  

 

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

      Miasto Brzeziny na rok 2010. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła propozycje zmiany budżetu i w budżecie Gminy Miasto 

Brzeziny. Poinformowała, że po stronie dochodów zmiany dotyczą dochodów ze sprzedaży 

składników majątkowych. Po stronie wydatków zwiększenie nastąpiło na drogi publiczne, 

administrację i pomoc materialną dla uczniów w związku z otrzymaną dotacją na stypendia 

szkolne dla uczniów. Zwiększono również plan wydatków na przedszkola o środki przeznaczone 

na realizację projektu unijnego pn. „Radosne przedszkole”, który zakłada utworzenie i 

prowadzenie dwóch dodatkowych grup przedszkolnych. Wydatkowane w tym roku środki 

zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w roku przyszłym. Dodała, że Komisja 

Finansowo-Budżetowa i Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowały te zmiany. 

 

Przewodniczący Rady poprosił  o ewentualne uwagi radnych. 

 

Stefan Zasada w imieniu Komisji Finansowo – Budżetowej poinformował, że propozycja zmian w 

budżecie na 2010 r. była zaopiniowana pozytywnie. Inni radni nie zabierali głosu w tej sprawie. 

  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych, 12 było „za”, 1 osoba się wstrzymała od głosu. 

 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym    

     Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Skarbnik Grażyna Mela  powiedziała, że w WPI na lata 2007 – 2013 należy dokonać zmian 

dotyczących zadań przebudowy ul. Moniuszki i zakupu samochodu strażackiego dla OSP i  

odczytała projekt uchwały. 

 

Stefan Zasada powiedział, że opinia Komisji Finansowo – Budżetowej jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  

      nieruchomości na rok 2011. 
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Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2011 rok. Podkreśliła, że szczegółowo stawki te były omawiane na 

posiedzeniach komisji stałych Rady. Wszystkie zaproponowane stawki zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez komisje za wyjątkiem podatku od budynków lub ich części związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Komisje były za tym, aby obniżyć o 0,10 zł  

     proponowaną przez burmistrz stawkę z 16,50 zł na 16,40 zł. 

  

Radny Andrzej Kurczewski podkreślił, że w ubiegłej kadencji Rada szła na rękę mieszkańcom, 

przedsiębiorcom i nie podwyższała podatków. Skutek tego jest taki, że miasto otrzymało 

mniejszą subwencję z budżetu państwa. Dlatego połączone komisje wnioskują, aby minimalnie, 

ale systematycznie podwyższać podatki, ponieważ ich niepodwyższanie uderza w budżet miasta 

poprzez zmniejszanie udzielanych dotacji. 

 

Przewodniczący zwrócił uwagę, że Rada Miasta w tym roku jest w komfortowej sytuacji, ponieważ 

uchwały podatkowe zostały przygotowane wcześniej, tzn. przed uchwalaniem budżetu miasta na 

2011 r., co pozwoli dokładniej zaplanować dochody miasta. 

     Przewodniczący zaproponował przegłosowanie propozycji komisji dotyczącej stawki podatku od    

     budynków przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w wysokości 16,40 zł od   

    1 m. kw. powierzchni. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych i wszyscy byli „za” propozycją komisji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie projektu uchwały w sprawie propozycji  

podatków od nieruchomości na 2011 r.  

 

Komisje Finansowo – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego wyraziły pozytywną opinię o 

stawkach podatku zaproponowanych przez burmistrz, wskazując na niewielką skalę podwyżek. 

 

W głosowaniu 13 radnych było „za”.  Jeden radny wstrzymał się od głosu. 

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących  

      podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i  podatku od nieruchomości i   

      podatku  rolnego. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały wprowadzającej wzory formularzy 

podatkowych. Powiedziała, że temat był przedstawiony komisjom Finansowo – Budżetowej i 

Rozwoju Gospodarczego i uzyskano pozytywną opinię. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi. Uwag nie stwierdzono, więc poprosił o przegłosowanie 

projektu. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy głosowali „za”. 

 

W tym momencie przewodniczący ogłosił przerwę w obradach. 

 

Obrady wznowione zostały o godz. 14.00, przy obecności 11 radnych. 

 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny. 
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Anna Durańska – naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła uzasadnienie i projekt 

uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej linią kablową 15 kV 

na odległość 250 mb. na rzecz PGE – Dystrybucja. Powiedziała, że temat był przedstawiony 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i uzyskano pozytywną opinię tego projektu. 

 

Przewodniczący poprosił o uwagi radnych. Uwag nie zgłoszono, więc poddał projekt pod 

głosowanie. 

 

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

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy. 

 

Anna Durańska powiedziała, że wpłynął wniosek 49 mieszkańców miasta o dokonanie zmiany 

nazwy ulicy, „Na Wzgórzu”, której nazwę uchwalono 31 sierpnia 2010 r. na poprzedniej sesji 

Rady Miasta. 

Powiedziała, że ulica jest drogą gminną, przy której nikt nie mieszka, dlatego nie konsultowano 

nazwy z mieszkańcami, a jedynie z komisjami Rady. Wniosek mieszkańców miasta o dokonanie 

zmiany nazwy ulicy z „Na Wzgórzu” na  ul. „ Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa 

Polski” wpłynął do burmistrz i został przekazany komisjom Rady do zaopiniowania. Komisje 

wyraziły pozytywną opinię, z tym że wnioskowały o skrócenie nazwy ulicy, jako zbyt długiej. 

 

Radny Roman Sasin zaproponował nazwę ulicy  „Kardynała  Wyszyńskiego”. 

 

Wniosek radnego nie uzyskał akceptacji radnych. „Za” głosowała jedna osoba,  12 było 

przeciwnych. 

 

Radna Czesława Gałecka zaproponowała nazwę „Prymasa Kardynała Wyszyńskiego”, ale ta 

propozycja też nie uzyskała akceptacji radnych. 

 

Krzysztof Kotynia zaproponował nazwę ulicy „Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poparł tę propozycję i poddał ją pod głosowanie. 

 

Anna Durańska odczytała projekt uchwały, a przewodniczący poddał go pod głosowanie.    

 

W głosowaniu  radni przyjęli uchwałę jednomyślnie 13 głosami „za”. 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

 

Naczelnik  Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Słodowa” 

ulicy będącej drogą wewnętrzną, stanowiącej części działek o numerach ewidencyjnych 865 

(położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny) i 3749 (położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny), przy 

których powstanie zabudowa mieszkaniowa. Powiedziała, że zaproponowana nazwa tej ulicy jest 

nazwą historyczną i widnieje na starych mapach miasta. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi radnych. Nikt nie zabrał głosu , więc poddano projekt pod 

głosowanie. 

 

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

 

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

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 
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Teresa Kwiecień kierownik MOPS, pełniąca jednocześnie funkcję pełnomocnika ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. Zmiany 

polegają na przesunięciu środków między paragrafami celem  zabezpieczenia  wydatków 

związanych z realizacją unijnego projektu „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro”. Zgłosiła 

też autopoprawkę w sprawie przeznaczenia środków na mityngi – maratony antyalkoholowe. 

 

Krzysztof Kotynia podziękował p. Teresie Kwiecień za wprowadzenie do programu  mityngów – 

maratonów antyalkoholowych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do projektu zmian w programie? Nie było zgłoszeń, 

więc poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

W głosowaniu 14 radnych wypowiedziało się jednogłośnie „za”. 

 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji nadzwyczajnej Rady Miasta 

do rozpatrzenia zasadności skargi. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że do powołania doraźnej komisji nie doszło na poprzednich 

sesjach, w związku z tym należy powrócić do sprawy na tej sesji. Powiedział, że była próba 

porozumienia się z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, aby zakończyć spór, jednak próba ta 

okazała się bezowocna. Przewodniczący zapytał więc dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni, czy 

podtrzymuje swoją skargę?  

 

Dyrektor odpowiedział, że skargę podtrzymuje.  

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie się radnych na członków doraźnej komisji. Stwierdził , że 

żaden z radnych nie wyraził  woli uczestniczenia w tej komisji. Przewodniczący zapowiedział 

przekazanie rozwiązania sprawy organom nadrzędnym, wg ich kompetencji. 

 

19. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta w kadencji 2006 – 2010 ze szczególnym   

      uwzględnieniem okresu VIII – X.2010 r. oraz sprawozdanie komisji Rady Miasta z prac w   

      okresie VIII –X. 2010 r. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński złożył sprawozdanie z działalności Rady Miasta w okresie od 

sierpnia br. do końca obecnej kadencji. Przewodniczący Rady powiedział: 

 

„Szanowni Państwo, odbywamy dzisiaj ostatnią, planową sesję Rady Miasta V kadencji. Jest 

to dobra okazja do podjęcia próby podsumowania i oceny pracy. Kadencja naszej Rady kończy się 

12 listopada br. i w listopadzie nie planujemy już sesji, chociaż nie można wykluczyć spotkania 

nadzwyczajnego, gdyby zachodziła taka konieczność.  

Szanowni Państwo, prezes Rady Ministrów rozporządzaniem z dnia 11 września 2006 r. 

zarządził wybory samorządowe na dzień 12 listopada 2006. Mocą tego aktu prawnego Polacy w 

całym kraju poszli do urn wyborczych. Jeśli chodzi o mieszkańców naszego miasta, to na 10089  

uprawnionych do głosowania,  w wyborach wzięło udział 4753 wyborców, co stanowiło 47%. 

Spośród 114 kandydatów na radnych wybrano 15 w 5 okręgach wyborczych. (w nadchodzących 

wyborach do funkcji radnych aspiruje 98 kandydatów). Pierwsze posiedzenie Rady Miasta  

Brzeziny, zostało  wyjątkowo zwołane  przez Komisarza Wyborczego sędziego Macieja 
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Krzemieniowskiego. Zastąpił on w tej roli nieobecnego wtedy byłego przewodniczącego Rady. Na 

tym posiedzeniu, w dniu 8 grudnia 2006 r. przyjęliśmy ślubowanie od 14 radnych, jeden z radnych 

nie wziął udziału w tej sesji. Ostatni z grona wybranych radnych złożył ślubowanie w dniu 25 

stycznia 2007 r. na IV sesji Rady Miasta. Na pierwszej sesji dokonano wyboru przewodniczącego 

Rady i jego zastępcy. Na kolejnej sesji, w dniu 28 grudnia 2006 r. stwierdziliśmy wygaśnięcie 

mandatu radnej Ewy Mądrej w związku z jej deklaracją o objęciu urzędu burmistrza miasta. Ta 

decyzja otworzyła pole do ogłoszenia wyborów uzupełniających, które odbyły się w dniu 25 marca 

2007 r. Skład Rady został uzupełniony. Wakujący mandat objął Tadeusz Pabin, który w dniu 26 

kwietnia 2007 r. złożył ślubowanie.  W okresie kadencji były jeszcze inne ruchy kadrowe. 23 

kwietnia 2009 r. Rada odwołała z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta Czesławę Gałecką. W 

dniu 28 kwietnia 2009 r. wybraliśmy radną Grażynę Korybut na wiceprzewodniczącą Rady. 

Dochodziło również do zmian w składach osobowych stałych komisji Rady. 

Praca Rady w obecnej kadencji uległa istotnym zmianom. Stałym dniem odbywania sesji,  

był ostatni czwartek miesiąca. Poza wyjątkami zasada ta była respektowana. Nie miała ona 

zastosowania z oczywistych względów do sesji nadzwyczajnych zwoływanych: w  1 przypadku, na 

wniosek sześciorga  radnych – odwołanie radnej Czesławy Gałeckiej z funkcji 

wiceprzewodniczącej i w 8 przypadkach na wniosek burmistrz miasta w ważnych sprawach 

gospodarczych. Zmieniliśmy ustawienie porządku obrad przesuwając interpelacje i zapytania 

radnych oraz odpowiedzi na interpelacje na początek obrad. To posunięcie  pozwoliło  uczestniczyć 

większej ilości obecnych, którzy nie zawsze biorą udział w obradach do  końca. Ustanowiliśmy 

stałe dyżury radnych, które odbywały się w każdą środę w godzinach 16-18. Ostatni odbył się 

wczoraj. Stwierdzam, że ta forma kontaktu z wyborcami sprawdziła się i dyżury często stawały się 

forum do dyskusji o problemach naszych  mieszkańców i miasta. Zgłaszane sprawy były często 

przekazywane burmistrz miasta, a niektóre przenoszone na posiedzenia Rady w formie interpelacji 

lub zapytań radnych. Bardziej szczegółowe sprawozdanie przedstawi pani wiceprzewodnicząca 

Grażyna Korybut. W trakcie tej kadencji zmniejszyliśmy do jednego liczbę wiceprzewodniczących. 

W związku z tym, że praca Rady Miasta była przedmiotem kilkukrotnych ocen podczas 

zdawania sprawozdań, ograniczę się do spraw ogólnych. 

Szanowni Państwo, Rada Miasta bieżącej kadencji odbyła 58 posiedzeń, na których podjęła 

rekordową liczbę uchwał – 555. Przeważały uchwały w sprawach budżetowych i gospodarki 

mieniem. Wielokrotnie pracowaliśmy nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Gminy Miasto 

Brzeziny na lata 2007 - 2013 dostosowując go do potrzeb i wymagań składanych projektów 

unijnych. Uchwaliliśmy: Plan rozwoju lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015, Plan 

gospodarki odpadami Gminy Miasto Brzeziny na lata 2008 – 2012, Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Brzeziny na lata 2008 –2012, Strategię 

Rozwoju Społeczno - Gospodarczego miasta Brzeziny na lata 2007-2014, Lokalny program 

rewitalizacji miasta Brzeziny na lata 2007 – 2013, Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008 - 2011 będących w posiadaniu Zakładu 

Usług Komunalnych Sp. z o.o., Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie 

http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=368
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=368
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=225
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=252
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=252
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=319
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=319
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=343
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=343
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=352
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=352
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=370
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miasta Brzeziny na lata 2008 - 2014, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,   Miejski 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

Miejski. Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2012, Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 

2010, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny. W kilku 

wcześniejszych, nie wymienionych dokonywaliśmy zmian.  

Po raz pierwszy w historii brzezińskiego samorządu 5 uchwał podlegało kontroli sądu 

administracyjnego. Dotyczyły one odwołania pani Czesławy Gałeckiej z funkcji 

wiceprzewodniczącej Rady, 2 skarg pana Sławomira Sztylera – dyrektora pływalni i skarg pana 

Józefa Guzka oraz pani Agnieszki Szymańskiej. We wszystkich przypadkach sąd uznał racje Rady 

Miasta. Cztery pierwsze orzeczenia WSA są prawomocne.   

Szanowni Państwo, ta kadencja to podjęcie trudu budowy przedszkola, które już funkcjonuje 

i kolejny okres widocznych nakładów na oświatę. 

W tej kadencji w istotny sposób Rada rozszerzyła zakres swoich zainteresowań oraz prac 

realizując w pełni katalog spraw, dla których jest właściwa, zgodnie z przepisami ustawy o 

samorządzie gminnym. Tak więc po raz pierwszy zajmowaliśmy się w stałym punkcie porządku 

informacjami o pozyskiwaniu środków zewnętrznych, realizacją podejmowanych uchwał Rady, a 

od pewnego czasu stanem prac nad obwodnicą miasta. W ten sposób Rada wykonywała swoją 

przypisaną prawem funkcję kontrolną nad organem wykonawczym miasta. Przygotowanie miasta 

do zimy, ocena funkcjonowania służby zdrowia, stan dróg miejskich oraz pozamiejskich na terenie 

miasta, promocja miasta - to tylko niektóre tematy nowowprowadzone pod obrady Rady.  

Ta kadencja to nareszcie czas, kiedy udało się zrealizować zapis ustawowy o współpracy ze 

społecznościami lokalnymi innych państw. Podjęta przez Radę inicjatywa radnej powiatu Renaty 

Nowak zaowocowała nawiązaniem formalnej i praktycznej współpracy z miastami Saint-Alban we 

Francji i Salgareda we Włoszech. Burmistrz miasta i kilkoro radnych uczestniczyli w wymianie 

międzynarodowej,  miasto miało również okazję gościć przedstawicieli środowisk samorządowych 

z Francji i Włoch. W najbliższych tygodniach kolejna grupa samorządowców naszego miasta 

wyjedzie do Francji. Ciesząc się z tego niewątpliwego sukcesu tej kadencji Rady, ubolewam, że nie 

udało się nam nawiązać współpracy ze środowiskami samorządowymi niemiecko- i 

anglojęzycznymi, bo to właśnie tych języków uczą się nasze dzieci i młodzież w szkołach 

miejskich. To zadanie będzie jak sądzę wyzwaniem dla radnych VI kadencji. 

Rada kończącej się kadencji wiele miejsca poświęciła wychowaniu patriotycznemu i 

obywatelskiemu. W tym miejscu pragnę podziękować brzezińskiemu duchowieństwu za aktywne 

włączanie się w ten proces.  

Na uroczystych sesjach  lub sesjach z częścią uroczystą, których odbyliśmy 15 

honorowaliśmy ważne wydarzenia historyczne. Należały do nich m.in. obchody.: Rocznicy 

Powstania Styczniowego 1863 na Ziemi Brzezińskiej, obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny 

http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=374
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=374
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=406
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=406
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=416
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=417
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=417
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=418
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=418
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?c=431
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światowej, dwie rocznice związane z samorządem terytorialnym. Koncertem naszej rodzimej 

artystki pani Justyny Balwierczyk uczciliśmy Rok Chopinowski. Uroczyście nadawaliśmy stopnie 

awansu zawodowego nauczycielom naszych szkół. Lekcją żywej historii było nadanie tytułu 

honorowego obywatela miasta Panu Stanisławowi Pacho. Honorowaliśmy długoletnie pożycie 

małżeńskie złotych par. Uroczyście podziękowaliśmy za długoletnie kierowanie przychodnią 

naszemu doktorowi panu Marianowi Sobkiewiczowi. Dwukrotnie uroczyście dziękowaliśmy 

naszym hokeistkom na trawie za wybitne osiągnięcia sportowe, fundując im ze środków  

prywatnych prezenty i puchar. Uczestniczyliśmy w uroczystościach erygowania na terenie naszego 

miasta dwóch parafii przekazując, w prezencie od radnych, komplet stuł dla parafii  p.w. Świętego 

Franciszka z Asyżu  i  ornat dla parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Wspieraliśmy 

powodzian. Radny Andrzej Kurczewski osobiście dostarczył do Gminy Gorzyce przydatne w 

gospodarstwach sprzęty zakupione z pieniędzy składkowych, a dobrowolne składki radnych 

przekazaliśmy na konto PCK. Prezentami i finansowymi darowiznami wspieraliśmy działalność 

świetlicy terapeutycznej Świetlik. Licznie uczestniczyliśmy w uroczystościach państwowych 

organizowanych przez miasto lub powiat. Czciliśmy pamięć zmarłych samorządowców na sesjach 

Rady Miasta. 

Kończąc tę niepełną wyliczankę stwierdzić należy, że nie wszystko nam się udawało. W stosunku 

do podjętych uchwał w tej kadencji zdarzało się, że organ nadzoru zgłaszał zastrzeżenia, do których 

się ustosunkowywaliśmy lub je uznawaliśmy i poprawialiśmy błędy. Takich zawiadomień 

zgłoszono 25. 

Do niepowodzeń zaliczam m.in. rzecz zgoła prozaiczną, w okresie 4 lat nie udało się nam nakłonić 

burmistrz miasta do stworzenia odpowiednich warunków technicznych i estetycznych do godnego i 

sprawnego obradowania oraz przyjmowania gości w sali konferencyjnej - reprezentacyjnej sali 

miasta.  

W tym miejscu powtórzę wygłaszany już przeze mnie oficjalnie pogląd na temat rozwiązań 

generalnych w samorządzie terytorialnym. Relacje pomiędzy organem wykonawczym i 

stanowiącym rad szczebla podstawowego wymagają zmian po 8-letnim okresie funkcjonowania 

wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów. Poza naszymi własnymi 

doświadczeniami świadczy o tym fakt, że zakończono już jakiś czas temu dyskusje na temat 

bezpośrednich wyborów starostów i marszałków. Rady powinny przestać być zakładnikami 

organów wykonawczych i urządzeniami do głosowania.  

Szanowni Państwo, w tej kadencji przyjąłem ponad 200 interesantów. Udzielałem porad, 

informacji, starałem się służyć pomocą. Zapobiegłem swoim pisemnym wystąpieniem do radnych 

próbie bezsensownego wydatkowania około miliona zł. na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 1. 

Jako jedyny zgłaszałem skuteczne inicjatywy uchwałodawcze, między innymi w sprawie 

uchwalenia kodeksu etyki radnego oraz w sprawach honorowego obywatelstwa miasta, kultury i 

zabytków.  

Należy stwierdzić, że w całej kadencji cechowała nas wysoka dyscyplina i frekwencja. Są wśród 
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nas radni, którzy nie opuścili żadnej sesji, należą do nich: Zbigniew Bączyński, Barbara 

Kozłowska, Tadeusz Pabin, Jakub Piątkowski, Małgorzata Pyka i Roman Sasin. Zdarzające się 

nieobecności lub spóźnienia na sesjach był usprawiedliwione. Z rzadka musiałem przywoływać 

Państwa do porządku, ale przyznaję, że to się zdarzało, ostatnio częściej. 

Do wydarzeń wyjątkowych należał wniosek części naszych mieszkańców w sprawie zmiany granic 

miasta i przeniesienia jego części do Gminy Brzeziny. Ta próba swoistej secesji nie powiodła się, 

podobnie jak inicjatywa ponownego połączenia miasta i gminy w jeden organizm samorządowy. 

Kończąc pragnę podziękować wszystkim, którzy współpracowali z Radą Miasta Brzeziny i ze mną 

osobiście. Dziękuję Państwu radnym, za pracę na rzecz miasta i mieszkańców, dziękuję pani 

wiceprzewodniczącej Grażynie Korybut, dziękuję burmistrz miasta i jej zastępcy, dziękuję skarbnik 

i sekretarz miasta, obsłudze prawnej, kierownikom i pracownikom Urzędu Miasta, szczególne 

podziękowania kieruję do naszych najbliższych współpracowników w tej kadencji: Grzegorza 

Kozieła, Wioletty Zubowicz i Janusza Sidora.  

Dziękuję kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych miasta i zarządom miejskich 

spółek. Szczególne podziękowania kieruję do dyrektorów i nauczycieli naszych szkół. Dziękuję 

powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, strażakom i policjantom. Dziękuję posłom, szczególne 

panu Sylwestrowi Pawłowskiemu, który znajdował czas, aby być naszym gościem. Dziękuję 

Panom Edmundowi Koteckiemu i Marcinowi Plucie oraz kierownictwu SP ZOZ, przedstawicielom 

Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorom WUP i PUP. Wyrażam podziękowania kuratorowi Oświaty 

i kierownictwu Biblioteki Wojewódzkiej, nauczycielom i dzieciom ze Szkoły Muzycznej. 

Serdeczne podziękowania kieruję do dzieci i młodzieży naszych szkół oraz zuchów i harcerzy za 

upiększanie naszych uroczystości występami pod kierunkiem swoich nauczycieli i wychowawców, 

za to samo dziękuję druhom z OSP.  

Dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowych szczególnie pani Teresie Szymczak ze 

Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej za angażowanie się w sprawy miasta i jego 

mieszkańców oraz panu Lucjanowi Ferdzynowi i całemu brzezińskiemu Związkowi Emerytów i 

Rencistów z zespołem Brzezinianki. 

Dziękuję honorowym obywatelom naszego miasta i radnym poprzednich kadencji, którzy korzystali 

z naszych zaproszeń i uświetniali ważne wydarzenia swoją obecnością. Dziękuję mieszkańcom 

naszego miasta za uczestnictwo w obradach, za zgłaszane uwagi i udział w debacie. 

Dziękuję wszystkim, których nie wymieniłem, a na takie podziękowania zasłużyli. Dziękuję za 

kierowane do mnie zaproszenia i przepraszam, że nie ze wszystkich, z powodu braku czasu, 

mogłem skorzystać. Dziękuję tym radnym i mieszkańcom, którzy wspierali mnie w trudnych dla 

mnie momentach i w wykonywaniu mandatu przewodniczącego Rady. Na zakończenie bardzo 

serdecznie dziękuję członkom mojej najbliższej rodziny. 

Przepraszam wszystkich, którym sprawiłem przykrość.  

Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, a biorącym udział w nadchodzących wyborach klasy, 
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godności i elegancji nawet wtedy, kiedy będziemy się różnić. Apeluję o powszechny udział w 

nadchodzących wyborach - wybierzmy najlepszych ! 

Przy tej okazji pragnę zaapelować do redakcji BIS, aby nie dopuszczała do sytuacji by kandydujący 

do Rady Miasta wykorzystywali samorządowe pieniądze do walki z konkurentami. Wystarczy po 

prostu napisać sponsorowany artykuł  lub zarejestrować własną gazetę i w tym zakresie realizować 

się na własny rachunek i za własne pieniądze.”  

 

Burmistrz zadała pytanie  przewodniczącemu, jak zakończyła się skierowana do prokuratury 

sprawa narażenia życia i zdrowia użytkowników Miejskiej Krytej Pływalni. Powiedziała, że nie 

otrzymała od przewodniczącego informacji o umorzeniu postępowania. 

 

Przewodniczący potwierdził, że prokuratura rzeczywiście odmówiła wszczęcia postępowania w tej 

sprawie, ale o tym poinformował Radę. 

 

Burmistrz przyznała rację przewodniczącemu ale powiedziała, że informacja na ten temat była nie 

dość pełna i dobitna. 

 

Radny Krzysztof Kotynia przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził słowa 

przewodniczącego Rady oraz poinformował, że Urząd Skarbowy w Brzezinach nie podjął 

zawiadomienia zgłoszonego przez Komisję Rewizyjną w sprawie podejrzenia nadużyć 

finansowych w Miejskiej Krytej Pływalni. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut omówiła dyżury radnych. Poinformowała, że w okresie od 

czerwca 2007 r. do października 2010 r. radni odbyli 112 dyżurów. Przyjęli 116 interesantów. 

Mieszkańcy zgłaszali się do radnych z problemami indywidualnymi oraz dotyczącymi spraw 

społeczności lokalnej. W większości były to sprawy mieszkaniowe. Tryb był taki, że każda 

zgłaszana sprawa była omawiana przez radnych z mieszkańcem podczas pełnionego dyżuru. W 

kilku sytuacjach mieszkańcy uzyskali na bieżąco porady ze strony radnych, sporządzano notatkę 

w przeznaczonym do tego zeszycie, pracownik obsługujący Radę Miasta przekazywał 

informację burmistrz, która nadawała jej bieg służbowy. Mieszkańcy zgłaszający się podczas 

dyżurów otrzymywali pisemną odpowiedź z Urzędu Miasta, również radni uzyskiwali taką 

odpowiedź do wiadomości. 

 

Przewodniczący  komisji stałych Rady Miasta przedstawili sprawozdania z pracy  komisji. 

Obejmowały one pracę w okresie ostatnich czterech miesięcy, tj. od sierpnia  do października 2010 

r. Sprawozdania te zostały przekazane radnym w korespondencji przed obecną sesją i stanowią 

załączniki do niniejszego protokółu. 

 

20. Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęło do niego pismo od Ministra Infrastruktury, w którym 

podziękował za przesłanie uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia stanowiska Rady 

Miasta wyrażającego sprzeciw wobec legalnego obrotu dopalaczami na terenie miasta. 

Jednocześnie poinformował, że stanowisko radnych w tej sprawie zostało przekazane do 

minister zdrowia Ewy Kopacz. 

 

Mieszkanka ul. Berlinga – była pracownica Urzędu Miasta Krystyna Selwakowska  zabrała głos w 

sprawie dodatkowego wjazdu do swej posesji. Poinformowała, że nie zgadza się z decyzją 

wydaną w ubiegłym roku przez burmistrz, w której zezwala jej na wybudowanie dodatkowego 
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wjazdu na własny koszt, ponieważ według niej wjazd powinien wykonać inwestor. Uważa, że 

sprawa jest niezakończona  i zapowiada dalsze odwołania do różnych instancji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrz o ustosunkowanie się do zarzutu p. K. Selwakowskiej. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że  działała zgodnie z prawem. Jeden wjazd na posesję  zgodnie z 

przepisami został wykonany ze środków budżetu miasta.  Burmistrz powiedziała, że pani 

Selwakowska myli pojęcia. Nie dostała  od miasta pozwolenia na budowę, ponieważ takich 

zezwoleń burmistrz nie wydaje. Dostała natomiast zgodę na lokalizację wjazdu. Jeżeli prywatna 

osoba chce wybudować drugi wjazd do swojej nieruchomości z drogi gminnej, musi uzyskać 

taką decyzję. Pani taką decyzję dostała i powinna sobie pani ten wjazd wybudować. Miasto 

dysponuje środkami publicznymi i nikomu prywatnie wjazdów nie buduje. W momencie, kiedy 

budowana jest droga, my przebudowujemy wjazdy. W projekcie ujmowane są te wjazdy, na 

które było pozwolenie i które zostały zewidencjonowane na mapach. Panią poprosiliśmy, żeby 

dostarczyła nam pani mapę z zewidencjonowanym wjazdem, że pani prawidłowo zlokalizowała 

ten wjazd i miała zgodę moich poprzedników na jego lokalizację. Takiego dokumentu pani do 

nas nie dostarczyła. Wobec powyższego nie mieliśmy podstaw, żeby ten wjazd planować przy 

projektowaniu drogi. Poza tym jeden wjazd na nieruchomość pani ma. Gdybyśmy jako miasto 

fundowali wszystkim mieszkańcom dodatkowe wjazdy, to myślę, że spotkałabym się z 

większymi zarzutami, niż zarzut z pani strony.  Pani odwoływała się do różnych instancji i żadna 

z tych instancji nie uznała  pan racji. 

 

P. Krystyna Selwakowska próbowała jeszcze podjąć dalszą dyskusję, ale przewodniczący 

poinformował, że mieszkanka może skorzystać z przysługujących jej możliwości prawnych, po 

czym zakończył ten temat. 

 

Radny Stefan Zasada zaapelował, aby podczas wyborów samorządowych do sejmiku województwa 

łódzkiego głosować na kandydatów z naszego terenu. Podczas głosowania nie kierować się 

przynależnością partyjną, ale tym, gdzie dana osoba mieszka, jaki reprezentuje powiat i co może 

zrobić dla naszego terenu. Ponieważ  Urząd Marszałkowski jest dysponentem środków unijnych, 

to warto mieć kandydata z naszego terenu, aby reprezentował nasze interesy i aby nas wspierał. 

 

Burmistrz potwierdziła, że bardzo ważne dla miasta jest, aby mieć swojego przedstawiciela w 

sejmiku wojewódzkim. Powiedziała też, aby w wyborach do samorządów gminnych nie brać 

pod uwagę barw partyjnych, tylko przydatność kandydatów na radnych do kierowania się 

interesem mieszkańców. 

 

21. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że tradycją jest wręczanie radnym na zakończenie kadencji Rady 

pamiątkowych upominków.  

 

Wszyscy radni , a także burmistrz Ewa Chojka otrzymali pamiątkowy album pt. „Historia 

samorządu polskiego”  wraz z podziękowaniem za czteroletnią pracę na rzecz społeczności Miasta. 

 

Burmistrz podziękowała wszystkim radnym za współpracę, za ich wszelkie uwagi, spostrzeżenia, 

także krytykę, bo to z niej należy wyciągać wnioski, a z różnych zdań tworzy się całość. 

Wszystkim życzyła powodzenia w zamierzeniach, a mediom uczciwości i obiektywizmu. 

  

Radna Czesława Gałecka pozytywnie oceniła  przygotowywanie materiałów na komisje i sesje, za 

co podziękowała obsłudze Rady Miasta.  
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Radny Roman Sasin zwrócił uwagę, że podziękowania należą się również  stałym bywalcom sesji.   

 

Burmistrz zwróciła uwagę, że na wszystkich sesjach towarzyszył nam także pan Robert Wodzyński, 

który dokumentował sesje na kasetach filmowych. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 

ostatnią w V kadencji - 58. sesję Rady Miasta Brzeziny. 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny 

 

                                                                                                            Zbigniew  Bączyński 

                                   

 

 


