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Pismo burmistrz do przewodniczącego Rady Miasta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej 

wraz z porządkiem obrad i projektem uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu pn. „Radosne przedszkole” stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 

„Radosne przedszkole”. 

5. Zakończenie obrad. 

 

1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zwołał Radę Miasta w trybie nadzwyczajnym w 

reakcji na pismo burmistrz Ewy Chojki, uznając ważność podejmowanego tematu. 

         Poprosił o szersze uzasadnienie potrzeby zwołania sesji. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził obecność wszystkich 15 radnych na sesji. Rada jest więc 

władna podejmować uchwały. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przeprosiła radnych za sposób zwołania sesji i podziękowała za liczne 

przybycie radnych. Wyjaśniła, że 9 listopada po godz. 14  do Urzędu Miasta dotarło 

pismo w sprawie projektu pn. „Radosne przedszkole”. Żeby ten projekt miał szansę 

realizacji konieczne jest zatwierdzenie go do realizacji uchwałą Rady Miasta. Burmistrz 

poprosiła jeszcze o wprowadzenie pod obrady Rady Miasta projektu uchwały w sprawie 

zaopiniowania koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej 

Nr 72. O taką opinię zwróciło się Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów 

Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. Burmistrz przypomniała, że jest to VII wariant tzw. 

społeczny przebiegu obwodnicy . Prosi więc Radę o wyrażenie swojej opinii w tej 

sprawie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał burmistrz, czy miałaby zastrzeżenia do wprowadzenia do 

porządku obrad dyskusji na temat ostatnich kontrowersyjnych artykułów w BIS-ie. 

 

Radny Roman Sasin poparł wniosek przewodniczącego Rady w sprawie ostatnich artykułów 

w gazecie BIS. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że nie ma nic przeciwko dyskusji o gazecie BIS. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zmian w porządku obrad polegających na 

wprowadzeniu punktów 4 a w sprawie opinii Rady Miasta o VII wariancie przebiegu 

obwodnicy i 4 b dyskusji na temat artykułów w BIS. 
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Głosowało 15 radnych, 14 było „za” wprowadzeniem zmian w porządku obrad, 1 radny  

wstrzymał się od głosu. 

 

W głosowaniu za zmienionym porządkiem obrad spośród 15 radnych, „za” głosowało 14 

radnych a 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

         „Radosne przedszkole”. 

4a.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu  

obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej Nr 72. Punkt dodany 

4b.   Dyskusja na temat ostatnich artykułów w gazecie BIS. Punkt dodany. 

5.     Zakończenie obrad. 

 

4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu  

       „Radosne przedszkole”. 
 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Powiedziała, że realizacja tego zadania będzie rozłożona na lata 2011 – 2012. Wartość 

projektu wynosi 1.056 tys. zł a wkład własny budżetu miasta wyniesie 31 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi i zadawanie pytań. Nikt nie zabrał głosu, więc 

przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 15 radnych jednogłośnie „za”. 

 

4a.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu 

obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej Nr 72.  
 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła projekt  i mapkę przebiegu obwodnicy drogowej miasta 

Brzeziny wg wariantu VII tzw. społecznego. Powiedziała, że wariant ten jest zbliżony 

do wariantu IV zaopiniowanego pozytywnie w 2007 r. przez Radę Miasta. 

 

Radny Roman Sasin powiedział, że ma informację o przeprojektowaniu przebiegu autostrady 

i prawdopodobnie będą nowe rozwiązania powiązań dróg krajowych z węzłami 

autostradowymi. Może więc ulec zmianie koncepcja przebiegu obwodnicy naszego 

miasta. 

 

Radny Stefan Zasada powiedział, że wariant VII obwodnicy jest autorstwa wójta gminy 

Brzeziny Zbigniewa Sokołowskiego i poseł Zdzisławy Janowskiej, którzy poparli 

protest 5 rolników z Helenowa. Wariant ten nazwany jako społeczny został zgłoszony 

po to, aby opóźnić nasze starania o obwodnicę, której IV wariant został przez naszą 

Radę zaopiniowany jako najlepszy dla naszego miasta. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że wariant VII przechodzi w granicach miasta. Sprawa 

wyrażenia naszej opinii jest ważna, ponieważ dalsze konsultacje będą wydłużać 
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procedurę co najmniej o 3 miesiące. Musimy być jednak rozważni, bo jest to inwestycja 

na lata i w pośpiechu możemy popełnić jakiś błąd. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że w chwili obecnej tworzymy budżet na 2011 rok i 

możemy przejąć na siebie sprawę podziałów gruntów w związku z przyszłą obwodnicą, 

co przyczyniłoby się do przyśpieszenia procedur dotyczących całego procesu 

inwestycyjnego. Zdaniem burmistrz najkorzystniejszy dla miasta jest wariant IV 

zaopiniowany w 2007 roku. Teraz wrzuca się nam kolejny wariant, który jest 

opóźniający  

 

Radny Roman Sasin powiedział, że powinniśmy być za wariantem, który da się zrealizować 

najszybciej. Radny wyraził obawę, że decydenci w sprawie naszej obwodnicy grają na 

zwłokę i za jakiś czas może pojawić się nowy wariant oddalający realizację obwodnicy. 

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że powinniśmy zaopiniować VII wariant obwodnicy. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wykazał, że wariant VII omija centrum Brzezin, 

ale nie omija miasta, przebiegając w jego granicach. Mimo wszystko powinniśmy  

wariant VII zaopiniować  również pozytywnie, aby nie dawać argumentu na 

przedłużanie procesu decyzyjnego. 

 

Radny Krzysztof Kotynia uważa, że powinniśmy bronić IV wariant, bo jest on najlepszy i że 

powinniśmy dzisiaj wydać opinię o wariancie VII. 

 

Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała następujące sformułowanie opinii do uchwały Rady 

Miasta: „ Opiniuje się pozytywnie VII wariant przebiegu obwodnicy oznaczony 

kolorem brązowym na mapie, uznając jednocześnie za najlepszy wariant IV oznaczony 

kolorem pomarańczowym.” 

         Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie po zmianach. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w sprawie propozycji burmistrz Ewy Chojki. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Również głosowanie nad zmienionym projektem uchwały było jednogłośne 15 „za”. 

 

4 b. Dyskusja nt ostatnich artykułów w gazecie BIS. 

 

Radny Roman Sasin nawiązał do artykułu w ostatnim numerze gazety zatytułowanym  

„Zamiatanie pod dywan”, w którym dyrektor Miejskiej Pływalni p. Sławomir Sztyler 

oczernił Radę Miasta. Zadał pytanie, kto decyduje o umieszczaniu takich artykułów w 

gazecie? 

 

Radny Krzysztof Kotynia powiedział, że p. Sławomir Sztyler oskarżył Komisję Rewizyjną o 

posługiwanie się kłamstwem, ale nie przedstawił dowodów na swoje twierdzenie. 

Powiedział, że za  pieniądze podatników gazeta BIS szkaluje Radę Miasta i jest to 

niedopuszczalne. 

 

Burmistrz Ewa Chojka zadała pytanie, czy były jakieś artykuły, których BIS nie wydrukował? 
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Przewodniczący Rady powiedział, że odmówiono publikacji artykułu znanej osobie 

publicznej. 

 

Ewa Chojka powiedziała, że wie o jednym artykule p. Krystyny Selwakowskiej, która chciała 

aby wydrukować jej pismo, ale nie przedstawiła go w formie drukowanej i 

elektronicznej, tylko odręcznej. 

 

Przewodniczący Rady odniósł się do twierdzenia burmistrz, że to Biblioteka decyduje o 

kształcie gazety BIS, co nie odpowiada prawdzie. 

 

Radny Roman Sasin powiedział, że ktoś tu kłamie. 

 

Radny Krzysztof Kotynia zadał pytanie, czy artykuł p. Sławomira Sztylera był przez niego 

opłacony? 

 

Burmistrz Ewa Chojka odniosła się do poprzednich wypowiedzi uważając, że nie są to 

pytania do redakcji gazety BIS ani do niej, tylko do p. Sztylera. Powiedziała, że radni 

sugerują burmistrz, aby stosować cenzurę. 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut powiedziała, że powinniśmy wspólnie zastanowić się, 

jaka powinna być koncepcja gazety. Jej zdaniem burmistrz nie próbowała wpłynąć na 

relacje pomiędzy Radą Miasta i radnymi a p. dyrektorem Sztylerem. Uważa, że 

poniżanie radnych działa przeciwko Radzie Miasta i obniża prestiż radnego. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z zaleceniem Rady przekazał sprawę 

podejrzenia o przestępstwo na Pływalni prokuraturze, która pozostawiła ją bez 

rozpatrzenia. Natomiast w gazecie BIS oszkalowano przewodniczącego Rady, że 

sprawę „zamiótł pod dywan”, podczas gdy prawda jest taka, że sprawa skargi p. Sztylera 

została przesłana do rozpatrzenia Wojewodzie w przeddzień publikacji artykułu p. 

Sztylera w BIS. 

 

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że konflikt osobisty pomiędzy p. Romanem Sasinem i p. 

Sławomirem Sztyletem został przeniesiony na forum Rady Miasta. Zdaniem  burmistrz 

nie doszłoby do tego konfliktu, gdyby p. Roman Sasin sam wyłączył się z rozpatrywania 

skargi p. Sztylera przez Komisję Rewizyjną. Burmistrz nie jest tutaj stroną konfliktu. 

Stronami są Redakcja gazety BIS, dyrektor Sztyler i p. radny Sasin. 

 

Przewodniczący Rady zaapelował o uczciwe przedstawianie spraw.  

 

Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że gazeta nie jest samorządowa, bo wydaje ją Miejska 

Biblioteka Publiczna i nawet Miasto płaci za ogłoszenia. 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut powiedziała, że protestuje przeciwko nagannemu 

prowadzeniu gazety BIS. 

 

Przewodniczący Rady wskazał, że od trzech lat Rada ma problem z obecnością redaktora BIS 

na sesjach Rady podczas dokonywania ocen funkcjonowania systemu informacji w 

mieście, w tym gazety BIS. 
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Burmistrz Ewa Chojka powiedziała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby gazeta 

powróciła do struktur Urzędu Miasta. 

 

Radny Roman Sasin uważa, że kadencja burmistrza powinna trwać najdłużej 2 kadencje i że 

opozycja w mieście jest potrzebna także burmistrzowi. 

 

Radna Czesława Gałecka uzasadniła swoje wstrzymywanie się od głosu w sprawie dyrektora 

Sztylera, ponieważ jak powiedziała, była w komisji, która wybierała p. Sztylera na 

dyrektora Miejskiej Pływalni. 

 

Radny Krzysztof Kotynia  nawiązał do wypowiedzi burmistrz i  uważa, że konflikt nie jest 

pomiędzy p. Sasinem i p. Sztyletem, a pomiędzy p. Sztyletem i Komisją Rewizyjną. 

 

Przewodniczący Rady w uzupełnieniu swojej  wcześniejszej wypowiedzi powiedział, że jest 

w posiadaniu dokumentu potwierdzającego odmowę publikacji w BIS. 

         Przewodniczący zaproponował zamknięcie dyskusji na temat funkcjonowania gazety 

BIS. 

 

5. Zakończenie obrad. 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził wyczerpanie dziennego porządku 

obrad Rady Miasta i zamknął posiedzenie o godz. 17.30. 

 

 

 

Protokołował: J. Sidor 

 

                                     

                                                                      Przewodniczący Rady 

 

                                                                      Zbigniew Bączyński 

 

 


