Protokół
NR LIX/ 13 / 2014
LIX SESJI RADY
MIASTA BRZEZINY
z 30 października 2014 r.
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Przesłany radnym proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
4. Przyjęcie protokołów LVII i LVIII sesji Rady Miasta.
6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Informacja nt. przygotowania miasta do sezonu zimowego 2014/2015.
10. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich
składania.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały:
11.1) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok,
11.2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 20142020,
11.3) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny,
11.4) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
na terenie Miasta Brzeziny,
11.5) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Brzeziny w zakresie
gospodarki komunalnej,
11.6) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Miasta Brzeziny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
11.7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny dla czterech obszarów,
12. Podsumowanie prac władz samorządowych w VI kadencji (2010-2014).
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zakończenie sesji.
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1. Otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dokonał otwarcia obrad LIX sesji i przywitał
przybyłych radnych, przedstawicieli administracji miasta z burmistrzem Marcinem Plutą,
kierowników jednostek organizacyjnych, spółek, przedstawicieli organizacji społecznych oraz
mieszkańców miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady stwierdził, że obrady są prawomocne na podstawie podpisanej przez .
wszystkich 15. radnych listy obecności.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad
Przewodniczący Rady po odczytaniu proponowanego porządku obrad zapytał o wnioski i
propozycje. Wniósł o poprawienie numeracji porządku sesji od p.5, zamiast 6 i dalej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski poprosił o wprowadzenie do porządku
obrad punktu w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały o pozostawieniu skargi bez rozpoznania.
Przewodniczący Rady przedstawił swój wniosek o wykreślenie punktu „Podsumowanie prac władz
samorządowych w VI kadencji (2010-2014)” z związku z zapowiedzią złożenia skargi do WSA przez
mieszkankę z ul. Okrzei na uchwałę Rady Miasta z 2004 r. dot. Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Brzeziny. W świetle tej zapowiedzi przewodniczący Rady uważa, że to
obecna Rada powinna zakończyć rozpoczęte postępowanie wyjaśniające i ustosunkować się do skargi
jeszcze w listopadzie br.(Rada ma na to 30 dni). W związku z powyższym Rada Miasta nie powinna na
obecnej sesji dokonać podsumowania prac władz samorządowych w VI kadencji (2010 – 2014).
Zaproponował, aby Rada Miasta spotkała się po raz ostatni w bieżącej kadencji w połowie listopada
dla ustosunkowania się do skargi mieszkanki z ul. Okrzei i przekazała ją do WSA. Wtedy również
będzie można dokonać podsumowania prac władz samorządowych miasta w upływającej kadencji.
Burmistrz poparł wniosek przewodniczącego Rady i zaproponował, aby ostatnia sesja była
podsumowaniem prac samorządu w VI kadencji i miała charakter uroczysty.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zmian do porządku obrad.
Propozycja radnego Jakuba Piątkowskiego uzyskała 15 głosów poparcia (jednomyślne).
Wniosek przewodniczącego Rady uzyskał także poparcie jednomyślne 15 radnych.
Zmiany do porządku sesji uzyskały numerację :
10.8 – dot .pozostawienia skargi bez rozpoznania ,
p. 12 dot. podsumowania prac w VI kadencji – skreślono.
Zmianie ulega także numeracja punktów
„Zakończenie obrad” na p. 12.

„Wolne wnioski i sprawy różne” na

p.11 i

Za nowym zmienionym porządkiem obrad głosowali wszyscy radni jednomyślnie (15 osób).
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Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
4. Przyjęcie protokołów LVII i LVIII sesji Rady Miasta.
5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Informacja nt. przygotowania miasta do sezonu zimowego 2014/2015.
9. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich
składania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
10.1) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok,
10.2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 20142020,
10.3) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny,
10.4) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
na terenie Miasta Brzeziny,
10.5) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Brzeziny w zakresie
gospodarki komunalnej,
10.6) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Miasta Brzeziny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
10.7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny dla czterech obszarów
10.8) w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zakończenie sesji.
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4. Przyjęcie protokołu LVII i LVIII sesji Rady Miasta
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły obu sesji zostały sporządzone i podpisane. Są
dostępne zarówno w biurze Rady, jak i na stronie BIP Urzędu Miasta.
Zapytał, czy są uwagi do treści protokołu LVII? Nikt się nie zgłosił, zatem przewodniczący poddał
przyjęcie protokołu pod głosowanie.
Głosowało 15. radnych, głosów „za” było 12., wstrzymało się od głosu 3. radnych.
Zapytał, czy są uwagi do treści protokołu LVIII? Nie było uwag, więc przewodnicząc
przyjęcie protokołu pod głosowanie.

poddał

Głosowało 15 radnych, głosów „za” było 12, wstrzymało się 3 radnych.
5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami
Burmistrz Marcin Pluta przedstawił następującą informację:
- 6 - 8 października uczestniczył w targach Expo Real w Monachium. Nawiązał bezpośrednio
kontakt z 400 potencjalnymi inwestorami.
- 12 października odbyło się poświęcenia nowego sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Kazimierza Wielkiego w Brzezinach podczas uroczystej sumy w kościele parafialnym pw.
Podwyższenia Świętego Krzyża.
- 13 października uczestniczył w jubileuszowych obchodach 80 - lecia Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach . Była to jedna z imprez w ramach obchodów 650-lecia miasta Brzezin,
- 14 października wziął udział jako prelegent w VII Europejskim Forum Gospodarczym w
panelach „Energetyka w tym odnawialne źródła energii” i „Wizerunek miasta i regionu a rozwój
gospodarczy”, gdzie nawiązał kontakty z PGE, co rokuje wsparcie finansowym dla naszych
pomysłów energetycznych.
- 15 i 16 października wziął udział w roli eksperta w III Międzynarodowej Wielobranżowej
Konferencji przedsiębiorstw społecznych w panelach dyskusyjnych „Nowoczesny rozwój –
samorządy wspierające ekonomię społeczną „Aspekty EFS w programach rozwoju gmin”.
- 17 października odbyła się w ramach III Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji
Przedsiębiorstw Społecznych oraz projektu Regiony europejskie na rzecz integracji społecznej
międzynarodowa wizyta studyjna, w której wzięli udział przedstawiciele delegacji z Hiszpanii,
Rumunii, Łotwy i Białorusi. Temat spotkania obejmował wymiar samorządowy Ekonomii
Społecznej.
- 17 października uczestniczył w XVIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich i X
Ogólnopolskim Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem” .W wydarzeniu uczestniczyły 23
szkoły z całej Polski noszące imię W. S. Reymonta. Tegoroczny zlot organizowany był przez
Gimnazjum w Brzezinach, obchodzące w tym roku jubileusz 15-lecia istnienia, które w gronie
szkół noszących imię wspólnego patrona znalazło się 13 lat temu.
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- 17 października po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. Remont nawierzchni i pomnika „Bohaterom 1939-45” na Placu Jana Pawła II w
Brzezinach wybrał wykonawcę PROGRES Sebastian Kurpisz, 64-100 Leszno ul. Lipowa 40/9 .
Wpłynęła tylko jedna ważna oferta.
- 20 października uczestniczył w obchodach jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej, w
trakcie którego wystąpił brzeziński tenor Dariusz Stachura,
- 21 października po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną przy ul. Słowackiego w
Brzezinach wybrał wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG”, 95-040
Koluszki ul. Zawiła 23. Wpłynęła tylko jedna ważna oferta.
- 26 października odbyła się w kościółku św. Anny w Brzezinach ceremonia związana z
ogłoszeniem decyzji Stolicy Apostolskiej w sprawie ustanowienia patronki miasta Brzeziny.
Dekretem wydanym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy
władzy udzielonej przez Ojca Świętego Franciszka św. Anna została ogłoszona patronką
Brzezin. Uroczystej mszy świętej z udziałem kapłanów trzech brzezińskich parafii przewodniczył
metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski. Po mszy świętej metropolita łódzki poświęcił
jubileuszowy dzwon „św. Anna”.
Dyskusja:
Radny Jakub Piątkowski poprosił o wyjaśnienie regulacji w zarządzeniu nr 140 w sprawie
budynku przebudowanego na stadionie przy ul. Sportowej.
Burmistrz powiedział, że w tym momencie nie może odpowiedzieć, zrobi to, gdy otrzyma
szczegółową informację z Wydz. RI.
Radny Przemysław Maślanko zwrócił uwagę na brak odpowiedniej reakcji medialnej ze strony
gazety BIS i CPiK na ważne uroczystości lokalne. Chodzi zarówno o 80 lecie Szkoły
Podstawowej Nr 1 jak i o 18. Zlot Szkół Reymontowskich w brzezińskim Gimnazjum. W tym
miejscu przewodniczący Rady zgłosił swoje niezadowolenie, że kończące uroczystości
wydarzenie liturgiczne w niedzielę nie miało obsługi fotoreportażowej. W uroczystości wzięły
udział 23. sztandary szkół, wiele delegacji z zewnątrz w tym z Kanady.
Burmistrz podzielił te uwagi i obiecał interwencję w redakcji BIS jak i CPiK. Powiedział, że
powinniśmy dbać o reklamowanie osiągnięć i pokazywanie „korzeni” naszego miasta.
Radna Grażyna Korybut poprosiła o wyjaśnienie szczegółów zarządzenia nr 152 dot. specyfikacji
kosztów do przetargu na budowę schroniska dla zwierząt.
Burmistrz wyjaśnił, że nie ma różnicy w obu specyfikacjach. Do końca tego roku powinniśmy
jednak określić się, czy będziemy urządzać schronisko, czy tzw. przytulisko dla zwierząt.
Radna Czesława Gałecka poprosiła burmistrza o informacje z targów EXPO w Monachium.
Radna zapytała, czy nasza oferta dot. strefy inwestycyjnej znalazła zainteresowanie?
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Zdaniem burmistrza nie można odpowiedzieć jednoznacznie na tak postawione pytanie, bo nie
wiadomo obecnie, jak zachowają się potencjalni inwestorzy. Burmistrz wyjaśnił, że jego udział w
monachijskim EXPO odbywał się w ramach Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie
zaprezentowała się Łódzka Strefa Ekonomiczna.
W odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie radnego Jakuba Piątkowskiego burmistrz wyjaśnił,
że zarządzenie nr 140 regulowało przekazanie dyrektorowi Centrum Kultury Fizycznej
upoważnienia do zarządzania sprawami przebudowy budynku na stadionie Startu.
Radny Michał Dróżdż pytał o zakres rekultywacji terenu, na którym ma być zlokalizowana strefa
inwestycyjna. oraz kiedy nastąpi sprzedaż działek inwestorom.
Burmistrz odpowiedział, że rekultywacja terenu polegać będzie na uporządkowaniu terenu po
kopalni Fara II i przygotowaniu drogi dojazdowej do przyszłej strefy od strony ul. Waryńskiego.
Środki finansowe na ten cel pochodzić mają z konkursu ŁOM dostępne mają być w maju 2015 r.
Radna Barbara Kozłowska zapytała o zarządzenie nr 141 w sprawie przetargu na przebudowę ul.
M. Skłodowskiej – Curie i Kilińskiego.
Burmistrz odpowiedział, że procedura została zakończona unieważnieniem przetargu z powodu
niedoszacowania wartości zadania. Kosztorys opracowany przez miasto w stosunku do najtańszej
oferty był niższy o 336 tys. zł. Burmistrz zapowiedział, że przetarg na przebudowę tych ulic
będzie powtórzony w przyszłym roku, jako jeden z pierwszych.
Przewodniczący Rady wyraził niezadowolenie z zaistniałej sytuacji niezrealizowania jednej z
ważniejszych inwestycji drogowych w mieście, o którą zabiegało kilku radnych w imieniu
mieszkańców. Jego zdaniem, gdyby zdecydowano się na wcześniejsze przeprowadzenie tego
zadania, to pewnie byłaby szansa na wykonanie przebudowy tych dwu ulic za planowane
pierwotnie środki w obecnej kadencji władz samorządowych.
W tym miejscu dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniew Zieliński podziękował władzom
samorządowym miasta za uczestnictwo w uroczystości wręczenia sztandaru oraz 80 - lecia
szkoły. Uroczystości związane z „Jedynką” miały zdaniem dyrektora wymiar historyczny, jednak
oprawa propagandowa była o charakterze lokalnym. Nasze brzezińskie media nie spisały się w
obsłudze promocyjnej uroczystości.
W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1 dyrektor Zbigniew Zieliński podziękował
przewodniczącemu Rady Miasta, nieobecnemu na uroczystościach w szkole, za zaangażowanie,
pomoc i udział w uroczystościach szkolnych i wręczył mu pamiątkowy medal i koszulkę z
napisem „Jestem z Jedynki”.
Przewodniczący Rady podziękował ze wzruszeniem za obdarowanie go pamiątkami Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu przez radnych w tym punkcie obrad.
Radny Tadeusz Barucki skrytykował lokalne media za minimalne zainteresowanie uroczystością
40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej. Stwierdził, że kierownictwo zarówno BIS jak i CPiK
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nie miało wyczucia marginalizując uroczystość Szkoły Muzycznej i jednocześnie uwypuklając
takie „wydarzenia” jak grillowanie w parku miejskim czy konkurs pn . „Twarz Ziemi
Brzezińskiej 2014”. Radny powiedział, że BIS nie powinien zarabiać na organizacjach
społecznych, publikując ich informacje niekomercyjne. Jako przykład podał informację
Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej o darmowej mammografii, czy informacje
innych brzezińskich organizacji wyższej użyteczności.
Przewodniczący Rady poprosił burmistrza o komentarz w tej sprawie.
Burmistrz odpowiedział, że wcześniej nie było problemu z odpłatnością za ogłoszenia, ale do
tematu trzeba będzie powrócić z dyrektor CPiK oraz redaktorem BIS. Powinniśmy traktować
treści o charakterze społecznym preferencyjnie i normalnie wg. ustalonych stawek opłat za treści
komercyjne.
Zdaniem przewodniczącego Rady powinniśmy szczególnie preferować w naszych mediach
szkoły i przedszkola, bo tam są nasze dzieci i ich rodzice – największa grupa mieszkańców.
W uroczystościach Szkoły Podstawowej Nr 1 wzięli udział między innymi wojewoda,
przedstawiciel Zarządu Województwa, kurator. Była to uroczystość o znaczeniu ponadlokalnym,
a pokazano ją bardzo skromnie.
Burmistrz odpowiedział, że nie jest dyrektorem CPiK, czy redaktorem naczelnym gazety BIS.
Gazeta ma sygnalizować i pokazywać informacyjnie wydarzenia – ze względu na ograniczoną
objętość, zaś większe możliwości przekazu ma Internet. Ostatnio było bardzo dużo wydarzeń i
należało z wyważeniem kłaść akcenty.
Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby w przypadkach większego zapotrzebowania
czytelników na informacje, zwiększać objętość gazety i podnieść cenę np. o 0,50 zł. Koszty na
pewno powinny się zwrócić.
Przewodniczący Rady powiedział, że jest okazja, aby rozwiać tu dzisiaj wątpliwości w sprawie
stosowania przez Centrum i gazetę BIS zasad odpłatności za informacje czy ogłoszenia
niekomercyjne. Jest obecna pani dyrektor Biblioteki, która interweniowała w sprawie faktury za
ogłoszenie niekomercyjne, są dyrektorzy innych placówek, organizacji pozarządowych, którzy
chcieliby znać stanowisko zarówno Centrum jak i redakcji gazety BIS w tej sprawie.
Dyrektor CPiK Katarzyna Spychalska wyjaśniła, że Centrum od 2011 r. posiada swój regulamin.
Redakcja BIS jest działem Centrum i ma obowiązek pobierania opłat za informacje i ogłoszenia
komercyjne. Za ogłoszenia społeczne i nie dotowane BIS nie powinien pobierać opłat. Zadała
retoryczne pytanie – „Jeżeli stowarzyszenie, lub organizacja może pozyskiwać środki z zewnątrz,
to dlaczego redakcja BIS nie może pobierać od nich opłat?”
Radny Tadeusz Barucki zapytał, dlaczego Stowarzyszeniu Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
odmówiono ogłoszenia w sprawie nieodpłatnej mammografii? Przecież p. Teresa Szymczak
zapisuje kobiety na badanie nieodpłatnie.
Przewodniczący Rady poprosił, aby odpowiedzi udzielił, przybyły na obrady, redaktor BIS
Michał Gołąbek, który stwierdził, że ogłoszenie w sprawie mammografii jest tylko z pozoru
społeczne, a faktycznie jest komercyjne, stowarzyszenie jest tylko w tym przypadku
pośrednikiem. Dodał, że coraz więcej pojawia się różnych organizacji i stowarzyszeń pożytku
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publicznego, które otrzymują dotacje na swoją działalność, ale reklamować chciałyby się
nieodpłatnie.
Burmistrz powtórzył, że jest potrzeba konsultacji i jasnej regulacji co do zasad odpłatności za
ogłoszenia społeczne i komercyjne.
Radny Tadeusz Barucki powiedział, że prawie od roku nie może dowiedzieć się, kto odpowiada
za straty ok. 1 tys. zł wskutek wydania kalendarza BIS na 2014 r. z błędami i koniecznego
wydania poprawionego kalendarza?
Red. Michał Gołąbek wyjaśnił, że w każdej działalności pojawia się ryzyko błędu. Taki błąd
pojawił się w druku kalendarza BIS na początku roku i odpowiedzialność za to ponosi redaktor
naczelny gazety. Strata została pokryta z zysków BIS.
Radny Grzegorz Kędzia zadał pytanie: jeśli organizacja pożytku publicznego otrzymała z
budżetu miasta dofinansowanie, to czy musi opłacać swoje ogłoszenia?
Redaktor BIS odpowiedział twierdząco. Radził aby wydatki na promocję planować i w
rozliczeniu z fiskusem po zakończeniu roku, sobie je odliczać.
Radny Grzegorz Kędzia zapytał burmistrza, w jaki sposób będzie popierać działalność
organizacji społecznych pożytku publicznego?
Burmistrz już po raz trzeci odpowiedział, że to jest kwestia do wypracowania. Dodał, że
działalność społeczna jest wspierana przez władze miasta, czego przykładem jest choćby
rozwiniecie działalności organizacji brzezińskich seniorów.
Radny Grzegorz Kędzia poprosił burmistrza o odpowiedź
organizacji społecznych pożytku publicznego.

na piśmie w kwestii wspierania

Radna Halina Szczepaniak zaproponowała, aby gazeta BIS wyprzedzająco informowała o
ważnych wydarzeniach w mieście.
Na pytanie radnego Krzysztofa Jeske, jakie redaktor BIS poniósł konsekwencje swojego błędu,
red. naczelny odpowiedział, że decyzja należy do dyrektor CPiK.
Radna Małgorzata Pyka zapytała o możliwość ustanowienia promocji dla dużych rodzin w
postaci obniżek różnych opłat. Dodała, że w kończącej się VI kadencji, Rada nie zajmowała się
oceną funkcjonowania BIS, czy ogólnie działalnością informacyjną i promocyjną miasta.
Rekomenduje więc przyszłym radnym zajęcie się tym tematem.
Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro radni od 40 minut debatują z zaangażowaniem nad
tym nieplanowanym tematem obrad, to wynika z tego, że nagromadziło się dużo wydarzeń i
emocji w tak ważnej dziedzinie jak funkcjonowanie systemu informacji, a takiej dyskusji nie
było na sesji poświęconej temu tematowi. Burmistrz odpowiadając na temat promocji dla dużych
rodzin, powiedział, że godna rozpatrzenia jest propozycja premiowania za to, że duże rodziny tu
mieszkają i płacą podatki. Można więc zaproponować im ulgi np. w opłatach za przedszkole.
Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki poinformował, że bez proponowanej karty
już teraz obowiązują znaczące ulgi. Podał przykłady ulg dla dzieci na pływalni: 15% ulgi za
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drugie dziecko i 20% za trzecie dziecko chcące skorzystać z usług krytej pływalni. Dodał, że w
okresie wakacyjnym są w pewnym zakresie bezpłatne wejścia na pływalnię, a także opłaty za
pobyt w grocie solnej są na zasadach preferencyjnych.
Przewodniczący uważa, że bez Karty Mieszkańca już teraz funkcjonuje duża ilość możliwych
ulg i w tej sytuacji miasto nie ma dobrej oferty poszerzającej zakres tych zwolnień.
Radna Czesława Gałecka zapytała, w jaki sposób będą zakładane ogniwa solarne na budynku
Gimnazjum, skoro dach tej szkoły jest w tak złym stanie, że grozi zalewaniem pomieszczeń
szkolnych. Należałoby chyba wpierw wykonać porządny remont dachu szkoły. Zapytała, czy ten
projekt nie jest narażony na utratę dotacji?
Burmistrz wyjaśnił, że termin realizacji projektu fotowoltaicznego w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przedłużony o około
pół roku i sam projekt jest zmieniany o szczegóły techniczne. Burmistrz zapewnił, że nie ma
zagrożenia utraty dotacji. Zdaniem burmistrza ważna jest jakość realizacji projektu a nie sama
jego realizacja. Zapewnił, że budynek Gimnazjum zostanie naprawiony.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut podkreśliła, że jednym z
głównych zadań Komisji, której przewodziła było doprowadzenie do rozpoczęcia budowy
budynku socjalnego. Powiedziała, że ma mieszane uczucia, że dopiero na sam koniec kadencji
udało się to zadanie doprowadzić do finału jakim jest finansowe i techniczne przygotowanie
inwestycji. Zapytała, kiedy i od jakich prac burmistrz przewiduje fizyczne rozpoczęcie budowy?
Burmistrz odpowiedział, że przeciągnęło się postępowanie przetargowe o 1 miesiąc z uwagi na
konieczność dopełnienia formalności ze strony wykonawcy. Prace zaczną się od uporządkowania
terenu budowy, trzeba będzie rozebrać stare zabudowania a następnie rozpocząć prace ziemne
pod fundamenty budynku. Jeżeli pozwoli pogoda, to prace będą kontynuowane aż do wykonania
fundamentów oraz instalacji na poziomie piwnic.
Radny Tadeusz Barucki zgłosił uwagi do działania zastępcy burmistrza Romana Sasina, który
przed samym zakończeniem przebudowy ulic Przedwiośnie i Głowackiego zmienia wykonanie
parkingu, który miał służyć m.in. mieszkańcom Spółdzielni „Razem”. Zdaniem radnego jest to
celowe i tendencyjne działanie nieprzyjazne jemu samemu jako prezesowi spółdzielni
mieszkaniowej i radnemu. Powiedział, że dotychczas do dyspozycji mieszkańców spółdzielni
było 20 miejsc parkingowych, a po zmianach będą tylko 2. Zażądał więc wyjaśnień w tej sprawie
nie od zastępcy, ale od samego burmistrza.
Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że nie zgadza się z interpretacją radnego.
Burmistrz wyjaśnił, że zmiany w projekcie i wykonawstwie były spowodowane koniecznością
wydłużenia zatoki dla autobusów przegubowych na przystanku MPK. Jeżeli zabraliśmy dla
potrzeb komunikacji zbiorowej kilka miejsc parkingowych w jednym miejscu, to staraliśmy się,
aby oddać je w innym.
Radny Tadeusz Barucki upierał się, że można było wcześniej o tym pomyśleć, a nie zmieniać
projektu budowy z dnia na dzień. Przecież problem nie powstał nagle. Szkoda, że burmistrz nie
zechciał nawet „po koleżeńsku” poinformować radnego, prezesa spółdzielni mieszkaniowej a
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przez niego mieszkańców. Wyglądało to na nieprzyjazne działanie władz miasta wobec
długoletniego radnego.
Burmistrz wyjaśnił, że problem powstał z dnia na dzień. MPK w Łodzi postawiło warunek
dalszego istnienia linii nr 53 wydłużeniem zatoki dla autobusów przegubowych. Przeprosił
radnego za opóźnioną informację.
Radna Halina Szczepaniak poinformowała o istnieniu błędu w organizacji ruchu drogowego w
obrębie skrzyżowania ulic Kościuszki i Waryńskiego. Samochody ciężarowe skręcające w
prawo z ul. Waryńskiego mają za mało miejsca i zbyt mało czasu na wykonanie skrętu, tworzą
się „korki” na skrzyżowaniu i jest niszczony chodnik.
Burmistrz wyjaśnił, że skrzyżowaniem zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad , która nie może porozumieć się w sprawie przebudowy tego skrzyżowania z Dyrekcją
Dróg Wojewódzkich. Modernizacja tego skrzyżowania wykonana kilka lat temu, już nie
wystarcza na obecne nasilenie ruchu ciężarowego. Poprawę zapewniłoby wykonanie ronda w
tym miejscu. Jest to jednak bardzo kosztowna i skomplikowana inwestycja, ponieważ przy tym
skrzyżowaniu jest kilka wrażliwych miejsc, takich jak stacja benzynowa i rzeka Mrożyca z
dwoma mostami. Prawdopodobnie brak jest ok. 5 mln zł. na taką inwestycję i na razie trudna
sytuacja w tym miejscu się nie poprawi.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu odpowiedzi dla radnej Haliny Szczepaniak w
sprawie mieszkanki interweniującej na dyżurze radnych w dniu 24 września 2014 r.. Zapytał, czy
radna jest zadowolona z odpowiedzi.
Radna Halina Szczepaniak odpowiedziała, że nie jest zadowolona.
Burmistrz wyjaśnił, że była udzielona pomoc dla tej rodziny. Małżonek interweniującej
mieszkanki otrzymał pracę, ale nie wywiązywał się z niej i ją utracił. Można pomagać tym
mieszkańcom, którzy sami szukają dróg poprawy swoich warunków życiowych, ale nie tym,
którzy lekceważą udzieloną pomoc.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni Barbara Kozłowska i Przemysław Maślanko są
zadowoleni z udzielonej im odpowiedzi?
Radny Przemysław Maślanko wyraził niezadowolenie, że od ponad roku sygnalizuje sprawę
porozumienia się władz miasta o udostępnienia terenu ze strony Brzezińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na parking i nie widać skutecznego działania władz miasta , aby ten parking
powstał.
Zastępca burmistrza Roman Sasin usprawiedliwiał się, mówiąc, że nadal trwają rozmowy z
Brzezińską Spółdzielnią Mieszkaniową, ponieważ występuje tam problem techniczny związany
z koniecznością odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji burzowej.
Przewodniczący Rady uważa, że kilkukrotnie przekroczono termin załatwienia tej sprawy i nadal
nie widać pozytywnego końca. Uważa, że jeśli nie było możliwości załatwienia tej sprawy, to nie
powinno się przyjmować jej do realizacji i zwodzić radnego..
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Przewodniczący Rady poinformował o odpowiedzi burmistrza na interpelację radnego
Grzegorza Kędziego z dnia 22 października 2014r. Zapytał radnego, czy zapoznał się z
odpowiedzią i jaki jest efekt odpowiedzi.
Radny Grzegorz Kędzia odpowiedział, że jest pozytywnie zaskoczony szybkością odpowiedzi na
interpelację, ale otrzymał ją przed sesją i nie mógł się zapoznać z treścią pisma.

8. Informacja nt. przygotowania miasta do sezonu zimowego 2014/2015.
Zbiorczą informację o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2014/2015 przedstawił
zastępca burmistrza Roman Sasin. Materiały Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia,
Spółdzielni Socjalnej, jednostek organizacyjnych miasta , spółek miejskich PEC, TBS, ZUK - w
załączeniu do protokołu . Zastępca burmistrza poinformował, że informacje powyższe były
przedmiotem zainteresowania komisji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady zapytał, czy zidentyfikowano jakieś zagrożenia
przygotowaniem infrastruktury technicznej i społecznej do tegorocznej zimy?

związane

z

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zapytała, czy kierownik MOPS
może odpowiedzieć w sprawie przygotowania do przyjęcia osób bezdomnych, w tym kobiet do
schroniska Towarzystwa im. Św. Brata Alberta?
Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że kierownik MOPS nie ma już na dzisiejszej
sesji, z powodu pozostawania jej do dyspozycji kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w MOPS.
Pytanie zostanie przekazane w celu uzyskania wiarygodnej odpowiedzi p. kierownik MOPS-u.
Przewodniczący Rady potwierdził, że pani kierownik zwalniała się u niego z części sesji.
Zastępca burmistrza nawiązał do wcześniejszej uwagi radnej Czesławy Gałeckiej dot.
przeciekającego dachu budynku Gimnazjum i potwierdził konieczność przeprowadzenia bieżącej
naprawy jeszcze przed zimą.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska poinformowała, że
Komisja przyjęła pozytywnie informację o przygotowaniu miasta do zimy 2014/2015. Poprosiła
tylko o wypowiedź prezesa Spółdzielni Socjalnej na temat sprzętu Spółdzielni, który będzie
wykorzystany do prac przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi z dróg, chodników i placów na
terenie miasta.
Prezes Spółdzielni Socjalnej Ryszard Śliwkiewicz poinformował o posiadanym sprzęcie,
narzędziach i materiałach niezbędnych do prac przy usuwaniu skutków opadów śniegu na
terenach powierzonych Spółdzielni. Zapewnił też o odpowiednim zabezpieczeniu w kierowców i
pracowników do wykonania powierzonych zadań w akcji zimowej.
Radna Grażyna Korybut zwróciła uwagę na konieczność udrażniania ulic miejskich w miejscach
obsługi mieszkańców: placówkach handlowo – usługowych, instytucjach i urzędach, bankach,
przychodniach lekarskich, szkołach i przedszkolach. Zwały śniegu w przypadku blokowania ulic
powinny być usuwane w miejsca do tego z góry zaplanowane. Radna prosi też operatorów
sprzętu odśnieżającego o nie zasypywanie już odśnieżonych przez mieszkańców chodników.
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Zastępca burmistrza odpowiedział, że wyznaczone zostały miejsca zwałowania śniegu na placu
przy ul. Berka Joselewicza oraz w pobliżu rzeki Mrożycy. Powiedział, że ulice będą uwalniane z
nadmiaru śniegu tylko w przypadku tarasowania przejść i chodników oraz z konieczności
udrażniania ruchu drogowego, ponieważ budżetu miasta nie jest stać na kosztowne ciągłe
odśnieżanie, transportowanie i hałdowanie zwałów śniegu.
Przewodniczący Rady prosił, aby nie zapominać o utrzymaniu w przejezdności okolic rynku i
parkingu dla mieszkańców kupujących produkty na targowisku miejskim.
9. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich składania
Przewodniczący Rady powiedział, że informacja o oświadczeniach majątkowych jest niepełna,
gdyż Urząd Skarbowy ma termin do 31 października 2014 r. przekazania Radzie analizy
złożonych oświadczeń. Z przeprowadzonej przez siebie analizy oświadczeń radnych przekazał
typowe niedopatrzenia i uchybienia w oświadczeniach. Przewodniczący Rady ocenił, że
nastąpiła poprawa w wypełnianiu oświadczeń majątkowych, tylko w kilku przypadkach nie
dotrzymano terminu złożenia wymaganych dokumentów, ale zostały uzupełnione albo na skutek
wezwania przewodniczącego albo jeszcze przed tym wezwaniem. Informacja przewodniczącego
w załączeniu do protokołu.
Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych pracowników Urzędu Miasta zobowiązanych do ich składania. Informacja – w
załączeniu.
W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił półgodzinną przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do procedowania w sprawach zgłoszonych projektów uchwał.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
10.1) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok
Skarbnik miasta Grażyna Mela przedstawiła propozycję zmian budżetowych na 2014 r. – w
załączeniu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski poprosił o wyjaśnienie zmniejszenia
wydatków w dziale 853, dotyczących Zakładu Aktywizacji Zawodowej 853 o 20 tys. zł.
Skarbnik wyjaśniła, że jest to zmniejszenie środków na zakup wyposażenia (meble)
przewidzianego dla ZAZ, który nie będzie jeszcze oddany w bieżącym roku. Poinformowała, że
wydatki majątkowe na utworzenie ZAZ nie są zmniejszane.
Radna Czesława Gałecka zapytała o realizację projektu e-kształcenia w Gimnazjum.
Skarbnik odpowiedziała, że program jest realizowany do końca bieżącego roku. Obecnie trwa
wyposażanie w sprzęt komputerowy, odbędą się jeszcze szkolenia nauczycieli.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej proponowanych
zmian w budżecie.
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Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał, że członkowie Komisji mieli uwagi do
niezrealizowania inwestycji drogowej w ulicach Skłodowskiej i Kilińskiego. Radni chcieliby
poznać przyczynę zbyt dużej rozbieżności pomiędzy kosztorysem inwestorskim a wartością
wynikłą z przetargu zaoferowaną przez najtańszego wykonawcę. Różnica ta wynosi 336 tys. zł.,
której miasto nie mogło zaakceptować i unieważniono przetarg.
Naczelnik Wydziału RI Monika Kuźmicka - Szczech wyjaśniła, ze tradycyjnie pod koniec roku
budżetowego samorządy chcąc wydać resztę pieniędzy rozpisują większość przetargów dla firm
budowlanych, które widzą okazję do łatwiejszego zarobku i podnoszą ceny swoich usług. Na te
same roboty budowlane w początkowych miesiącach roku można wydać o wiele mniej środków z
budżetu.
Przewodniczący Rady ocenił, że jest to wygodna wymówka do niezrealizowania konkretnego
zadania. Z przekąsem powiedział: zobaczymy, jak się ta sprawa rozwinie, gdy zostanie ogłoszony
przetarg na początku 2015 roku. Pytał następnie o wadliwie obsadzone słupki metalowe na Pl.
Jana Pawła II oraz o naprawę pomnika uszkodzonego wskutek szkody komunikacyjnej.
Naczelnik Wydziału RI wyjaśniła, że słupki zostaną naprawione w ramach gwarancji, a
uszkodzony pomnik jest właśnie naprawiany.
Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała na czym polega realizacja projektu
edukacyjnego pod nazwą wyrównywanie szans?
Skarbnik wyjaśniła, że projekt powinien być realizowany od września 2014 do czerwca 2015r. i
obejmuje dodatkowe zajęcia zarówno w Gimnazjum , jak i klasach IV-VI w szkołach
podstawowych. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów i osiągnięcie lepszych
wyników egzaminów przez absolwentów naszych szkół. Wyjaśniła, że nastąpiło pewne
opóźnienie w podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim i w rozpoczęciu zajęć i
wyposażaniu szkół w pomoce naukowe. Koszt tego projektu to 300 tys. zł.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Barbara Kozłowska zapytała o termin podpisania umowy na
budowę budynku socjalnego.
Burmistrz odpowiedział, że odbędzie się to 31 października br. W okresie do końca roku, jeśli nie
będzie problemów z załamaniem pogody, powinien być wykonany fundament i instalacje na
poziomie fundamentów.
Przewodniczący uznał dyskusję za wyczerpaną i poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Zapytał o opinię Komisji Finansowo – budżetowej.
Przewodniczący tej Komisji powiedział, że opinia jest pozytywna,
głosowania nad przyjęciem uchwały.

przystąpiono więc do

Głosowało 14 radnych, 12 głosów było :za” , 2 głosy wstrzymujące się.
W tym miejscu przewodniczący Rady skierował pytanie dotyczące podatków lokalnych na 2015
r. Czy burmistrz świadomie nie zgłasza propozycji zmian podatków lokalnych, co oznacza, że
podatki na rok przyszły nie ulegają zmianie?
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Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że pozostajemy z podatkami na poziomie 2014 roku, zaś
skarbnik dodała, że nie przewiduje się wzrostu dochodów wynikających z podatków. Z tym
stwierdzeniem polemizował przewodniczący mówiąc, że pozostawienie podatków na tym samym
poziomie nie musi koniecznie oznaczać takich samych dochodów. To będzie zależało od
koniunktury.
10.2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020
Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt zmian w WPF na lata 2014 -2020 (w załączeniu do
protokołu). Powiedziała, że zmiany WPF są konsekwencją wprowadzonych zmian budżetowych.
Komisja Finansowo- Budżetowa przekazała opinię pozytywną projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały i nie wnoszeniu pytań, przewodniczący Rady poprosił o
głosowanie.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 3 wstrzymujące się.
10.3) w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny
Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny (w załączeniu do protokołu).
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji omówił właściciel firmy Bajor Consulting z Łodzi
Przemysław Bajor opracowującej projekt LPR dla miasta Brzeziny. Wyjaśnił, że program jest
narzędziem dla pozyskiwania unijnych środków finansowych. Dokonano w pierwotnej wersji
LPR uzupełnień w punkcie 4.9, o które prosiła na wczorajszym posiedzeniu Komisji Spraw
Społecznych przewodnicząca p. Grażyna Korybut. Dotyczy to treści o szczególnej ochronie i
wspieraniu przez miasto osób starszych. W zadaniu tym mieści się np. Dom Dziennego Pobytu.
Celem pilnego opracowania i uchwalenia tego dokumentu jest przygotowanie się do pierwszych
konkursów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które
mają być ogłaszane w 2015 roku.
Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk, powiedziała, że z informacji uzyskanej od p. Bajora
na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych wynika, że program jest dokumentem otwartym,
który można wzbogacać i zmieniać w zależności od potrzeb. Zapytała też co było powodem
określenia, że nasze miasto oceniono jako nieprzyjazne dla mieszkańców, z czym nie można się
zgodzić.
Burmistrz wyjaśnił, ze takie określenie nie do końca jest zasadne, zawarte w LPR jest na
potrzeby łatwiejszego sięgnięcia po środki finansowe z EFS.
Radna Czesława Gałecka zapytała o słabą stronę miasta jaką są ograniczone środki finansowe,
które miasto może zadysponować na wkład własny do projektów.
P. Przemysław Bajor wyjaśnił, że dostępne mogą być programy, w których należy dopłacić 15%
ale i takie, które wymagają połowy wkładu własnego.
Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Spraw Społecznych.
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Pod chwilową nieobecność na sesji przewodniczącej Komisji opinię pozytywną projektu uchwały
przekazała wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk – członkini Komisji.
Po odczytaniu projektu uchwały przez sekretarz Grażynę Dziedzic i po braku uwag,
przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.
Z obecnych 11 radnych, glosy „za” oddało 9 radnych, wstrzymało się od głosu 2.
Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że współpraca nad wzbogacaniem Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Brzeziny będzie kontynuowana z firmą p. Przemysława Bajora .
P. Przemysław Bajor poinformował obecnych, że pierwsze środki z EFS na rewitalizację
kompleksową kamienic mogą pojawić się w II połowie 2015 r. Będzie natomiast możliwość
skorzystania ze środków przewidzianych dla miasta Łodzi, które nie ma środków finansowych
na wkład własny. Jest więc szansa, że miasto Brzeziny może skorzystać z uwolnionych środków
już od początku 2015 r.
10.4) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie
Miasta Brzeziny,
Zastępca burmistrza Roman Sasin zaprezentował uzasadnienie zmian opłat za zajęcie pasa
drogowego na terenie miasta Brzeziny (w załączeniu do protokołu). Proponowane zmiany mają
zachęcić firmy do lokalizowania w pasie drogowym ulic miasta elementów infrastruktury
technicznej (Internetu, gazociągów i in.) oraz handlowców.
Burmistrz wyjaśnił, że zmniejszenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego jest istotne w
perspektywie doprowadzenia za 2 lata gazu ziemnego do Brzezin od strony Koluszek przez włoską
firmę SIME Polska.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała pozytywną opinię
komisji.
Zastępca burmistrza odczytał projekt uchwały, a ponieważ nie było uwag do treści, przewodniczący
Rady poprosił o głosowanie.
Uchwała została podjęta 12. głosami radnych (jednomyślnie).
10.5) zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Brzeziny
zakresie gospodarki komunalnej

w

Wiceprzewodnicząca Rady przejęła na prośbę przewodniczącego procedowanie rozpatrywania
zgłoszonych w porządku obrad projektów uchwał. Zapytała, kto będzie referentem kolejnego
projektu?
Zastępca burmistrza Roman Sasin poprosił do omówienia tego punktu Naczelnik Wydziału RI.
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Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka – Szczech przekazała
uzasadnienie projektu uchwały o powierzeniu zadań miasta w zakresie gospodarki komunalnej
Spółdzielni Socjalnej (w załączeniu).
Radna Czesława Gałecka zapytała, czy Spółdzielnia Socjalna poradzi sobie z dodatkowymi
zadaniami. W jej ocenie Spółdzielnia obecnie nie daje sobie rady z zadaniami na terenie miasta i
jeśli ma wykonywać usługi na tym samym poziomie, to przyjmowanie dodatkowych zadań nie ma
sensu.
Prezes Spółdzielni Socjalnej Ryszard Śliwkiewicz nie zgodził się z oceną radnej co do jakości usług
Spółdzielni i zapewnił, że będą one wykonywane na przyzwoitym poziomie.
Barbara Kozłowska przewodnicząca Komisja Rozwoju Gospodarczego przekazała pozytywną
opinię Komisji w tej sprawie.
Po odczytaniu treści projektu uchwały, wobec braku uwag radnych, wiceprzewodnicząca Rady
ogłosiła głosowanie.
Wynik głosowania jest następujący: 12 głosów „za”, 1 wstrzymujący się.
10.6) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Miasta Brzeziny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapowiedziała rozpatrzenie projektu uchwały o
niepublicznych przedszkolach.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł uzasadnił potrzebę regulacji prawnej
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli w naszym mieście.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła o rozwinięcie informacji w sprawie punktów
przedszkolnych.
Naczelnik Grzegorz Kozieł wyjaśnił, że są to podmioty niepubliczne – osoby prawne lub fizyczne
prowadzące działalność wychowania przedszkolnego i dysponujące odpowiednimi warunkami
lokalowymi. Powierzchnia przypadająca na każde dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m. kw
Jeżeli pobyt dziecka przekracza 5 godzin należy zapewnić minimalną powierzchnię 2,5 m. kw. Przy
grupach od trojga do pięciorga dzieci powierzchnia pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 16
m. kw. W punkcie przedszkolnym nie może być więcej dzieci jak 25. Minimalna wysokość
pomieszczeń to 2.5 m. W lokalu należy zapewnić pomieszczenie sanitarne z ciepłą wodą, w którym
zainstalowana jest jedna miska ustępowa i jedna umywalka, przypadające na nie więcej niż 15
dzieci. Dopuszcza się prowadzenie dożywiania dzieci w punkcie lub zespole, co wymaga
stosowania przepisów określonych w prawie żywnościowym.
Warunkiem utworzenia zespołu lub punktu jest między innymi posiadanie przez organ prowadzący
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym prowadzone są zajęcia w ramach
zespołu
lub
punktu,
bezpiecznych
i
higienicznych
warunków
pobytu
dzieci.
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Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną decyzji o założeniu i prowadzeniu wychowania
przedszkolnego w niepublicznych formach (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania
przedszkolnego) wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze
względu na miejsce prowadzenia tych form.
Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego
dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę - pod warunkiem, że osoba
prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do
udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego
rok
udzielania
dotacji.
Naczelnik Grzegorz Kozieł wyjaśnił, że punkt przedszkolny rozpoczął funkcjonowanie od 1
października w lokalu po byłym PZU przy ul. Moniuszki. Na razie opieką przedszkolną objęto 2
dzieci. Naczelnik wniósł szereg porządkujących poprawek do pierwotnego tekstu projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko poinformował o
pozytywnej opinii tego projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału SG odczytał projekt uchwały Po uwadze przewodniczącego Rady w sprawie
poprawki stylistycznej : nie „do burmistrza składa się sprawozdanie” tylko „burmistrzowi…”
podjęto głosowanie.
Wynik głosowania przedstawia się następująco: 10 głosów „za” (jednomyślnie).
10.7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny dla czterech obszarów
Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła o przedstawienie następnego projektu uchwały.
Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie zmian planu zagospodarowania
przestrzennego. O zmiany wnioskowali zarówno mieszkańcy jak i dyrekcja Wytwórni Umundurowania
Strażackiego w Brzezinach, które umożliwią rozbudowę obiektów mieszkalnych, usługowych i
produkcyjnych. Projekt uchwały – w załączeniu do protokołu.
Radna Czesława Gałecka zapytała, odnosząc się do zał. Nr 4, czy uwzględniono w obecnych zmianach
skargę mieszkanki z ul. Okrzei? Drugie pytanie dotyczy zał. nr 3 – kiedy nastąpią zmiany porządkujące
teren – usuwanie slupów energetyki przez PGE ?
Zastępca burmistrza odpowiedział, że nie można było uwzględnić próśb mieszkanki z ul. Okrzei w
sprawie odstąpienia od urządzania drogi wiodącej do GPZ. Na drugie pytanie odpowiedział, że zmiany
porządkujące teren muszą być uzgodnione przez PGE z różnymi instytucjami, m.in. z konserwatorem
zabytków, gdyż teren ten jest pod jego ochroną. Być może jeszcze w tym roku teren będzie
uporządkowany i oddany w dyspozycję dla celów rozbudowy Wytwórni Umundurowania Strażackiego.
Radny Michał Dróżdż zaproponował poszerzenie i odrolnienie północnych terenów miasta pokazanych
w zał. Nr 1.
Zastępca burmistrza wyjaśnił, że jest to w tym momencie niemożliwe, gdyż nie pozwala na to
obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał w tym miejscu sprawę mieszkanki z ul.
Okrzei, która odziedziczyła nieruchomość, na części której zaplanowano w 2004 r. wydzielenie
drogi technicznej prowadzącej do GPZ. Ówcześni właściciele nieruchomości nie wnieśli zastrzeżeń
do proponowanych rozwiązań planu miejscowego, który się uprawomocnił. Obecna właścicielka
nie zgadza się, aby część jej działki przekształcić w drogę lokalną prowadzącą do GPZ i
zapowiedziała złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zapisy planu
zagospodarowania dotyczące jej własności. Na listopadowej sesji Rada Miasta powinna odnieść się
do tej sprawy przedstawiając swoje stanowisko w piśmie do WSA.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przedstawiła pozytywną
opinię Komisji projektu uchwały, a zastępca burmistrza odczytał jego treść.
Radni nie wnieśli uwag do treści proponowanego dokumentu i przystąpiono do głosowania.
Odnotowano: głosy „za” – 11, głosy wstrzymujące się – 4.
10.8) w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Przewodniczący Rady, który przejął procedowanie, poprosił o zreferowanie sprawy skargi dwóch
nauczycielek z Różycy na postępowanie dyrektora Centrum Kultury Fizycznej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił uzasadnienie projektu uchwały –
w załączeniu.
Komisja Rewizyjna usiłowała rozpoznać czy pismo, które trafiło do Rady Miasta jest skargą w
rozumieniu przepisów prawa i po opinii prawnej oraz po nieudanej próbie wyjaśnienia ostatecznie
uznała, że należy pozostawić skargę na dyrektora Centrum Kultury Fizycznej bez rozpoznania.
Przewodniczący Rady uważa, że nie do końca pismo nauczycielek z Różycy jest anonimową skargą,
ale skoro skarżące nie podpisały się własnoręcznie i nie podały adresu, to można było stwierdzić
uchybienie formalne. Komisja Rewizyjna zwróciła jednak uwagę dyrektorowi CKF, aby umiejętnie
rozwiązywać sprawy konfliktowe na linii z interesantami.
Po odczytaniu projektu uchwały, przystąpiono do głosowania. Jego wynik to: głosy „za” 13, głosy
wstrzymujące się – 2.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Rady poinformował o:
- wniosku Powiatowej Komendy Policji o dotację na służby ponadnormatywne patroli policyjnych
w 2015 r. w wysokości 57,6 tys. zł.,
- wniosku Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie umieszczenia w budżecie kosztów
utrzymania orkiestry dętej w wysokości 39,2 tys. zł.,
- piśmie Zarządu spółki TBS do burmistrza z kopią do wiadomości Rady Miasta w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 1mln. zł.
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Radny Tadeusz Barucki wnioskował do przewodniczącego Rady umożliwienie radnym miasta
Brzeziny zwiedzenia przebudowanych pomieszczeń szpitala. Przewodniczący stwierdził, że
pracujący szpital nie stanowi miejsca do zwiedzania, ale porozmawia z Zarządem Spółki PCZ.
Radny Krzysztof Jeske poinformował o konflikcie mieszkańców bloku przy ul. Żeromskiego, który
dotyczy korzystania z parkingu.
Zastępca burmistrza wyjaśnił, że jest to parking ogólnodostępny i wymaga ustawienia
informacyjnego znaku drogowego, w jaki sposób ustawiać samochody na parkingu. Ustawienie
znaku wymaga opinii Powiatowej Komisji Ruchu Drogowego.
Radna Czesława Gałecka zadała pytanie o termin zakończenia prac PGE nad porządkowaniem sieci
energetycznej przy ul. św. Anny.
Zastępca burmistrza odpowiedział, że jest przed rozmowami z PGE w tej sprawie. Sądzi, że w
listopadzie br. PGE upora się z pracami przy tej ulicy.
Przewodniczący Rady prosił, aby nie zapomnieć o usunięciu „okracznego słupa” znajdującego się w
chodniku przy kościele św. Anny, który utrudnia ruch pieszych.
Radny Tadeusz Pabin poinformował o uszkodzeniach rogu ulic św. Anny i Sportowej oraz
tarasowaniu przejścia dla pieszych przy sklepie HIT na ul. Piłsudskiego przez samochody
dostawcze i osobowe.
Mieszkanka ul. Słowackiego zapytała, czy sesja listopadowa będzie miała charakter zamknięty dla
mieszkańców?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że wszystkie posiedzenia Rady Miasta mają charakter otwarty
i są dostępne dla publiczności. Sesja listopadowa będzie miała charakter uroczysty w związku z
zakończeniem VI kadencji władz samorządowych w latach 2010 - 2014 oraz Świętem
Niepodległości. Nie przewidujemy takich tradycyjnych punktów roboczych jak interpelacje i
zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne. Nie będzie więc
miejsca na dyskusje i polemiki w sprawach bieżących.
Mieszkanka z ul. Słowackiego zapytała burmistrza o wywiad – rzekę z burmistrzem, który miał
ukazać się w BIS-ie. Podniosła też temat apelu burmistrza do mieszkańców w sprawie składania
propozycji poprawiających bezpieczeństwo na terenie miasta Brzeziny. Zapytała, czy wnioski, które
napłynęły będą realizowane?
Burmistrz odpowiedział, że to on jest konstruktorem budżetu miasta na 2015 rok i na poprawę
bezpieczeństwa, zwłaszcza na ulicach miasta zostanie przeznaczona spora część budżetu Oprócz
inicjatyw radnych, burmistrz nadal oczekuje na głosy mieszkańców dot. bezpieczeństwa.
Mieszkanka z ul. Słowackiego polemizowała nadal z burmistrzem – powiedziała, że był czas 4 lata
na konsultacje z mieszkańcami, których burmistrz nie wykorzystał.
Burmistrz odparł, że w każdym roku budżetowym były elementy poprawy bezpieczeństwa.

20

Mieszkanka z ul. Słowackiego skrytykowała rozwiązanie techniczne mające zwiększyć
bezpieczeństwo pieszych na ul. Przedwiośnie i Głowackiego. Jej zdaniem te elementy na przejściach
dla pieszych podobne do podstaw do kwiatów zagrażają bezpieczeństwu samochodów i kierowców.
Burmistrz wyjaśnił, że są to wysepki bezpieczeństwa, tzw. azyle bezpieczeństwa dla przechodniów.
Mieszkanka z ul. Słowackiego wystąpiła w imieniu innej mieszkanki, w sprawie udzielenia
pozwolenia na wycięcie drzew. Drzewa nie są cennymi gatunkami i zagrażają bezpieczeństwu
budynkowi mieszkalnemu.
Zastępca burmistrza wyjaśnił, że współwłaściciel nieruchomości nie wyraził zgody, aby wycinać
drzewa Współwłaściciele nieruchomości powinni porozumieć się w tej sprawie, gdyż bez tego
uzgodnienia nie będzie wniosku i decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew.
Jeden z mieszkańców powrócił do sprawy poruszonej na LVII sesji z 19 września br. dotyczącej
ukarania strażnika miejskiego, który wg. jego oceny złamał przepisy ruchu drogowego, a ponadto
obraził dziennikarza gestami uznanymi powszechnie za obraźliwe.
Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające Dodał, że nie
zajmuje się prowokacjami. Strażnik powodowany był emocjami i mógł zdenerwować się na
zaczepki dziennikarza i przeszkadzanie mu w pracy.
Kontynuując swoją wypowiedź mieszkaniec skrytykował poczynania władz miasta, które wg niego
zamiast zająć się problemem zalewania ściekami budynku poczty i pobliskich domów, wydaje
pieniądze na projekt fotowoltaiki, czy przebudowę ulicy Kopernika.
Burmistrz odpowiedział, że sprawa zalewania ściekami nieruchomości u zbiegu ulic Staszica i
Traugutta jest znana władzom miasta od wielu lat, jest to problem spowodowany błędnymi
rozwiązaniami technicznymi w przeszłości jego rozwiązanie może kosztować nawet kilka milionów
zł. Powiedział, że do 2016 roku powinno się zrobić z tym porządek.
Radna Halina Szczepaniak poinformowała o braku właściwego przejścia dla pieszych przy budynku
ZUS. Interesanci ZUS przyjeżdżający samochodami, aby dojść do chodnika wiodącego do wejścia,
są zmuszeni dostać się do niego wchodząc na jezdnię, ominąć parkujące samochody. Narażają się
tym samym na potrącenie przez przejeżdżające ul. Głowackiego pojazdy. Radna zapytała zastępcę
burmistrza Romana Sasina o jego samopoczucie w związku z nieskutecznym załatwieniem przez
okres całej kadencji przebudowy ul. Kilińskiego. Radna uważa, że ulica ta została porzucona przez
władze miasta i nie zrobiono porządku przez 4 lata.
Mieszkaniec z ul. Małczewskiej zadał pytanie o odpowiedzialność osób, które odbierały dzwon św.
Anny z błędem w grawerowanym napisie. Zapytał też o konsekwencje, jakie wyciągnięto w
stosunku do dyrektor Centrum Promocji i Kultury po uznaniu przez Radę Miasta jego skargi za
zasadną. Poinformował, że nie otrzymał pełnej informacji w uzyskanej odpowiedzi.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że konsekwencją jest uznanie skargi za zasadną. Nie ma innej
odpowiedzialności. A jeśli skarżący nie otrzymał pełnej informacji w tej sprawie, to powinien
zwrócić się o jej uzupełnienie. Natomiast jeśli chodzi o konsekwencje błędu w napisie odlanym na
dzwonie św. Anna, należy zapytać proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża.
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Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie zastępcy burmistrza, czy zdąży przed końcem kadencji
wymienić pogięty kontener na śmieci znajdujący się przy pasażu w ul. Konstytucji 3 Maja?
Zastępca burmistrza odpowiedział, że postara się to zrobić.
Przewodniczący Rady zażartował mówiąc, że to oznacza, że nie zdąży.
12. Zakończenie sesji
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął
obrady LIX sesji Rady Miasta. Na zakończenie ostatniej roboczej sesji Rady Miasta przekazano
radnym pamiątkowe zestawy pióro + długopis marki „DUKE”.

Protokołował:
Janusz Sidor

Przewodniczący Rady
Zbigniew Bączyński
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