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Proponowany porządek obrad został przekazany radnym 23 grudnia 2010 r. wraz z materiałami na 

sesję.  

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

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

     przywitał  radnych, burmistrza Marcina Plutę i jego zastępcę Romana Sasina,  kadrę kierowniczą 

Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i 

wszystkich przybyłych mieszkańców miasta Brzeziny. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad Rady. Na 13 radnych obecnych na sesji jest 

12. Nieobecna jest radna Halina Szczepaniak, która usprawiedliwiła przewodniczącemu swoją 

nieobecność. Dodał, że 28 grudnia złożył mandat radnego Krzysztof Kotynia i jego mandat 

wygasł. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

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

lub propozycje do porządku sesji.  

 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował wprowadzenie dodatkowych punktów:  

-  w pozycji 8 a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego 

Krzysztofa Kotyni, w związku z jego pisemną rezygnacją z funkcji radnego,  

-  p. 8 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej,  

  Zaproponował też dokonanie zmiany w p. 20.  polegającej na zmianie nazwy  projektu uchwały  

na:   „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 

LVII / 94/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2010 r. dot. zmiany „Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Brzeziny”. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie zaproponowanych zmian poprzez głosowanie. 

 

Spośród obecnych 11 radnych, za przyjęciem zmian było 10 radnych, 1 radny nie głosował. 

 

Następnie przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zmienionego porządku obrad.  

  

W głosowaniu udział wzięło 10  radnych, porządek obrad został przyjęty 10 głosami. Jeden radny 

nie głosował. 

 

Przyjęty porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

 

        

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu II sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Ewy Chojki. 

 8 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatu      

       radnego Krzysztofa Kotyni. Punkt dodany  

8 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady  

       Miasta  Brzeziny. Punkt dodany. 

8 c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Edukacji i Kultury 

      Rady Miasta Brzeziny. Punkt dodany. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na   I półrocze 

2011 r.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na  I półrocze 

2011 r.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na 

I półrocze 2011 r.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą na I półrocze 2011 r.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu 

na I półrocze 2011 r.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na I 

półrocze 2011 r.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych i w budżecie Gminy Miasto 

Brzeziny na 2010 r.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku 

budżetowego 2010.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów 

formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru 

podatku od nieruchomości i podatku rolnego.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa 

uznanego za pomnik przyrody.  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 

LVII / 94/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2010 r. dot. zmiany „Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Brzeziny”. Zmiana nazwy projektu uchwały. 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV / 44 /05 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom Sosnowa i Droga 

Młyńska.  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego 

wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny.  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2011”  

25. Wolne wnioski. 

26. Zakończenie obrad. 

 

 

4.  Przyjęcie protokółu II sesji Rady Miasta Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół II sesji był dostępny w biurze Rady Miasta i 

został podpisany i zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP. Po zamieszczeniu 
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protokółu w BIP, uwagi do dwóch zapisów zgłosił jednak radny Adam Miazek i poprosił o 

sprostowanie, które zostało zamieszczone na stronie BIP bezpośrednio pod protokółem. Zapytał, 

czy są inne uwagi do protokółu. Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń, wobec czego przyjęcie 

protokółu zostało poddane głosowaniu. 

 

Głosowało 11 radnych, z czego „za” przyjęciem było 9-ciu radnych a 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady  przekazał radnym życzenia noworoczne od Stowarzyszenia 

Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, za które serdecznie podziękował Stowarzyszeniu. 

 

5.   Informacja burmistrza z prac między sesjami.  

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował zebranych o pracach, jakie zostały przeprowadzone w 

okresie od 14 do 29 grudnia 2010 r.  Ponieważ informacja burmistrza nie dotarła na piśmie do 

radnych przed posiedzeniem Rady, więc szczegółowo omówił, czym zajmował się zarówno on 

sam jak i jego zastępca  Roman Sasin, którego powołał na to stanowisko swoim pierwszym 

zarządzeniem. Informacja burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o rozwinięcie informacji dotyczącej wyniku kontroli na pływalni. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że dotarła do niego informacja, że dyrektor MKP 

      Sławomir Sztyler mający zwolnienie lekarskie od pracy, przebywa na terenie pływalni. W 

trakcie kontroli stwierdzono, że w czasie godzin pracy dyrektor Sztyler przebywał  w pokoju 

księgowości. Natomiast w zamkniętym pokoju dyrektora przebywała osoba do tego 

nieuprawniona korzystająca ze służbowego komputera. Z kontroli sporządzono protokół, który 

przesłano do ZUS. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o informację na temat zmiany cennika usług świadczonych przez 

Miejską Krytą Pływalnię. Radną interesowało, czy zmiana cen usług wpłynie na powiększenie 

budżetu MKP, czy tylko na zmianę  jego struktury? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że zmiana cen usług świadczonych w soboty wzrosła 

o 4 do 5 zł. Zmiana ta ma doprowadzić do porównywalności cen usług świadczonych przez 

pływalnie w Łodzi i okolicach. Dodał, że z pływalni  w soboty w większości korzystają osoby 

spoza Brzezin. Poinformował też, że zanotowano spadek ilości grup zorganizowanych 

korzystających z brzezińskiej pływalni. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie w sprawie możliwości doprowadzenia gazu przewodowego z 

kierunku Łodzi. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że do połowy kwietnia należy  złożyć projekt ugazowienia 

miasta do Łódzkiej Gazowni, która przeprowadzi odpowiednie badania opłacalności inwestycji. 

Gdyby decyzja gazowni była dla nas korzystna, to gazociąg zostałby poprowadzony do Brzezin 

od strony zachodniej, w pasie drogowym drogi krajowej Nr 72.   

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o więcej informacji na temat planu naprawczego spółki TBS 

złożonego do BGK. 

 

Prezes TBS Sławomir Skotnicki powiedział, że plan naprawczy spółki przyjęty został w BGK 

bardzo dobrze, ale nie wpłynie to na decyzję banku o przyznaniu kredytu, bo o tym decyduje 

Komitet Kredytowy Banku. Wniosek TBS jest już gotowy i oczekuje na decyzję Komitetu, 
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która może pojawić się w terminie do końca stycznia 2011 r.  Spółka zabiega, aby w przypadku 

odmowy udzielenia kredytu przez BGK, wyrażona była zgoda na zaciągnięcie kredytu na 

warunkach komercyjnych. Prezes zapewnił, że ustalony został harmonogram współpracy spółki 

z wykonawcą budowy bloku przy ul. Bohaterów Warszawy. Przelano na konto wykonawcy 400 

tys. zł, w dniach 10 – 15 stycznia wejść ma na budowę ekipa elektryków, potem hydraulików i 

budowę zakończą wykończeniowe prace budowlane. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na 

skrzyżowaniu przy Urzędzie Miasta? Radną interesuje taż udział  powiatu w finansowaniu 

tygodnika BIS. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radna otrzyma odpowiedź w trakcie interpelacji radnych. 

 

Burmistrz Marcin Pluta na pytanie o współfinansowanie przez powiat tygodnika BIS odpowiedział 

twierdząco. 

 

Radna Małgorzata Pyka zapytała, czy wskutek niskiej obecnie wiarygodności spółki TBS wobec 

przyszłych mieszkańców budowanego bloku, banku i wykonawcy organ właścicielski 

wyciągnie wnioski dla przyszłego funkcjonowania  spółki TBS. 

 

Prezes Sławomir Skotnicki powiedział, że program naprawczy spółki zrobiono na 35 lat w formie 

ogólnej a na 5 najbliższych lat dokładnie. Program naprawczy znajduje się w siedzibie spółki i 

jest do dyspozycji Urzędu Miasta. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że zlecono zarządom wszystkich trzech spółek opracowanie 

i złożenie informacji o ich aktualnym  stanie ekonomicznym. 

 

Krzysztof Kotynia zainteresowany był informacją o planach przebudowy ulicy Sejmu Wielkiego i 

okolicznych ulic Niemcewicza, Potockiego, Czartoryskiego oraz Małachowskiego. Mieszkańcy 

tych ulic chcieliby wziąć udział w konsultacjach nad wstępnymi założeniami przebudowy tych 

ulic. Poprosił tez o poszerzenie informacji dotyczącej idei domów socjalnych. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że obecne rozwiązanie problemu bezdomności przy pomocy 

noclegowni Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta jest tymczasowe i perspektywicznie należy 

pomyśleć o wdrożeniu budowy domów socjalnych w powiązaniu ze zmianą polityki wobec 

uporczywych dłużników  i mieszkańców zasobów TBS niszczących swoje mieszkania. Zdaniem 

burmistrza ktoś, kto nie opłaca czynszu za mieszkanie i nie szanuje go, nie powinien dalej go 

zajmować. Dla wieloletnich dłużników należy przygotować tanie mieszkania o niższym 

standardzie. Przy budowie mieszkań socjalnych należy wykorzystać środki zewnętrzne z 

programów rządowych i unijnych, a także budować takie mieszkania sposobem gospodarczym. 

Pomocne w tym procesie mogą być programy edukacyjne. Przyszli mieszkańcy domów 

socjalnych powinni nauczyć się przy okazji budowy wielu zawodów oraz szacunku do efektów 

swojej pracy i do otrzymanego wsparcia od samorządu i państwa.  Następnie burmistrz 

poinformował o zmianie swojej współpracy z wydziałami Urzędu Miasta i z Radą Miasta, w 

kierunku jej uproszczenia. Zrezygnowano z cotygodniowych poniedziałkowych narad 

kierowniczych. Wprowadzone zostały wtorkowe krótsze spotkania informacyjne burmistrza i 

zastępcy burmistrza z szefami wydziałów oraz środowe posiedzenia zarządcze. System ten 

powinien być sprawniejszy i oszczędzający czas pracy wielu pracowników Urzędu Miasta. 

Burmistrz powiedział także, że zależy mu na opiniach i uwagach radnych formułowanych na 

komisjach i  wynikających z cotygodniowych dyżurów radnych. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła burmistrza o umożliwienie zapoznania się z ideą budowy 
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domów socjalnych prezentowaną przez burmistrza Plutę i poprosiła o pisemne materiały na ten 

temat. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że w chwili obecnej idea budowy domów socjalnych nie 

może być zrealizowana z powodu braku funduszy w budżecie na ten cel. Byłoby to możliwe, 

gdyby wcześniej można było uzyskać fundusze zewnętrzne na budowę przedszkola Nr 1. 

Niestety  zaniechano starań w tym zakresie, a można było uzyskać ok., 5 mln zł.  i teraz byłaby 

całkiem inna, lepsza sytuacja finansowa miasta. Poinformował Radę, że rozpoczynamy walkę o 

odzyskanie choć części środków wydanych na budowę przedszkola. Gdy to się powiedzie, to 

uzyskane pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na przygotowanie i rozpoczęcie budowy 

domów socjalnych. Wówczas pani radna otrzyma odpowiednie informacje na interesujący ją 

temat. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na niebezpieczne zbliżenie się do progu 60% zadłużenia 

budżetu miasta w tym roku. Powiedział, że jeśli nie pozyskamy  funduszy z zewnątrz to 

możemy zapomnieć o jakichkolwiek nowych inwestycjach. Powinniśmy uzmysłowić sobie, że 

w chwili obecnej, przy niewielkim tylko wzroście zadłużenia miasta, możemy być zagrożeni 

zarządem komisarycznym. 

 

6.  Interpelacje i zapytania radnych.   

 

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie o możliwość zawarcia porozumienia z innymi 

samorządami w zakresie poprawy sytuacji komunikacyjnej  na trasie do Łodzi. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że wkrótce dojdzie do spotkania z panią prezydent Łodzi, która 

ma w swoich kompetencjach nadzór nad firmą MPK. Chcielibyśmy porozumieć się w sprawie 

zlecenia tej firmie obsługę linii w godzinach szczytu. Mogłyby to być 2 do 3 kursów rano i tyle 

samo po południu. Nie wiemy ile by to nas kosztowało rocznie. Jeżeli będą to koszty do 

udźwignięcia przez nasz budżet, nawet przy współpracy z innymi samorządami, to 

zdecydujemy się na uruchomienie komunikacji dużymi autobusami MPK. Natomiast, gdyby 

okazało się, że nie damy rady dotować tego rozwiązania, to zwrócimy się do mniejszych 

przewoźników o pomoc w zwiększeniu częstotliwości kursów  przy pomocy busów. 

 

7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Burmistrz  Marcin Pluta w pierwszej kolejności odpowiedział na kwestię poprawy płynności ruchu 

na   skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza Bohaterów Warszawy. Sterowanie ruchu na tym 

skrzyżowaniu ulic zostało wyłączone w  porozumieniu z  DDKiA w Łodzi w okresie oblodzenia 

dróg, w obawie przed zakorkowaniem miasta tirami. Gdy warunki drogowe poprawią się, to 

sterowanie  światłami ruchem zostanie przywrócone. Następnie odniósł się do tematów 

poruszonych na poprzedniej sesji przez radnego Adama Miazka. Hejnał, godło i barwy miasta 

zostały zamieszczone na stronie internetowej miasta Brzeziny. Natomiast  temat  utworzenia 

brzezińskiej podstrefy łódzkiej strefy ekonomicznej jest na razie niemożliwy do wdrożenia z 

powodu braków odpowiednich terenów Skarbu Państwa. W przyszłym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta powinniśmy wygospodarować tereny pod nieuciążliwe inwestycje, na 

przykład firm logistycznych, wykorzystując dogodne położenie naszego miasta i korzystne 

połączenia drogowe. Takim miejscem może być np. teren po byłej żwirowni w okolicy ul. 

Waryńskiego, który wymaga rekultywacji. W sprawie wykonania barierek na targowisku 

poruszonej przez przewodniczącego Rady, burmistrz odpowiedział, że gdy tylko wykonane będą 

potrzebne uzgodnienia  i wystąpią korzystniejsze warunki pogodowe to temat będzie 

rozwiązany. Sprawę pilotuje zastępca burmistrza Roman Sasin. 
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Radna Czesława Gałecka poruszyła temat utrudnień w korzystaniu z przejazdu ulicą Południową, 

która jest w tym okresie zalewana wodami deszczowymi i z roztopów. Pytała o rozwiązanie tego 

problemu, aby nie było trudności w pokonywaniu tej ulicy w przyszłości. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  wyjaśnił, że ul. Południowa jest w trudnym podmokłym terenie. 

Dodatkowo napływają  wody z roztopów na polach, a droga ta ma niewystarczające 

odwodnienie. Sprawdzane są też pogłoski o wylewaniu zawartości szamb na ulicę. W okresie 

mrozów wody na powierzchni  zamarzają tworząc trudne do przejechania warunki. Droga jest po 

remoncie nawierzchni asfaltowej i mechaniczne zrywanie lodu może ją uszkodzić przez co jest 

groźba utraty gwarancji. W  obecnych warunkach nie można wiele zrobić z problemem tej ulicy, 

trzeba  wykonać odpowiednie ekspertyzy i podjąć działania inwestycyjne, o ile znajdą się środki 

w budżecie miasta. W tej sprawie będą prowadzone konsultacje z radnymi. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o możliwość przywrócenia ruchu jednokierunkowego na ul 

Chopina. Ulica jest bardzo wąska i są trudności z ruchem pojazdów w obu kierunkach. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że ruch dwukierunkowy wprowadzono na ul. 

Chopina tymczasowo dla poprawy płynności ruchu, który został zakłócony inwestycjami 

drogowymi w tym rejonie miasta. 

 

Przewodniczący Rady prosił o przestrzeganie porządku obrad, ponieważ w tym punkcie obrad Rady 

jest punkt odpowiedzi na interpelacje. Jeśli zrodzą się u radnych jakieś zapytania, to będzie 

można je zadać w punkcie wolne wnioski. Przewodniczący Rady przypomniał, że interwencje w 

sprawie ul. Południowej zgłaszane są od dawna, lecz do tej pory nie wykonano tam 

prawidłowego odwodnienia terenu z powodu wysokich kosztów. Wykonanie nawierzchni 

asfaltowej na tej ulicy w tych warunkach uważa za nieuzasadnione wydatkowanie pieniędzy z 

budżetu miasta. 

 

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnej Ewy Chojki. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo radnej Ewy Chojki o rezygnacji z mandatu radnej i 

poprosił wiceprzewodniczącą Rady o przedstawienie projektu uchwały w tym zakresie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk odczytała projekt uchwały o wygaśnięciu mandatu 

Ewy Chojki. 

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy są uwagi do tego projektu. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytanie, czy znany jest powód rezygnacji  Ewy Chojki z mandatu 

radnej? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie zna powodu złożenia mandatu. 

 

Radca prawny Andrzej Tokarski potwierdził wniosek przewodniczącego Rady, aby z projektu 

uchwały skreślić słowo „pismem”. Przewodniczący uzgodnił też z radcą prawnym, że należy 

przyjąć datę wpływu pisma na dziennik urzędu - 20 grudnia 2010 r. jako datę zrzeczenia się 

mandatu radnej Chojki. Wobec braku dalszych uwag, przewodniczący Rady poddał projekt 

uchwały wraz ze zmianą pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, 11 głosów było „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
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8 a. Rozpatrzenie projektu uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Krzysztofa Kotyni.  

 Punkt dodany. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo radnego Krzysztofa Kotyni z 28 grudnia 2010 r. w 

sprawie rezygnacji z mandatu radnego i  odczytał projekt uchwały wraz z poprawką skreślającą 

słowo „pismem”. Poprosił o uwagi w tej sprawie. 

 

Jeden z mieszkańców, przysłuchujący się obradom Rady zadał pytanie, czy nie będący już radnym 

Krzysztof Kotynia mógł brać udział w poprzednich głosowaniach? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Krzysztof Kotynia nie powinien głosować, skoro jego 

mandat już wygasł. Głosowane dotychczas były jednak uchwały o charakterze instrukcyjno – 

organizacyjnym, które nie wpływały na tworzenie prawa i nie upoważniają do uchylenia 

podjętych wcześniej uchwał. Wobec braku innych uwag, poddał zmieniony projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych. 10 głosów było „za”, 1 głos był „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od 

głosowania.  

 

8 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Brzeziny. Punkt dodany. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że skoro wygaśnięciu uległ mandat Krzysztofa Kotyni, należy 

dokonać zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Sytuacja, jaka się utworzyła wobec wygaśnięcia 

mandatów dwojga radnych skomplikowała sprawę obsadzenia Komisji Rewizyjnej i wyboru jej 

przewodniczącego. Z konsultacji wśród radnych wynika, że na razie nie ma chętnych do objęcia 

tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji. Dlatego proponuje aby na ten moment dokonać zmiany 

polegającej na odwołaniu Krzysztofa Kotyni ze składu tej komisji i poczekać na dokonanie 

dalszych uzgodnień wśród  radnych, w sprawie kandydowania na stanowisko  przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Zapytał, czy jest zgoda na takie postępowanie? Nikt nie zabrał w tej 

sprawie głosu, więc poddał projekt uchwały w sprawie odwołania Krzysztofa Kotyni ze składu 

Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poprosił o skreślenie z projektu uchwały słowa „radnego”  

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował w tym miejscu wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego zmiany w składzie Komisji Edukacji i Kultury, w związku z wygaśnięciem  

mandatu radnego Krzysztofa Kotyni. 

 

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

 

8 c.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji i Kultury. 

Punkt dodany. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby zmienić skład Komisji Edukacji i Kultury, w związku z 

wygaśnięciem mandatu radnego Krzysztofa Kotyni.  

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych , którzy jednogłośnie wyrazili zgodę na ten wniosek. 

 

Przewodniczący zaproponował, żeby w chwili obecnej nie dokonywać uzupełnienia składu tej 

komisji, która liczy obecnie 5 członków.  
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2011 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dokonanie poprawek w załączniku do uchwały wynikających z 

błędów pisarskich . Dotyczą one poprawienia dat : styczeń, luty i marzec „2011 r.” a nie  „2010 

r.”  Przewodniczący zaproponował, aby do planu pracy w marcu wprowadzić dodatkowy punkt 4 

„Sprawozdanie Komisji doraźnej do spraw zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny.” 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że w Internecie nie ma Statutu . 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic poinformowała, że Statut Gminy Miasto Brzeziny jest 

zamieszczony na stronie internetowej miasta. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały wraz z załączonym planem pracy Rady Miasta 

na I półrocze 2011 r. i zapytał o uwagi radnych. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytanie, czy radni mają prawo oceniać placówki ochrony zdrowia? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że ochrona zdrowia mieszkańców jest  ustawowym zadaniem 

gminy wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, więc  organy samorządu  mają prawo 

dokonywać oceny placówek ochrony zdrowia, które działają na  terenie miasta. Przewodniczący 

wobec braku dalszych uwag poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił w tym momencie krótką przerwę w obradach. Po jej zakończeniu 

przystąpiono do dalszej realizacji przyjętego porządku obrad. 

 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej     na I  

      półrocze 2011 r. 

 

Wobec chwilowej nieobecności na sesji wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Małgorzaty 

Pyki, projekt uchwały i plan pracy komisji przedstawił jej członek radny Michał Dróżdż. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych do przedstawionego projektu. Nikt się nie 

wypowiedział, więc przystąpiono do głosowania. 

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za” 

 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  planu pracy Komisji Finansowo  – Budżetowej  

      na I półrocze 2011 r. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przedstawił projekt uchwały i planu pracy komisji, a 

przewodniczący Rady zapytał o uwagi do tego projektu. Uwag nie było, więc poddał go pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych, wszyscy jednogłośnie byli „za”  

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

      Przekształceń Własnościowych, Współpracy i Kontaktów z Zagranicą na I półrocze 2011 r. 

 

Przewodnicząca komisji Barbara Kozłowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie planu pracy 
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komisji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi? Nikt się nie zgłosił, więc poddał projekt pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych i  

      Sportu na I półrocze 2011 r. 

 

Przewodnicząca komisji Grażyna Korybut przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem 

dotyczącym zaplanowanych prac komisji na I półrocze 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o ewentualne uwagi. Nikt z radnych się nie wypowiedział, więc 

projekt został poddany głosowaniu. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o ponowne przedstawienie treści punktu 3. w lutym, ponieważ  

jak powiedziała, punkt ten był przeredagowany przed obradami Rady. 

 

Przewodnicząca komisji spełniła prośbę radnej Gałeckiej, a przewodniczący Rady, wobec braku 

innych uwag poddał głosowaniu projekt uchwały. 

 

Głosowało 11 radnych, 10 było „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji i Kultury na I  

      półrocze 2011 r. 

 

Przewodniczący komisji Przemysław Maślanko przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem  

      dotyczącym zaplanowanych zadań komisji na I półrocze 2011 r. Zapowiedział, że uzgodnił z  

      członkami komisji stały termin jej posiedzeń na wtorek godz. 14.00 przed czwartkowymi  

      sesjami Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do projektu uchwały. Nikt się nie wypowiedział, 

więc poprosił o jego przegłosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych, wszyscy głosujący byli jednogłośnie „za”   

 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych i w budżecie Gminy   

      Miasto Brzeziny na 2010 rok. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 

na 2010r. Poprosiła też o wprowadzenie autopoprawki spowodowanej błędem pisarskim. 

Powiedziała, że zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o 157 tys zł. z tytułu wpływów z 

użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej i podatku od środków transportu. Natomiast 

zmniejszenie wynika z zapłaty podatku VAT od sprzedanych działek oraz z mniejszych niż 

planowano wpływów podatku od osób fizycznych. Dodatkowe środki należało przeznaczyć na 

organizację przywitania Nowego Roku na Placu Jana Pawła II oraz na organizację koncertu 

związanego z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, gdzie w Brzezinach mieści się sztab WOŚP 
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oraz, czy został zarejestrowany? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że imprezy związane z WOŚP organizuje Państwowa Szkoła 

Muzyczna, której uczniowie jako wolontariusze będą zbierać do puszek pieniądze a koncert z 

okazji finału WOŚP organizuje Muzeum Regionalne. Sztab miejski WOŚP nie został powołany, 

ponieważ działania organizacyjne wykonuje się wyprzedzająco na 2 miesiące przed organizacją 

finału WOŚP. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że był to już kolejny rok, gdy w mieście nie dopilnowano spraw 

związanych z organizacją finału WOŚP, dlatego nie funkcjonował miejski sztab finału. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała projekt uchwały, a przewodniczący Rady poddał go pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 10 radnych, wszyscy jednogłośnie „za” 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku    

      budżetowego 2010. 

 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia zakończenia zadania w 

zakresie przebudowy ul. Moniuszki z powodu błędów projektowych i złych warunków 

atmosferycznych w końcu grudnia 2010 roku . Wartość robót, które przesunięto na 31 maja 2011 

roku wynosi 50. 143,63 zł. Powiedziała, że Wydział Inwestycji i Rozwoju wynegocjował w tej 

sprawie  porozumienie z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych do tego projektu uchwały. Nikt z radnych się nie 

wypowiedział, więc przeprowadzono głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”.  

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości  

      stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. 

 

Kierownik Referatu Podatków Anna Nowowiejska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Powiedziała, że zmiana przepisów prawa spowodowała konieczność wniesienia zmiany stawki 

podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych. Wniosła też autopoprawkę do projektu polegającą na 

skreśleniu  w § 1 wiersz drugi słów „od budynków”. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie o uwagi radnych . Uwag nie odnotowano, więc poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 10 radnych, wszyscy jednogłośnie „za” 

 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów  

      formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru     

      podatku od nieruchomości i podatku rolnego. 

 

Kierownik Referatu Podatków Anna Nowowiejska przedstawiła projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. Powiedziała, że wprowadzana zmiana formularzy podatkowych jest 

konsekwencją zmiany uchwalonej w poprzednim punkcie obrad. 
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Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionego projektu. Uwag nie stwierdzono, więc 

przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowało 10 radnych, wszyscy jednogłośnie buli „za”. 

 

 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa 

uznanego za pomnik przyrody. 

 

Kierownik Referatu Spraw Komunalnych Wioletta Zubowicz przedstawiła projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. Powiedziała, że na wniosek proboszcza Parafii im. Podwyższenia Świętego 

Krzyża w Brzezinach ks. dziekana Bogumiła Walczaka, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi proponuje się zniesienie ochrony z 

drzewa lipy szerokolistnej rosnącej na cmentarzu parafialnym, ze względu na utratę wartości 

przyrodniczych i zapewnienie bezpieczeństwa przebywających na cmentarzu ludzi. Wioletta 

Zubowicz dodała, że wniosek ks. proboszcza Walczaka obejmował jeszcze inne drzewo na 

cmentarzu parafialnym – kasztanowca, ale nie uzyskano zgody Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi, który zalecił zabiegi pielęgnacyjne tego drzewa. Projekt uchwały 

obejmuje więc tylko zniesienie ochrony dla lipy. 

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych o uwagi do projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, kto ponosić będzie zalecone koszty 

pielęgnacji kasztanowca? 

 

Kierownik Wioletta Zubowicz odpowiedziała, że koszty pielęgnacji pokryje miasto. 

 

Przewodniczący poprosił o dokonanie poprawek w § 1. Skreślić należy: dwukropek po słowie 

„przyrody” , podpunkt 1) oraz poprawić słowa z „lipa szerokolistna” na „lipy szerokolistnej”. 

     Zaproponował przegłosowanie projektu uchwały wraz z poprawkami. 

 

Głosowało 12 radnych. Wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr   

      LVII / 94/2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2010 r. dot. zmiany „Regulaminu   

      wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto  

      Brzeziny”. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawiając uzasadnienie projektu 

uchwały powiedział, że sprostowanie dotyczy oczywistej pomyłki polegającej na dwukrotnym 

opuszczeniu cyfry „5” w  § 1 pkt 3 w uchwale Nr LVII / 94 / 2010 Rady Miasta Brzeziny z dnia 

30 września 2010 r. dotyczącej zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych. Uwag nie było, więc projekt uchwały poddano 

głosowaniu. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu   

    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł wyjaśnił, że zmiana  w programie 

dotyczy przesunięcia w preliminarzu  zaoszczędzonych środków w świetlicy „Świetlik” na inne 

wydatki w tej  świetlicy. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy preliminarz wydatków świetlicy „Świetlik” dotyczy 

   całego roku,  czy krótszego okresu? 

 

Naczelnik Kozieł odpowiedział, że preliminarz świetlicy dotyczy całego roku. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku innych pytań i uwag, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV / 44 / 05 Rady   

      Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom Sosnowa i    

      Droga Młyńska. 

 

Naczelnik  Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska uzasadniła projekt uchwały  

    potrzebą uporządkowania przebiegu ulic Sosnowej i Drogi Młyńskiej w wyniku podziału  

 działek gruntu w rejonie ul. Waryńskiego. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie , czy są uwagi do tego projektu uchwały? Uwag nie 

odnotowano, więc poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie radnych. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego     

      wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny. 

 

Naczelnik Grzegorz Kozieł  w uzasadnieniu projektu uchwały powiedział, że zachodzi potrzeba 

uregulowania warunków i trybu wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto 

Brzeziny. Pomoc samorządu w tym zakresie polegać będzie w przypadku: poprawy warunków 

uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiągnięcia lepszych wyników 

sportowych, poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez wzrost 

ich aktywności  w różnych formach sportu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych. Sam zgłosił wątpliwość nad sposobem mierzenia 

stopnia poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców. Zaproponował też 

zmianę sformułowania w  projekcie uchwały na „poprawę kondycji fizycznej i psychicznej”. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy przyznanie dotacji zależy od poprawy osiągnięć sportowych? 

 

Naczelnik Kozieł odpowiedział, że nie ma tu ścisłego związku, bowiem na poprawę wyników 

sportowych wpływa wiele różnych czynników. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy o dotację mogą ubiegać się sportowcy nie zrzeszeni w klubach 

ale uprawiający sport indywidualnie? 
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Naczelnik Kozieł odpowiedział, że zgodnie z ustawą, wsparciem finansowym gminy mogą być 

objęte tylko kluby sportowe. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych uwag, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, 11 radnych było „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z   

      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność   

      pożytku publicznego na rok 2011”.  

 

Naczelnik Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił o 

wprowadzenie autopoprawki polegającej na skreślenie w załączniku do uchwały punktu 7  

   w  Rozdziale V. Naczelnik wyjaśnił, że celem głównym programu jest budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

działającymi na terenie miasta. Szczegółowe cele programu, zasady i formy współpracy, 

priorytetowe zadania publiczne i sposoby realizacji programu określone są w załączniku do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy projekt programu był zaopiniowany przez Komisję Spraw 

Społecznych i Sportu? 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Sportu Grażyna Korybut wyraziła pozytywną opinię w 

sprawie przedstawionego projektu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych do programu. Nikt się nie zgłosił, więc poprosił o 

przegłosowanie uchwały wraz załącznikiem. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

25. Wolne wnioski. 

 

Tadeusz Barucki poruszył sprawę okresowych przerw w dostawach ciepłej wody do mieszkań w 

blokach przy ul. Przedwiośnie. Zwrócił się w tej sprawie do Brzezińskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i tam dowiedział się, że interwencję podjął  Powiatowy Rzecznik Praw 

Konsumentów Zbigniew Bączyński. 

 

Przewodniczący Rady pełniący jednocześnie funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

wyjaśnił, że około 2 lat temu podjął taką interwencję i pamięta, że BSM obciążyła 

odpowiedzialnością za przerwy w dostawach ciepłej wody Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej. Nie pamięta jednak szczegółów tej sprawy i prosi radnego o sprecyzowanie sprawy na 

piśmie, aby wyjaśnić przyczyny przerw w dostawach ciepłej wody. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła, aby w przypadkach rozpatrywania zmian uchwał, osoby 

przygotowujące projekty uchwał dołączały uzasadnienie zmian i akt pierwotny. Radna prosiła o 

przekazywanie radnym przed posiedzeniem Rady Miasta informacji o pracach między sesjami. 

Poruszyła też sprawę  wysyłania kart świątecznych przez Urząd Miasta. Powiedziała, że urząd 

nie skorzystał z karty , która wygrała międzyszkolny konkurs, a była to karta promująca nasze 

miasto, wartości patriotyczne i religijne. Wysłane natomiast zostały karty standardowe. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odniósł się do wypowiedzi radnej Gałeckiej. Według niego karta 



 15 

nagrodzona w konkursie nie promowała właściwie miasta i dlatego podjęto trudną decyzję o 

wysłaniu kart standardowych. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że o gustach nie należy dyskutować, podjęto decyzję taką a nie 

inną i dalszą dyskusję na ten temat uważa za bezprzedmiotową. 

 

Radna Grażyna Korybut zaproponowała, aby radni w komisjach swoje wnioski i uwagi do zmian w 

statucie Gminy Miasto Brzeziny zebrali do końca stycznia 2011 r. W lutym komisja doraźna  do 

zmian w statucie przygotowałaby propozycje zmian a na marcowej sesji rozpatrzony by został 

projekt uchwały w omawianej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił członków komisji doraźnej, aby wybrali przewodniczącego i ustalili 

terminarz spotkań dla przygotowania projektu zmian statutu. Zaproponował, aby w pracach 

komisji doraźnej udział wzięli sekretarz miasta i prawnicy Urzędu Miasta. Nie należy także 

zapominać o udziale burmistrza przy projektowaniu zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny. 

 

Radny Tadeusz Pabin zadał kilka pytań: 

    - czy nastąpi reorganizacja Miejskiej Krytej Pływalni i czy nastąpią zmiany kadrowe w tej   

       jednostce? 

    - czy alejki w parku miejskim zostaną wyremontowane po zniszczeniach popowodziowych? 

    - jakie są przyczyny podnoszenia co rok przez spółkę ZUK  cen  za dostarczaną wodę i   

      odprowadzanie  ścieków? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że Miejska Kryta Pływalnia posiada duży potencjał, który 

powinien być lepiej wykorzystany, dlatego przewidywane są tam zmiany organizacyjno – 

kadrowe. O odpowiedź na pozostałe pytania burmistrz poprosił skarbnik Grażynę Melę , 

kierownik Referatu Spraw Komunalnych Wiolettę Zubowicz i prezesa ZUK Janusza 

Cywińskiego. 

 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że na likwidację skutków powodzi musimy wygospodarować 

środki własne, właściwie to udokumentować i dopiero po wykonaniu napraw  i odbiorze 

zaangażowane środki mogą być zrefundowane.  

 

Wioletta Zubowicz powiedziała, że na 2011 r. zaplanowano naprawę alejek w parku i mostu na ul. 

Spacerowej. Decyzja jednak o uruchomieniu środków na te naprawy należy do burmistrza. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że procedura usuwania szkód popowodziowych przewiduje 

najpierw oszacowanie szkód, wystąpienie do wojewody o komisyjne uznanie strat, 

przygotowanie planistyczne robót i środków, wykonanie, odbiór robót i dopiero po długim 

okresie zrefundowanie środków przez resort  administracji. 

 

Radny Michał Dróżdż zwrócił się do burmistrza o zrealizowanie postulatów mieszkańców ulic 

Berlinga, Mrockiej i Wojska Polskiego o urządzenie placu zabaw dla dzieci. Uważa też, że taki 

plac należy urządzić  na placu przy ul. Przechodniej. Poprosił o interwencję służb miasta w 

sprawie ustawienia dodatkowego pojemnika na odpady przy ul. Przechodniej. Zwrócił też uwagę 

na niebezpieczne dla ruchu pojazdów skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Mrockiej, przy 

którym powinno się postawić lustro dla kierowców. Zwrócił także uwagę, że część ul. Berlinga 

za pływalnią nie ma oświetlenia ulicznego. Jest tam niebezpiecznie  przy sporym spadku i 

śliskości drogi. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że postulat w sprawie placu zabaw dla dzieci w okolicach ul 

Mrockiej i Berlinga zgłaszała jedna z mieszkanek z ul. Berlinga. Przyjmujemy  uwagi radnego 
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do wiadomości, zostaną one zapisane i przekazane burmistrzowi do rozpatrzenia. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytanie, czy w okresie ferii zimowych będzie urządzone lodowisko 

na boisku przy gimnazjum? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że takie pomysły wymagają odpowiedniego wcześniejszego 

przygotowania, czego dotychczas nie było. Nie wiadomo też,  jaki jest stan techniczny placu i 

kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo dzieci na lodowisku. Temat ten należy zdaniem 

burmistrza odłożyć do następnej zimy, po właściwym wcześniejszym przygotowaniu.  

 

Radna Małgorzata Pyka powróciła do tematu braku regulacji sygnalizacją świetlną ruchu pieszego i 

pojazdów. Wyłączenie sygnalizacji było zasadne, gdy była duża śliskość nawierzchni na ul. 

Sienkiewicza Obecnie warunki drogowe są już lepsze. Brak sygnalizacji jest niebezpieczny 

zwłaszcza dla uczniów pobliskich szkół a także dla innych pieszych. 

 

Radny Przemysław Maślanko zaproponował, aby zarząd Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

zaangażował się w urządzenie lodowiska pomiędzy blokami przy ul. Modrzewskiego. 

 

Prezes ZUK Janusz Cywiński odniósł się do uwag radnego Tadeusza Pabina w sprawie cen na 

dostarczaną wodę i za odprowadzane ścieki. Powiedział, że wszystkie czynniki kosztów 

związane z działalnością zakładu wod. - kan. ciągle wzrastają, a najwięcej  koszty energii i 

paliw, podatki, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za usługi laboratoriów. Ostatnio  

wzrosły tylko bardzo niewiele ceny dostaw wody, bo tylko o 40 groszy na m. sześć. Natomiast 

opłaty za odprowadzanie ścieków pozostały niezmienione. Dodał, że spółkę obowiązuje ustawa 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z tą ustawą  spółka 

przedstawiła  kalkulację cen, które były przez burmistrz weryfikowane. Otrzymaliśmy od 

burmistrz pismo uzgadniające taryfę na wodę i ścieki, ponieważ burmistrz uznała, że taryfa 

została opracowana zgodnie z zasadami ekonomii i przepisami prawa.  

 

Przewodniczący Rady wyraził opinię, że cenę jednostkową metra sześciennego wody można by 

obniżyć, gdyby spółka była aktywniejsza w pozyskiwaniu dodatkowych odbiorców wody. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk skrytykowała politykę zarządu spółki ZUK w 

pozyskiwaniu nowych odbiorców wody, polegającą na hamowaniu inwestycji podejmowanych 

przez prywatnych inwestorów np. przy ul. Małczewskiej. Prezes ZUK w tym przypadku nie 

skorzystał z możliwości wykonania wodociągu przez odbiorcę, był nawet przeciwny tej 

inwestycji. 

 

Prezes Janusz Cywiński nie zgodził się z wypowiedzią radnej Zofii Krawczyk. Powiedział, że 

politykę inwestycyjną  w zakresie budowy wodociągów w poszczególnych rejonach miasta 

prowadzi nie spółka ZUK, ale Urząd Miasta, który przygotowuje projekty uchwał w tym 

zakresie, a Rada Miasta uchwala wieloletnie plany inwestycyjne i plany rozwoju miasta. 

 

Mieszkaniec Brzezin, określający się jako stały bywalec sesji Rady Miasta  skrytykował słabą 

dyscyplinę radnych podczas obrad Rady, częste wychodzenie z posiedzenia, nieprzygotowanie 

merytoryczne do podejmowania uchwał podczas głosowań. Według niego słaba dyscyplina 

radnych nie idzie w parze z wysokimi dietami. Krytycznie odniósł się do obietnic składanych 

przez kandydatów na radnych podczas kampanii wyborczej.  Jego zdaniem utrzymanie dróg 

miejskich i powiatowych na terenie miasta dawało dużo do życzenia. Zawiodło zimowe 

utrzymanie dróg w okresie przedświątecznym i w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Brak było  

posypywania dróg i chodników piaskiem, dlatego było bardzo ślisko. Pytał, czy będzie wzrost 

zatrudnienia w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych miasta, skoro jest wysokie 
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zadłużenie budżetu. Uważa, że nowe władze miasta powinny zrobić bilans otwarcia po 

wyborach. Zaproponował cykliczne spotkania radnych i burmistrza z mieszkańcami Brzezin. 

Zapytał także o odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop byłej burmistrz. Zwrócił się z 

pytaniem do radnego Baruckiego aby wyjaśnił sprawę jego współpracy z organami 

bezpieczeństwa państwa, ponieważ na obwieszczeniach wyborczych zamieszczono taką 

informację. 

 

Radna Czesława  Gałecka poczuła się obrażona słowami stałego obserwatora posiedzeń Rady 

Miasta. Powiedziała, że ona stara się być zawsze dobrze przygotowana do pełnienia swoich 

obowiązków radnej. 

 

Przewodniczący Rady  odniósł się do poruszonych spraw przez mieszkańca  Brzezin. Wyjaśnił, że 

diety radnych od 2007 roku nie ulegały podwyższeniu, a za nieobecność na posiedzeniu Rady 

potrąca się 20% diety. Powiedział, że radni utrzymują bieżący kontakt z mieszkańcami poprzez 

cotygodniowe dyżury. Radni w roku ubiegłym przyjęli na dyżurach około 160 interesantów a on 

sam przyjął ich około 200. W razie potrzeby organizowane są spotkania z mieszkańcami w 

sprawach konsultacji ważnych spraw dla miasta. Takie spotkanie  ma odbyć się 13 stycznia w 

sprawie konsultacji wariantu przebiegu obwodnicy drogowej miasta. Powiedział, że Tadeusz 

Barucki nie został źle oceniony przez wyborców, mimo jego oświadczenia o współpracy ze 

służbami bezpieczeństwa, skoro osiągnął dobry wynik wyborczy dający mandat radnego. 

Wyjaśnił też sprawę odprawy byłej burmistrz i ekwiwalentu za zaległy urlop. Jest to zgodne z 

przepisami prawa pracy. Dodał, że była burmistrz przez większość kadencji nie zatrudniała 

zastępcy burmistrza i  nie wiadomo jak wpłynęło to na sprawność zarządzania miastem. Podał 

też informację, że na stronie BIP Urzędu Miasta Brzeziny powinno ukazać się oświadczenie 

majątkowe byłej burmistrz jako radnej a także zalecenia  Regionalnej Izby Obrachunkowej 

sporządzone w wyniku kompleksowej kontroli finansowej miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki w odpowiedzi na  uwagę mieszkańca o  rzekomej współpracy z organami 

bezpieczeństwa państwa powiedział, że nie powinien złośliwie komentować tego przypadku, 

ponieważ nie wie, że prawda jest całkiem inna i dowiedzie tego poprzez autolustrację lub w 

wyniku wszczęcia procesu sądowego przeciwko Oddziałowi Łódzkiemu IPN. Odczytał też  treść 

swojego listu do wyborców wyjaśniającego sprawę, który nie został wydrukowany przez gazetę 

BIS w okresie przed zakończeniem kampanii wyborczej. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że jego wyłączną kompetencją jako burmistrza jest dobór kadry 

pracowników Urzędu Miasta i to on uzna z kim chce pracować. 

 

Krzysztof Kotynia  po zrzeczeniu się mandatu radnego podziękował wszystkim za współpracę na 

forum Rady Miasta oraz  w Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o pisemnej odpowiedzi burmistrza i skarbnika udzielonej 

Komendantowi Powiatowemu Policji w sprawie odmowy udzielenia dotacji na pełnienie służb 

ponadnormatywnych z powodu braku środków finansowych w budżecie miasta zaplanowanym 

przez byłą burmistrz na 2011 r. Dodał jednocześnie, że w przypadku poprawy sytuacji budżetu 

będzie możliwość powrócenia do tematu udzielenia dotacji. Przewodniczący Rady poprosił o 

potwierdzenie przez radnych stanowiska w sprawie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, którzy jednogłośnie poparli stanowisko zaproponowane 

przez przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Krzysztof Kotynia złożył na piśmie odpowiedź dyrektorowi Miejskiej Krytej Pływalni 
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Sławomirowi Sztyletowi w sprawie nie wyrażenia zgody na wyłączenie członka  Komisji 

Romana Sasina z rozpatrywania skargi. Tym samym sprawa konfliktu pomiędzy dyrektorem 

Sztylerem, Komisją Rewizyjną i przewodniczącym Rady Miasta powinna zakończyć się 

wycofaniem skargi przez dyrektora Sztylera. Jeśli tego nie uczyni, to skarga będzie musiała być 

rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta. Przewodniczący Rady zwrócił się do 

radnych o akceptację takiego postępowania. 

 

Spośród 11 obecnych na sali obrad 8 radnych głosowało „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu a 2 

radnych nie głosowało. 

 

Przewodniczący Rady powrócił do sprawy nagrania na płytach CD filmu dotyczącego 

nieprawidłowości w pobieraniu opłat targowych przez inkasenta targowiska. Poinformował, że 

sprawa z doniesienia pani burmistrz została umorzona przez Prokuraturę Rejonową w 

Brzezinach postanowieniem z 30 listopada 2010 r. Taką informację otrzymał od byłej burmistrz 

Ewy Chojki. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaprosił wszystkich obecnych na pożegnanie starego 2010 i powitanie 

nowego 2011 roku , na Plac Jana Pawła II. Zabawa sylwestrowa będzie od godz. 23 do 1 w nocy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o rozpoczęciu dyżurów radnych w każdą środę od godz. 16 do 

18 . Dyżur odbywać się będzie w sali narad radnych na I piętrze Urzędu Miasta. Zapowiedział 

także dyżury przewodniczącego lub wiceprzewodniczącej Rady w każdy przedostatni czwartek 

miesiąca.  Poprosił też o składanie oświadczeń majątkowych przez radnych w terminie do 3 

stycznia 2011 r. 

 

26. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził zrealizowanie porządku obrad Rady i złożył 

wszystkim obecnym życzenia zdrowia i sukcesów w pracy zawodowej i społecznej z okazji 

zbliżającego się 2011 Nowego Roku. Obrady zakończono o godz. 15.20. 
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