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Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Miasta przesłany radnym przedstawia się 

następująco: 

 

     

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu III sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   

      Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044.  

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto  

      Brzeziny na 2011 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu   

      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu 

obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej Nr 72. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela do 

Związku Międzygminnego „Bzura”.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów 

do składowania na składowisku odpadów w Brzezinach. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

działki gruntu nr 2564/29. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu stanowiącego część działki nr 

1322. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 

do 3 lat z dotychczasowym najemcą gruntów, na których usytuowane są kioski 

handlowe. 

18. Rozpatrzenie sprawy powołania doraźnej Komisji do rozpatrzenia skargi p. 

Sławomira Sztylera dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do 

spraw zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny.   

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 
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1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając obrady IV sesji Rady Miasta przywitał 

przybyłych na obrady radnych, burmistrzów miasta z kierownictwem Urzędu Miasta, 

kierowników jednostek organizacyjnych i  prezesów spółek miasta, przedstawicieli 

organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańców Brzezin a także przedstawiciela 

mieszkańców gminy Brzeziny w osobie doktora Edwarda Balda, który przedstawi opinię 

mieszkańców Paprotni na temat przebiegu obwodnicy drogi nr 72.Szczególnie ciepło 

przewodniczący przywitał młodzież brzezińskiego Gimnazjum im. Wł. Stanisława 

Reymonta. Przewodniczący poprosił burmistrza Marcina Plutę o przedstawienie osiągnięć 

dziennikarskich młodzieży Gimnazjum. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że jest mu szczególnie miło  w związku z 

uhonorowaniem młodych dziennikarzy Niezależnej Gazety Gimnazjalisty.  Młodzi 

brzezińscy dziennikarze  odnieśli sukces na forum wojewódzkim i krajowym za zdobycie 

I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Junior Media. Obecna papierowa wersja tej 

Gazety  przekształcona została w wersję w elektroniczną i dzięki temu funkcjonuje w 

Internecie na tzw. platformie medialnej Junior Media opracowanej i wdrażanej przez  

„Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany”.  Burmistrz pogratulował młodym 

dziennikarzom i podziękował za trud, jaki wkładają w swą pracę, bo dzięki temu miasto 

Brzeziny jest promowane i znane w całej Polsce. Laureatom wręczył upominek - kamerę 

cyfrową ufundowaną przez władze miasta.  

 

Przewodniczący Rady przyłączył się do życzeń i podziękował  opiekunce młodych 

dziennikarzy  p.Marzenie Dziubek i dyrektor  Gimnazjum p.Małgorzacie Filipiak. 

   

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad. Na 13 

radnych obecnych było 12. Jedna radna – Grażyna Korybut  poinformowała 

przewodniczącego o spóźnieniu w związku z pełnieniem obowiązków służbowych w 

pracy. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany porządek obrad IV sesji 

i zadał pytanie o uwagi i ewentualne propozycje zmian. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt „12a 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Aktywność – mój atut” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach”. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby  zmienić  treść punktu 18 z  „Rozpatrzenie sprawy 

powołania doraźnej Komisji do rozpatrzenia skargi p. Sławomira Sztylera dyrektora 

Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.” na „ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

uznania skargi Pana dyrektora Sławomira Sztylera na działalność Komisji Rewizyjnej i 

Przewodniczącego Rady Miasta  Brzeziny za bezzasadną”. 

 

 Przewodniczący zapytał, czy radni akceptują zaproponowane zmiany porządku obrad? 
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Radni jednogłośnie 12 głosami za zaakceptowali propozycję zmian 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku obrad IV sesji 

Rady Miasta. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli za przyjęciem porządku 

obrad po zmianach. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:  

 

         1.   Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu III sesji Rady Miasta. 

5    Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7 Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   

      Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044.  

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto  

      Brzeziny na 2011 rok. 

       10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu   

              Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

       11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu   

              Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 

       12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu    

     obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej Nr 72. 

       12 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu      

               „Aktywność – mój atut” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.  

               Punkt dodany. 

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela do   

        Związku Międzygminnego „Bzura”.  

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów  

do składowania na składowisku odpadów w Brzezinach. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

działki gruntu nr 2564/29. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na 

okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu stanowiącego część działki nr 

1322. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 

do 3 lat z dotychczasowym najemcą gruntów, na których usytuowane są kioski 

handlowe. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi Pana dyrektora Sławomira 

Sztylera na działalność Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Miasta 

Brzeziny za bezzasadną. Punkt zmieniony. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do 

spraw zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny.   

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 
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4. Przyjęcie protokółu III sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół poprzedniej sesji Rady został przygotowany i 

podpisany oraz był dostępny w biurze Rady i zostanie umieszczony na stronie BIP miasta 

Brzeziny. Zapytał, czy są uwagi do protokółu? Nikt nie zabrał głosu, więc poddał go pod 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem protokółu III sesji Rady Miasta było 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od 

głosu. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.   

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił burmistrza o skrócenie swojej informacji 

do zdarzeń powstałych w okresie po opracowaniu i dostarczeniu radnym materiałów na 

sesję. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował o spotkaniach i  naradach, w których uczestniczył, a 

także o imprezach kulturalnych i społecznych, w których wziął udział w okresie od 18  do 

26 stycznia  2011 r. Były to m.in.: 

      -  spotkanie w sprawie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach, w 

którym uczestniczył razem z  zastępcą Romanem Sasinem oraz sekretarz miasta Grażyną 

Dziedzic, 

      -  spotkanie z mieszkańcami ulicy Sejmu Wielkiego w celu zapoznania z opracowanymi 

koncepcjami budowy drogi ul. Sejmu Wielkiego.  

      - konsultacje społeczne dotyczące opracowania dodatkowego wariantu VII tzw. 

społecznego budowy obwodnicy Brzezin,  

      - spotkanie się z dyrektorem spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w sprawie organizacji 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Brzezinach,  

      -  spotkanie z wójtami gmin i starostą brzezińskim w sprawie bieżącej współpracy 

samorządów dotyczącej gazety BIS, która w opinii burmistrza powinna pełnić funkcję 

czysto informacyjną a nie publicystyczną. 

      Burmistrz podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu 

„Radosne Przedszkole” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Uczestniczył wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta i przewodniczącą Rady 

Nadzorczej ZUK przy podpisywaniu przez Zarząd Spółki umowy na zakup urządzenia 

ssąco-płuczącego przeznaczonego do czyszczenia i usuwania awarii kanalizacji sanitarnej. 

Koszt tego urządzenia  wyniesie 784,7 tys. zł, a jego zakup współfinansowany jest ze 

środków unijnych w ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miasta  Brzeziny”.  

      Burmistrz poinformował, że regularnie kontaktował się z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie w sprawie udzielenia kredytu spółce TBS na budowę bloku 

mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy. Wziął też udział w posiedzeniu Rady 

Nadzorczej tej spółki poświęconemu rozwiązaniu problemów z windykacją. 

      Uczestniczył w posiedzeniach kilku komisji które obradowały nad wypracowaniem 

wniosków do budżetu 2011 r.  
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      Wspólnie z zastępcą Romanem Sasinem brał udział w imprezach społeczno-kulturalnych 

organizowanych na terenie miasta i powiatu, m.in. w powitaniu wraz z mieszkańcami 

miasta Nowego Roku, w 19. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w  

studniówkach uczniów brzezińskich szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła o rozważenie możliwości rejestracji 

miejskiego sztabu WOŚP w 2011 roku. 

 

Burmistrz Marcin Pluta  zapewnił, że podejmie działania, aby w 2011 roku miasto posiadało 

swój sztab oraz, aby impreza odbywała się w innym niż dotychczas miejscu - przy 

skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 Maja i Bohaterów Warszawy, gdzie będą lepsze 

warunki dla przeprowadzenia imprez WOŚP. 

  

Radny Tadeusz Barucki zapytał w sprawie źródeł finansowania  projektu „Radosne 

Przedszkole”. 

 

Burmistrz odpowiedział, że nastąpiło pewne opóźnienie w podpisaniu umowy, ale nie z winy 

miasta. Aby projekt mógł być realizowany zgodnie z harmonogramem załączonym do 

wniosku, przez pierwsze trzy miesiące miasto wzięło na siebie ciężar finansowania  tego 

projektu. Umowy z pracownikami zostały tak sporządzone, żeby po podpisaniu umowy z 

Urzędem Marszałkowskim rozpisać jeszcze raz konkurs na zatrudnienie pracowników 

projektu i ponownie wybrać najlepsze oferty. Zapewnił, że projekt nie jest zagrożony i jest 

na bieżąco realizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

  

Skarbnik Grażyna Mela dodała, że  złożyliśmy oświadczenie, w którym zobowiązaliśmy  

      się do wyłożenia na  realizację tego projektu środki własne, do czasu otrzymania środków 

z Urzędu Marszałkowskiego, w celu zapewnienia płynności finansowej. Środki te zostaną 

zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w roku bieżącym w pierwszej transzy 

dofinansowania. Miasto nie będzie więc wykładać żadnych dodatkowych środków poza 

wkładem własnym określonym w projekcie i wniosku. 

 

W uzupełnieniu swojej informacji burmistrz Marcin Pluta dodał, że uczestniczył w dorocznej 

odprawie Komendy Powiatowej Policji. Powiedział, że zapewnił komendanta, że w 

przypadku znalezienia wolnych środków  miasto przeznaczy dotację na pełnienie służb 

ponadnormatywnych patroli policyjnych. Wyraził też chęć współpracy z Komendą 

Powiatową Policji w zakresie zwalczania narkomanii. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytania w  sprawach: możliwości dofinansowania budowy 

Przedszkola nr 1 w Brzezinach, przewidywanych zmian organizacyjnych w Urzędzie 

Miasta i powołania komisji naboru pracownika w wydziale organizacyjnym. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że sprawa dofinansowania budowy Przedszkola nr 1 

jest  monitorowana, ale w chwili obecnej Urząd Marszałkowski nie posiada wolnych 

środków. O wyjaśnienie spraw organizacyjnych urzędu burmistrz poprosił sekretarz  

Grażynę Dziedzic. 

 

 Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic poinformowała, że zmiany w regulaminie 

organizacyjnym urzędu zostały wprowadzone w związku z przejęciem przez nią 

obowiązków z zakresu działalności spółek miejskich oraz przyjęciem przez zastępcę 

burmistrza obowiązków nadzoru nad Wydziałem Inwestycji i Rozwoju, Wydziałem 
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Gospodarki Mieniem oraz Referatem Spraw Komunalnych. W związku ze zwiększeniem 

zakresu pracy Wydziału Organizacyjnego, ogłoszono nabór na dodatkowego pracownika. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Adam Miazek zadał pytanie w sprawie możliwości polepszenia komunikacji pomiędzy 

Brzezinami i Łodzią. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że 31 stycznia w poniedziałek jest umówiony na 

rozmowę  z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską, która nadzoruje łódzkie MPK w sprawie 

możliwości przedłużenia linii z Lipin do Brzezin. Dodał, że nam chodzi o linię najkrótszą 

na trasie z Brzezin do Łodzi. Gdyby MPK nie chciało poprowadzić linii według naszych 

potrzeb, to zawieranie porozumienia nie miałoby sensu, bo czas przejazdu z Brzezin do 

Łodzi wyniósłby ponad 1 godzinę.  

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o koszty współpracy naszego miasta z łódzkim MPK oraz 

o cenę jednego biletu. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że autobusy MPK miałyby jeździć 5 razy w tygodniu. 

Dziennie robiłyby 3 kursy w obie strony. Łącznie dopłaty wyniosłyby 250 tys. zł. rocznie. 

Jeden bilet kosztowałby 3 zł. 

 

Radny Przemysław Maślanko zaproponował rozwinięcie współpracy z obecnymi 

przewoźnikami. 

 

Przewodniczący Rady uważa, że tak należy skonstruować rozkład jazdy, żeby nie było kolizji 

pomiędzy przewoźnikami i żeby się nie prześcigali w rejonie przystanków. 

 

Radny Przemysław Maślanko poprosił o przeprowadzenie analizy funkcjonowania transportu 

osobowego. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że jeśli poprawi się tak bardzo komunikacja z Łodzią, 

to może nam grozić duży odpływ naszej młodzieży do łódzkich szkół. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie można mieć jednego i drugiego. 

 

 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powiedział, że na większość interpelacji i zapytań 

radnych  burmistrz odpowiedział bezpośrednio  podczas sesji, oprócz jednego 

zagadnienia, które poruszył radny Michał Drożdż. Sprawa dotyczyła placu zabaw dla 

dzieci  w rejonie skrzyżowania ulicy Mrockiej i Wojska Polskiego. Zdaniem burmistrza 

taki plac zabaw dla dzieci może powstać, ale nie od razu i w trochę innym miejscu – na 

terenie Miejskiej Krytej Pływalni. 

 

Radny Michał Drożdż poprosił o ustosunkowanie się do problemu braku dostatecznej ilości 

pojemników na odpady przy ul. Przechodniej. Powiedział, że na placu przy ul. 
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Przechodniej można by także urządzić plac zabaw dla dzieci. Obecnie w tym miejscu leży  

porozrzucany piach. 

 

Radna Barbara Kozłowska odpowiedziała, że pojemników na tym placu się nie dostawi, tylko 

zwiększy się częstotliwość wywozu odpadów . Natomiast teren o którym mówi radny to 

nie jest miejsce na plac zabaw, a piasek został złożony na terenie należącym do miasta w 

porozumieniu z urzędem. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał prezesa spółki ZUK, czy była potrzeba rozbudowy i 

modernizacji oczyszczalni ścieków, ponieważ słychać głosy podważające zasadność tej 

inwestycji? 

 

Prezes ZUK Janusz Cywiński odpowiedział, że zarówno dyrektywa unijna, jak i krajowy 

program uporządkowania problemu ścieków komunalnych zobowiązują nas do 

osiągnięcia pewnego wyższego niż obecnie poziomu w gospodarce ściekowej i ten  

poziom musimy osiągnąć do 2015 roku. W maju przy dokonywaniu oceny spółek zostanie 

przedłożona władzom miasta dokładna analiza realizacji inwestycji. Zdaniem prezesa już 

w miesiącach sierpień – wrzesień 2012 roku będzie można oddać inwestycję do użytku. 

Prezes dodał, że była potrzeba podjęcia inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków. 

 

Radna Małgorzata Pyka poruszyła temat koncepcji budowy mieszkań socjalnych po 2012 r. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poprosił o przekazanie interpelacji na piśmie. Interpelacja radnych 

Małgorzaty Pyka i Grażyny Korybut w załączeniu do protokółu. 

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. 

  

Skarbnik miasta Grażyna Mela poinformowała, że prognoza finansowa Gminy Miasto 

Brzeziny  została sporządzona na tak odległy okres z powodu poręczenia, jakie miasto 

udzieliło w 2010 r. spółce TBS na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Wieloletnia 

prognoza finansowa jest dokumentem, który wprowadziła znowelizowana w 2009 r. 

ustawa o finansach publicznych i w bieżącym roku uchwalana jest po raz pierwszy. W 

wieloletniej prognozie finansowej najważniejszym wskaźnikiem finansowym na 2011 rok 

jest zadłużenie w kwocie 16.546.397,61 zł, co stanowi 59,52 proc. dochodów 

planowanych na 2011 r. Do 2013 r. obowiązują jeszcze stare wskaźniki, czyli do 60 proc. 

dochodów jeśli chodzi o zadłużenie i 15 proc. jeśli chodzi o spłaty kredytów i pożyczek. 

Od 2014 r. obowiązuje nowy wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych, w 

którym pod uwagę brane są dochody i wydatki z poprzednich trzech lat. Dlatego 

począwszy od roku 2011 należy analizować, jak będą kształtowały się dochody bieżące i 

wydatki bieżące. Ważne jest,  aby wydatki bieżące nie przewyższały dochodów 

bieżących, bo jeśli przewyższą, to Regionalna Izba Obrachunkowa takiego projektu 

uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej nie zaakceptuje. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o stanowisko Komisji Finansowo – Budżetowej w sprawie 

prognozy. 

 

Tadeusz Barucki odpowiedział, że opinia komisji jest pozytywna. 
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Skarbnik dodała, że przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Skarbnik odczytała 

tę opinię. Także pozytywną opinię o projekcie prognozy zadłużenia budżetu wyraziły   

komisje  Rady Miasta Brzeziny. Przedstawiła następnie projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. 

 

Radny Krzysztof Jeske poprosił o wyjaśnienie, gdzie podziała się jedna z pozycji z tabeli 

zaprezentowanej w materiale przesłanym wcześniej radnym, gdyż w projekcie obecnym 

jej nie zauważył? 

 

Skarbnik wyjaśniła, że  pozycja, o którą radny pyta jest  nadal. Wskazała  jej przesunięcie w 

inne miejsce tabeli. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, czy wieloletnia prognoza finansowa 

może rozminąć się z planami rozwoju miasta i czy przewiduje się w tym okresie rozwój 

gazownictwa przewodowego? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że prognoza dotyczy wielkości przewidywanych, zwłaszcza, że 

obejmuje wiele lat i różne procesy gospodarcze mogące wpływać na wielkości zadłużenia 

budżetu. Natomiast plany obejmują lata najbliższe i łatwiejsze do przewidzenia. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie, czego dotyczą kwoty podane w prognozie 

w wierszu 6 : w 2020 r. 5,3 mln. zł i w 2044 r. 3,8 mln zł.? 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że są to różnice pomiędzy dochodami i wydatkami 

bieżącymi. 

 

Burmistrz Marcin Pluta  przekazał pozytywną opinię RIO w Skierniewicach o opracowanej 

przez panią skarbnik wieloletniej prognozie finansowej dla miasta Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powiedział, że dla poprawy sytuacji 

mieszkaniowej w Brzezinach zdecydowaliśmy się  wystawić majątek miasta jako 

poręczenie spłat kredytu przez spółkę TBS. Wyraził nadzieję, że zajdą pozytywne zmiany 

w gospodarowaniu, które pozwolą na wcześniejszą spłatę zobowiązań  przez TBS. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o przeznaczenie środków zaplanowanych jako wydatek 

inwestycyjny w przebudowie ul. Sejmu Wielkiego. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że są to środki zaplanowane na opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że projekt ten będzie musiał być wykorzystany w ciągu 3 lat, bo 

gdy nie rozpocznie się jego realizacja w tym okresie, to dokumentacja utraci swoją 

ważność, a my stracimy tak potrzebne teraz środki. Przewodniczący zakończył dyskusję 

nad projektem prognozy finansowej i poprosił  o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Miasto Brzeziny. 
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Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych do tego projektu. Nie było zgłoszeń, więc 

poddał uchwałę pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, 1o było „za”, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto 

Brzeziny na 2011 rok. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że nie jest autorem przedstawianego budżetu. Budżet ten 

jest trudny i ogranicza możliwości nowej władzy. Nie jest więc kreatorem, ale 

administratorem opracowanej wcześniej koncepcji budżetu miasta. Powiedział, że weźmie 

dopiero odpowiedzialność za budżet 2011 roku po dokonaniu pierwszych zmian 

budżetowych. Zmiany te powinny umożliwić realizację projektów  na przykład w sferze 

socjalnej. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał, że w sierpniu 2010 roku Rada 

Miasta uchwaliła nową procedurę przygotowywania i uchwalania budżetu. Powiedział, że 

nie jest dobrze, gdy kto inny opracowuje budżet według swoich koncepcji, a kto inny 

musi ten budżet realizować.  

 

Radna Czesława Gałecka  powiedziała, że powstałe wysokie zadłużenie w 2010 r. jest 

wynikiem koncepcji rozwoju miasta. Środki przeznaczono nie na przejedzenie  lecz na 

rozwój infrastruktury miasta. Dużo zwłaszcza kosztowało nas finansowanie budowy 

Przedszkola Nr 1, wyłącznie z własnych środków. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przeprosił, że został niewłaściwie zrozumiany i stąd reakcja radnej 

Gałeckiej. 

 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że powodem wysokiego zadłużenia budżetu pod koniec 

kadencji jest jego „przegrzanie”, które zaczęło się 6 – 7 lat temu, gdy wiele zadań 

inwestycyjnych zaplanowano nietrafnie, jak na przykład remont budynku przy ul. 

Staszica, czy opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej. Zaskoczyła nas 

sytuacja z Przedszkolem Nr 1. Nie przewidywaliśmy, że nagle trzeba było przeznaczyć 

tak duże środki w całości z naszego budżetu na budowę tego przedszkola. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że budżety poprzednich lat nie były uchwalane 

jednogłośnie. 

 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że głosował za budową hali sportowej, zanim 

wyniknęła sprawa budowy nowego przedszkola. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o możliwość umarzania pożyczek. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że zostanie umorzona pożyczka z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 417 tys. zł. w 

wyniku zakończenia termomodernizacji budynku Urzędu Miasta. Umorzenie to zmniejszy 

zadłużenie budżetu w 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.   
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Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła  podstawowe wielkości charakteryzujące projekt 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok, które przedstawiają się następująco:  

Dochody miasta zaplanowano w wysokości 27.801.018,17  zł, a wydatki - w wysokości 

30.729.608,59 zł. Zaplanowany deficyt  wynosi 2.928.590,42 zł.  

      Tegoroczne wpływy do budżetu miasta pochodzić będą z dochodów własnych –  ok. 46 % 

dochodów, w tym: podatków i opłat lokalnych, udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych i pozostałych dochodów własnych, w tym dochodów z mienia i sprzedaży 

usług. Pozostałe dochody pochodzić będą z: 

     - dotacji bieżących w wysokości 4.262.185 zł – 15,03 % wszystkich dochodów, 

     - dotacji unijnych w wysokości 3.340.630,17 zł, - 12,79%,  

     - subwencji w wysokości 7.266.783 zł – 26,2 %. 

     Do największych wydatków należą:  

     - wydatki bieżące na oświatę – 9.851.856,00 zł – 32,05%  budżetu, w tym na wynagrodzenia  

     7.867.636 zł. 

     Subwencja oświatowa - 5.215.989 zł – 52,94 % wydatków oświatowych, środki własne      

     stanowią  4.202.222 zł – 42,65% wydatków na oświatę, dotacja unijna wyniesie 433.645 zł. 

     - wydatki na pomoc społeczną – 5.391.867 zł – 17,55% budżetu, z tego: 

     - dotacje z budżetu państwa – 4.160.263 zł,  

     - środki własne – 1.231.604 zł, 

 - wydatki na administrację publiczną – 3.073.800 zł – 10 %, bieżące – 3.038.800 zł,   

 majątkowe 35 tys. zł, 

     - wydatki na transport i łączność – 4.176.102,90 zł – 13,59%, 

 - wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska –  3.567.647,69 zł –11,6%   

 wydatków, 

    - wydatki na kulturę fizyczną i sport – 1.503.570 zł – 4,9% wydatków.   

    Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5.936.032,90 zł – 19,3% ( 2010 r.   

    9.443.070,25 – 25,9% wydatków),  

    w tym na: 

 - budowę  i przebudowę ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci   

 kanalizacji deszczowej –  2.791.102,90 zł, 

- budowę dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta,    

Czartoryskiego i Potockiego wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  

150.000 zł,   

   - przebudowę ul. Piłsudskiego – 665.000 zł,   

- budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego –  

35.000 zł,  

   - wniesienie wkładu do ZUK – 2.247.000 zł,  

- „Muzeum w przestrzeni” – 7.930 zł,   

   - 40.000 zł na zakup działek. 

   Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wys. 5.470.590,42   

   zł, ( o 26,3 % więcej niż w 2010 r. - 6.000.000 zł.). Spłaty na 2011 rok zaplanowano w   

   wysokości 2.542.000 zł i dotyczą spłat pożyczek do WFOŚiGW (266.600 zł) oraz spłat   

   rat kredytów (2.275.400 zł). Łączna kwota planowanych spłat pożyczek – 2.542.000 zł,   

   odsetek – 600.000 zł i poręczenia za TBS – 100.000 zł wynosi 3.242.000 zł i stanowi  

   11,66 % dochodów. 

   Zadłużenie na koniec 2011 roku zaplanowano w wysokości 16.546.397,61 zł, czyli 59,52%. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Budżetowej.  

       

Radny Tadeusz Barucki przedstawił opinię Komisji Finansowo-Budżetowej, która po 
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dokonaniu analizy budżetu stwierdziła, że budżet jest niedoszacowany w pewnych działach. 

   Projekt uchwały budżetowej komisja zaopiniowała pozytywnie. 

   Przedstawił następnie pisemną propozycję złożoną przez Komisję Rewizyjną zmniejszenia   

   na 2011 r. planu inwestycji  ZUK o 1.000 000 zł i Miejskiej Krytej Pływalni o 100.000 zł. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w stanie wyższej konieczności, po pozytywnej opinii 

Komisji Finansowo – Budżetowej ten projekt budżetu może być poddany pod głosowanie 

Rady. 

 

Skarbnik Grażyna Mela dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała   

  projekt uchwały budżetowej na 2011 r. Odczytała tę opinię 

 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby środki zdjęte z planu inwestycji na dokumentację 

budowy ul. Sejmu Wielkiego przeznaczyć na budowę chodnika przy ul. Przedwiośnie. 

Zgłosił też zastrzeżenia co do celowości przekazania środków na partycypację inwestycji 

związanej z gospodarką odpadami, która będzie prowadzona przez Związek Międzygminny 

„Bzura” w Łowiczu. 

 

Radna Halina Szczepaniak była przeciwnego zdania. Powiedziała, że dokumentacja na 

budowę ul. Sejmu Wielkiego powinna być utrzymana. Skrytykowała prowadzenie 

gospodarki remontowej dróg przez miasto. Według niej jest ona nieskuteczna, bo 

naprawiane w lipcu 2009 roku drogi nieutwardzone były już zniszczone w październiku. 

Urząd Miasta niestety nie potrafił wymusić na wykonawcy naprawienia ubytków w 

nawierzchni. Powinien ktoś pilnować gospodarnego wydatkowania  z budżetu miasta 

pieniędzy na naprawy dróg. 

 

Radny Tadeusz Barucki polemizował z wypowiedzią radnej Szczepaniak. Powiedział, że nie 

chce nikomu zabierać pieniędzy, tylko prosi o realistyczne wydatkowanie środków 

budżetowych. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy budując budżet wzięto pod uwagę podwyżkę podatku 

VAT? 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że nie uwzględniono podwyżki podatku VAT, ale w 

budżecie jest zaplanowana rezerwa, z której skutki tej  podwyżki mogą być pokryte. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk powiedziała, że nie należy obciążać całą winą za 

nieskuteczne naprawy dróg tylko wykonawców. Jej zdaniem burmistrz Chojka tak 

podpisywała umowy wynikłe z przetargów. 

 

Radny Michał Dróżdż wyraził pogląd, że nie należy wybierać najtańszych wykonawców, bo 

potem są problemy z jakością wykonawstwa, tylko wybierać należałoby takich, którzy 

przedstawią najlepszą jakościowo ofertę przy danej cenie. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Paweł Świderski powiedział, że radny Dróżdż 

może i ma rację, ale prawo dotyczące wyboru wykonawcy w wyniku przetargu jest zupełnie 

inne. Musimy wybierać oferty najtańsze. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby skierować dyskusję na właściwy temat. Powiedział, żeby 

nie mówić już o przeszłości lecz o  budżecie miasta na 2011 rok. 
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Radny Przemysław Maślanko zaproponował, aby przedyskutować budżet oświaty. 

 

Burmistrz Marcin Pluta uważa, że budżet na 2011 rok będzie musiał być skorygowany. Na 

przykład chcemy przeznaczyć na inwestycje ZUK nie całą kwotę 2247 tys. zł, tylko 1 mln. 

zł., a w trakcie roku będziemy szukać innej możliwości: albo poprzez zaciągnięcie kredytu, 

albo poprzez emisję obligacji. Zadał retoryczne pytanie: dlaczego miasto ma zaciągać 

kredyt, skoro ZUK jest samodzielnym podmiotem gospodarowania? Trzeba skończyć z 

poglądem, że  miasto jest „dojną krową”. Należy także uszczelnić wszystkie wydatki, ale 

przede wszystkim zracjonalizować wydatki oświaty, których jest w budżecie miasta 

najwięcej. Zapewnił, że przy szukaniu oszczędności w oświacie będzie przestrzegane prawo 

oraz zasada konsultacji ze związkami zawodowymi. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odczytał opinię brzezińskiego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, która dotyczy budżetu oświaty na 2011 r. Z opinii tej wynika, że 

zaplanowane na 2011 rok wydatki – 9.900 tys. zł zarówno w stosunku do wykonania w 

2009 ( 11.300 tys zł.)jak i w 2010 r.( 12.600 tys. zł) są za niskie. ZNP podkreślił, że  w 

chwili obecnej brak jest 2 mln. zł na wynagrodzenia. Powiedział, że Związek ocenił w 

końcu negatywnie budżet oświaty na 2011 r. 

 

Skarbnik Grażyna Mela  powiedziała, że Związek niedokładnie przeanalizował projekt 

budżetu oświaty na 2011 r. Nie wziął na przykład pod uwagę 7 % podwyżki wynagrodzeń 

nauczycieli, które wypłacane są już od września 2010 r. Zapewniła, że szkoły są 

zabezpieczone w podstawowe potrzeby takie jak zakup energii, wody, opłat za ścieki i 

wywóz nieczystości, zakup ogrzewania czy usług telefonicznych . 

 

Burmistrz Marcin Pluta dodał, że w roku 2010 wypłacono nauczycielom wynagrodzenia 

dodatkowe za 50 tys. nadgodzin. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że wszystkie miejskie placówki  oświaty i wychowania 

są w dobrym stanie, gdyż wysiłkiem miasta zostały w ciągu ostatnich lat wyremontowane. 

Przewodniczący powiedział, że był zarzut pracowników niepedagogicznych oświaty i 

wychowania, że 7 % podwyżka wynagrodzeń została przeznaczona tylko dla nauczycieli. 

 

Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZNP Beata Szczesek powiedziała, że projekt budżetu 

na 2011 rok otrzymała 25 stycznia i Związek miał dosłownie 1 dzień, a więc stanowczo za 

mało czasu na przeanalizowanie planowanych wielkości zawartych w tym projekcie i 

wypracowanie swojego stanowiska. Dlatego odniesiono się tylko do danych ogólnych. 

Dodała, że ustawowym obowiązkiem jest odpowiednio wcześniejsze przekazanie do opinii 

związku zawodowego projektu budżetu oświaty na nowy rok budżetowy.  Powiedziała, że 

średnie wynagrodzenia nauczycieli w mieście są zadawalające, ale ich wysokość osiągnięto 

tylko dzięki godzinom dodatkowym. Zabranie tych nadgodzin w 2011 roku spowoduje, że 

średnie płace nauczycieli będą w tym roku niższe oraz stracą na tym dzieci mające 

dotychczas lepsze warunki nauki i rozwoju. 

 

Radny Przemysław Maślanko zauważył, że nauczyciel, gdy nie osiągnie średniej 

wynagrodzeń, musi otrzymać wyrównanie z budżetu miasta. Dodał, że dzięki zajęciom w 

nadgodzinach nauczyciele osiągnęli wyższe średnie wynagrodzeń a dzieci otrzymały więcej 

wiedzy. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, dlaczego organizacja związkowa tak 

późno otrzymała projekt budżetu oświaty do zaopiniowania?  

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że do tego zarzutu odniesie się na piśmie. 

    

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powiedział, że możemy uchwalenie budżetu 

przesunąć o jeden miesiąc, ale uważa, że nie ma tu większych problemów i obecnie nie ma 

propozycji zasadniczych zmian w budżecie, więc proponuje poddać projekt pod głosowanie. 

Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały budżetowej? Skoro nikt się nie zgłosił więc 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, 12 głosów było „za” , jeden radny wstrzymał się od 

głosu. 

 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu      

     Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

 

Doradca burmistrza ds. społecznych Krzysztof Kotynia przedstawiając Miejski Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podkreślił, że w dużej części 

jest on kontynuacją działań i zadań realizowanych w latach ubiegłych. Podstawowym 

celem programu jest zminimalizowanie rozmiarów szkód związanych z nadużywaniem 

alkoholu. 

      Powiedział, że radni na posiedzeniach komisji a zwłaszcza podczas Komisji do Spraw 

Społecznych i Sportu przedyskutowali wiele kwestii w projekcie programu i prosili o ich 

uwzględnienie. Uwagi do programu zgłosiły radne Grażyna Korybut i Małgorzata Pyka a 

także przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński. Doradca powiedział, ze starał się te 

uwagi uwzględnić i znalazło to odbicie w przedstawionym projekcie Programu.  

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał ile w 2010 roku przeprowadzono kontroli w punktach, gdzie 

sprzedawany jest alkohol? 

 

Doradca Krzysztof Kotynia odpowiedział, że kontrole przeprowadza Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w tym momencie nie ma takiej wiedzy, ale 

odpowie radnemu po uzyskaniu odpowiedniej informacji. 

 

Radna Grażyna Korybut zauważyła, że na sesji nie ma Pełnomocnika Burmistrza do Spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powiedziała, że przedstawiony Program jest 

powieleniem diagnozy sprzed 2009 roku i jest zdezaktualizowany. Program powinien być 

przepracowany w celu zawarcia w nim konkretów. Uporządkować należy w nim dane 

tabelaryczne, ponieważ dotyczą ona powiatu brzezińskiego. Prosiła też o ujednolicenie 

nazewnictwa struktur w tabelach ( np., Punkt Informacji Obywatelskiej, Punkt 

Konsultacyjno – Terapeutyczny). Uważa jednak, że Program mimo tych uchybień można 

przedstawić do uchwalenia Radzie Miasta. 

 

Radna Małgorzata Pyka także wskazała na formalne błędy zawarte w Programie i w 

załączonym Preliminarzu wydatków na realizację Programu. Poprosiła np. o uściślenie 

kto będzie zawierać umowy i za ile, oraz czego dotyczy zaplanowany wydatek w 

wysokości 25 tys. zł. 

 

Doradca Krzysztof Kotynia wyjaśnił, że kwota 25 tys. zł dotyczy wynagrodzeń 
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bezosobowych na opłaty za opinie specjalistyczne. 

 

Radna Halina Szczepaniak zaproponowała, aby zamiast terapii zaktywizować uzależnione 

osoby do pracy i dać im jakieś pożyteczne zajęcie.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że środki budżetowe należy 

wydatkować zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w odpowiednich ustawach. 

Zauważył też, że pracę nie daje samorząd, ale są do tego powołane inne kompetentne 

organa i przedsiębiorcy. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zgodził się z wypowiedzią radnej Szczepaniak, że praca resocjalizuje. 

Jest tylko taki problem, że pracy tej jest bardzo mało, lub jej nie ma wcale. Co do 

omawianego projektu Programu, to trzeba uznać, że ma teraz pewne braki, ale możliwe do 

szybkiego usunięcia. 

 

Radna Grażyna Korybut proponuje na bieżąco usunąć wykazane nieścisłości i braki w 

Programie np. dotyczące Klubu Integracji Społecznej. Proponuje wprowadzić też zapis 

zaproponowany przez radną Szczepaniak dotyczący resocjalizacji uzależnionych osób 

poprzez pracę i inne pożyteczne społecznie czynności. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przedstawienie projektu uchwały i przegłosować 

przyjęcie Programu wraz z preliminarzem, oraz ze zgłoszonymi w czasie dyskusji 

poprawkami. Zapytał, czy są inne propozycje i uwagi? Nikt nie zabrał głosu, więc 

przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowało 12 radnych, „za” było 7 radnych, wstrzymało się od głosu 5 radnych, 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady poprosił o zmianę kolejności przedstawianych do 

uchwalenia projektów uchwał Rady i zaproponował przesunięcie kolejności punktów w 

porządku obrad ze względu na obecność zaproszonych z zewnątrz gości w taki sposób, by  

w tym momencie rozpocząć dyskusję nad punktem 12. Punkt ten dotyczy podjęcia 

uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Brzeziny w 

ciągu drogi krajowej Nr 72. Z braku innych propozycji, poprosił o przegłosowanie zmiany 

porządku obrad. 

 

W głosowaniu radni jednogłośnie 12 glosami „za” poparli propozycję przewodniczącego 

Rady Zbigniewa Bączyńskiego.    

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji przebiegu 

obwodnicy miasta Brzeziny w ciągu drogi krajowej Nr 72. Zmiana kolejności 

punktów w porządku obrad.   

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że w dotychczasowym przebiegu konsultacji większość 

gmin jest podobnego zdania jak nasze, że najdogodniejszym wariantem przebiegu 

obwodnicy jest wariant IV lub IV a. 

 

Mieszkaniec Paprotni gm. Brzeziny dr Edward Bald po dokonaniu analizy korzyści 

wariantów przebiegu obwodnicy z punktu widzenia mieszkańców miejscowości 

znajdujących się na trasie wszystkich wariantów stwierdził, że wariant VII jest najbardziej 

uciążliwy, natomiast najkorzystniejsze wydają się warianty IV lub IVa. 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że obwodnica dla miasta Brzezin jest 

konieczna. Obecnie natężony ruch, zwłaszcza ciężarowy, niszczy zarówno domy 

mieszkalne, zabytkowe kościoły oraz stare chronione centrum miasta. Jest też bardzo 

uciążliwy i niebezpieczny dla mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił obecną na sesji przewodniczącą 

Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej Teresę Szymczak o zaprezentowanie  

fotografii dokumentujących uciążliwość nasilonego w ostatnich latach ruchu 

samochodowego na trasie przebiegu drogi krajowej Nr 72. Zaproponował, aby plik tych 

fotografii przesłać wraz z uchwałą organizatorom społecznych konsultacji : GDDKiA 

oraz firmie „Transprojekt” w Warszawie. Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie 

różnic pomiędzy wariantami IV i IV a. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że jeden z wariantów jest krótszy o ok. 200 

metrów, ale poza granicami miasta Brzeziny. Na terenie miasta oba warianty mają ten sam 

przebieg. Zaproponował, aby w projekcie uchwały użyć sformułowań, że Rada Miasta 

opiniuje pozytywnie i zdecydowanie warianty IV i IVa przebiegu obwodnicy. 

       

Przewodniczący Rady zadał pytanie czy w uchwale należy wymienić oba warianty tj. IV         

i   IV a ? 

 

Naczelnik Paweł Świderski odpowiedział, że należy ustosunkować się do obu wersji 

wariantów, tj. IV i IV a albo IV lub IV a. 

 

Przewodniczący Rady po przedyskutowaniu zaproponował wersję odnoszącą się do wariantu 

IV lub IV a jako optymalne z naszego punktu widzenia i poprosił zastępcę burmistrza 

Romana Sasina o przedstawienie projektu uchwały a następnie zadał pytanie, czy są 

uwagi do przedłożonego projektu. Nikt się nie wypowiedział, więc poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych jednogłośnie „za”. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady  ogłosił 15 minutową przerwę w obradach Rady 

Miasta. 

 

Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. 

 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 

 

Doradca burmistrza ds. społecznych Krzysztof Kotynia przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. Omówił główne założenia Programu i preliminarz wydatków na jego realizację 

w 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński  poprosił o uwagi i zapytania radnych do 

przedłożonego projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zadała pytanie, czy zakup testerów 

antynarkotykowych ujęty jest w preliminarzu kosztów. 
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 Doradca Krzysztof Kotynia  odpowiedział twierdząco oraz wyjaśnił, że Policja powinna mieć 

swoje testery. Gdyby okazało się, że nie będzie potrzeby zakupu testerów, to w trakcie 

roku budżetowego można dokonać odpowiednich zmian w preliminarzu kosztów. 

 

Radna Grażyna Korybut w imieniu Komisji Spraw Społecznych i Sportu udzieliła 

rekomendacji do podjęcia uchwały. Powiedziała, że deklaruje współdziałanie z doradcą 

burmistrza Krzysztofem Kotynią nad poprawą redakcji obu programów, które wymagają 

pewnych zmian.  

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

 

12 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu      

         „Aktywność – mój atut” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.  

         Punkt dodany. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił uzasadnienie projektu 

uchwały i odczytał jej treść. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powiedział, że realizacja tej uchwały będzie 

wykonaniem jednego z warunków walki z patologią, alkoholizmem i narkomanią, gdy 

uzależnieni odnajdą sens swojego życia w aktywnej pracy i działalności. Zadał następnie 

pytanie, czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały. Nikt nie zabrał głosu, więc 

poddał go pod głosowanie. 

 

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

 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela do   

     Związku Międzygminnego „Bzura”. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił uzasadnienie dokonania zmiany przedstawiciela naszego 

miasta z p. Grzegorza Maślanko na zastępcę burmistrza Romana Sasina, w którego gestii 

jest nadzór nad sprawami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury na to 

stanowisko? Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie, więc przewodniczący Rady 

zaproponował przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych, którzy jednogłośnie byli „za”. 

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów 

do składowania na składowisku odpadów w Brzezinach. 

 

Kierownik Referatu Spraw Komunalnych Wioletta Zubowicz zaprezentowała projekt 

uchwały i uzasadniła go tym, że prezes ZUK nadzorujący składowisko odpadów w 

Brzezinach przedstawił kalkulację nowych stawek za składowanie odpadów, biorąc pod 

uwagę aktualną opłatę, którą ponosi za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz 

niewielką podwyżkę kosztów własnych.  
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Radny Tadeusz Pabin wyraził obawę, ze duża podwyżka opłat za składowanie odpadów 

spowoduje wzrost cen jakie firmy wywozowe zażądają od mieszkańców. Skutek może 

być taki, że śmieci mogą być w większych ilościach podrzucane do rowu przy drodze albo 

do lasu. 

 

Kierownik Referatu Wioletta Zubowicz odpowiedziała, że obowiązuje Regulamin 

przestrzegania porządku na terenie naszego miasta, który zakazuje wyrzucania odpadów 

byle gdzie i tworzenia dzikich wysypisk w środowisku naturalnym. Dodała, że na 

likwidację takich wysypisk w roku ubiegłym trzeba było wydatkować z budżetu 80 tys. zł. 

 

Prezes ZUK Janusz Cywiński powiedział, że z tytułu wzrostu kosztów własnych opłatę za 

składowanie odpadów podniesiono tylko o 30 gr. Reszta podwyżki opłaty pochodzi ze 

zwiększenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Obecnie ta opłata wynosi 170 zł za tonę 

odpadów plus 7% podatku VAT. Razem 183,60 zł za 1 tonę składowanych odpadów. 

Dodał, że nasze składowisko odpadów praktycznie jest na wyczerpaniu. Żeby służyło nam 

jeszcze kilka lat, musimy prasować je kompaktorem. Wzrost kosztów własnych pochodzi 

od wzrostu cen paliw do kompaktora oraz od kosztów odszczurzania składowiska, za 

które ZUK zapłacił ok. 20 tys. zł. Prezes ZUK wyraził obawę, że gdy nasze składowisko 

będzie trzeba zamknąć z powodu jego wyczerpania, to cena za odebranie odpadów na 

obce wysypiska może wzrosnąć do 300 zł za 1 tonę.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania dyskusji na temat opłat za 

składowanie odpadów poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Glosowało 13 radnych. 11 głosów było „za”, 2 głosy „przeciw”. 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej     

      działki  gruntu nr 2564/29. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska przedstawiła uzasadnienie do 

podejmowanej uchwały. Powiedziała, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Sienkiewicza 13 złożył wniosek o odsprzedanie działki należącej do miasta. Dodała, że 

Komisja Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała wniosek Wspólnoty pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał radnych czy mają uwagi do projektu 

uchwały. Nikt się nie wypowiedział, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na   

      okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą gruntu stanowiącego część działki nr 1322. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem. Powiedziała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji 

Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał o uwagi radnych do projektu  uchwały. 

Uwag nie było, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Głosowało 12 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 

do 3 lat z dotychczasowym najemcą gruntów, na których usytuowane są kioski 

handlowe. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem dotyczącym zawarcia kolejnej umowy najmu terenu pod trzema 

kioskami handlowymi firmy „RUCH” na okres 3 letni. Powiedziała, że projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o wypowiedzi radnych w tej sprawie, ale 

nikt nie zabrał głosu, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi Pana dyrektora 

Sławomira Sztylera na działalność Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady 

Miasta Brzeziny za bezzasadną. Punkt zmieniony. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński uzasadnił projekt uchwały tym, że Komisja 

Rewizyjna pracująca w nowym składzie w nowej kadencji podjęła stanowisko w sprawie 

zarekomendowania Radzie Miasta podjęcia uchwały w sprawie skargi dyrektora Miejskiej 

Krytej Pływalni Sławomira Sztylera na Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji oraz na 

przewodniczącego Rady Miasta. Poprosił wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

Małgorzatę Pykę o przedstawienie stanowiska Komisji. 

 

Radna Małgorzata Pyka – wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej w imieniu 

trzyosobowego składu Komisji przedstawiła stanowisko w sprawie zaopiniowania skargi 

dyrektora MKP Sławomira Sztylera jako bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są w tej sprawie wypowiedzi? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, na czym polegał konflikt pomiędzy dyrektorem 

MKP a nim. Dyrektor Sławomir Sztyler próbował wywrzeć nacisk na Komisję Rewizyjną 

wnioskując o usunięcie jego jako członka Komisji przy rozpatrywaniu skargi klienta MKP 

na postępowanie dyrektora, uzasadniając wniosek tym , iż jest  członkiem jego rodziny 

oraz tym, że Roman Sasin ma z nim osobisty konflikt. Wniosek swój złożył na piśmie do 

przewodniczącego Komisji Krzysztofa Kotyni. Krzysztof Kotynia po konsultacji z 

pozostałymi członkami Komisji postanowił wniosek S. Sztylera oddalić ponieważ uznał, 

że są to argumenty nieprawdziwe i poinformował wnioskodawcę o tym ustnie. Jednak S. 

Sztyler zażądał odpowiedzi na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że Krzysztof Kotynia nie miał zamiaru spełnić żądania 

dyrektora Sztylera aż do 13 grudnia 2010 r., gdy na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji Rady przekonano go, aby przekazał S. Sztylerowi odpowiedź pisemną. Dyrektor 

Sztyler na tym posiedzeniu zobowiązał się, że po otrzymaniu odpowiedzi na piśmie od 

Krzysztofa Kotyni skargę na Komisję Rewizyjną i przewodniczącego Rady Miasta 
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wycofa. Przewodniczący Rady powiedział, że taką odpowiedź pisemną od Krzysztofa 

Kotyni  dyrektor Sztyler otrzymał. Dotąd jednak nie wypełnił swojego zobowiązania 

wycofania skargi. Ponieważ sprawa ciągnęła się już za długo i nadzór prawny wojewody 

uznał, że skarga ma być rozpatrzona przez Radę Miasta, więc należało  ją zakończyć 

rozpatrując ją przez bezstronnych nowych członków Komisji Rewizyjnej. Poprosił 

wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie projektu uchwały, a następnie 

zapytał, czy są uwagi do tego projektu. Ponieważ nikt się nie zgłosił, poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Spośród obecnych 12 radnych, udział w glosowaniu wzięło 11 radnych. 10 radnych było „za”, 

wstrzymał się od głosu 1 radny.  

 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do 

spraw zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny.  

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński przypomniał, że Krzysztof Kotynia 

przestał być radnym i w związku z tym nie może być członkiem doraźnej Komisji do 

spraw zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny. Dlatego prosi o zgłoszenie nowej 

kandydatury na wolne miejsce w tej Komisji. 

 

Radna Małgorzata Pyka wyraziła chęć pracy w Komisji do spraw zmian w Statucie. Innych 

kandydatów nie było.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania nowego członka 

doraźnej Komisji do spraw zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny Małgorzaty Pyki i 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  

 

Spośród 12 radnych obecnych na posiedzeniu Rady, głosowało 10 radnych i wszyscy byli 

„za”. 

 

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich radnych o aktywny udział w składaniu wniosków 

w sprawie zmian Statutu Gminy Miasto Brzeziny.  

     

 

20. Wolne wnioski. 

 

Radny Michał Drożdż powiedział, że doradca Krzysztof Kotynia powinien uzupełnić 

programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o uwagi przyjęte podczas 

dyskusji na obecnej sesji. 

 

Radna Halina Szczepaniak  wypowiedziała się ponownie w sprawie wykorzystania środków, 

których nie będzie można przeznaczyć z inwestycji na dokumentację budowy ul. Sejmu 

Wielkiego. Jej zdaniem środki uzyskane z takiej oszczędności powinny trafić na bieżącą 

poprawę warunków drogowych mieszkańców z rejonu ul. Sejmu Wielkiego. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin stwierdził, że praktycznie zadanie inwestycyjne dotyczące 

dokumentacji budowy ul. Sejmu Wielkiego jest już rozpoczęte, ponieważ podpisana jest  

umowa  i poniesione wydatki są  zobowiązaniami. W chwili obecnej zastanawiamy się 

tylko nad pewnymi zmianami przebiegu drogi w ul. Sejmu Wielkiego. Miałyby one 
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polegać na ominięciu mostu przy stawach i poprowadzeniu drogi od ul. Waryńskiego. 

Doszłoby do skrócenia długości przebudowywanej ulicy, a co za tym idzie do obniżenia 

kosztów inwestycji. Jest też pomysł utworzeniu ścieżki rowerowej po jednej stronie ulicy 

a po drugiej stronie chodnik. Po modernizacji droga ta mogłaby służyć do uruchomienia 

inwestycji w okolicy oraz na cele budownictwa jednorodzinnego. Zastanawiamy się też 

nad możliwością przedłużenia  ul. Sejmu Wielkiego do ul. Strykowskiej. W tym rejonie 

będą budowane obiekty i szeroka na 15 mb. droga dojazdowa do nowej Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej. Należy też wspomnieć o możliwych próbach powiększenia 

terenów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich kosztem terenów naszego miasta 

oraz o planach wydzielenia jedynych w naszym województwie tzw. „dołków 

archeologicznych”. Zmiany te oraz  budowa obwodnicy drogi nr 72 wymagałyby 

doprowadzenia do zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zastępca 

Burmistrza uważa, że nawet należałoby na nowo opracować studium projektowe dla 

całego miasta. 

 

Radny Przemysław Maślanko zwrócił uwagę na spore ubytki w nawierzchni chodnika przy 

wyjściu z targowiska miejskiego. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że w nawierzchni asfaltowej dróg są niebezpieczne 

ubytki. Zapytała czy zakończone są przygotowania do przetargu na utrzymanie dróg 

utwardzonych. 

 

Radna Barbara Kozłowska wskazała niebezpieczną dziurę w jezdni na ul. Traugutta, przy  

numerze 12. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że  31 stycznia  2011 r. odbędzie się przetarg 

na usuwanie ubytków w jezdniach asfaltowych na drogach gminnych. Natomiast 4 lutego 

ma odbyć się przetarg na utrzymanie dróg gruntowych. Trzeba pamiętać, że budżet miasta 

jest w trudnej sytuacji, bo wskaźnik zadłużenia wynosi 59,6 i z trudem udaje się nam 

znajdować jakieś wolne środki. Pogoda jest taka, że dziur w ulicach będzie przybywać, a 

środki mamy jednak niewystarczające i wciąż szukamy nowych możliwości na poprawę 

stanu dróg. Duże problemy stwarzają nam dzikie wysypiska śmieci, które musimy 

uprzątać. To również sporo kosztuje. Na razie poklejone zostały dziury na ul. 

Skłodowskiej. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy będą jakieś oszczędności w związku z odśnieżaniem?  

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin uważa, że nastąpiła poprawa w zakresie zimowego 

utrzymania dróg, bo ulice, place i chodniki są sprzątane ze śniegu i lodu oraz posypywane  

piaskiem i solą. Wyjaśnił, że z  400 tys. zł, jakie były na zimowe utrzymanie dróg, 

zaoszczędzimy może 100 tys. zł. Ale zima jeszcze się nie skończyła i może trzeba będzie 

usuwać śnieg z ulic i chodników. W każdym razie bieżące oszczędności w budżecie 

zabezpieczymy na poprawę stanu dróg po zimie. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że może nastąpiła poprawa utrzymania dróg, ale nie na 

ul. Św. Anny, bo są przypadki, że nie sprząta się śniegu z chodników w niektórych 

miejscach, gdzie chodnik odgrodzony jest od posesji trawnikiem.  

 

Radny Michał Drożdż uważa, że łatanie obecnie ubytków w jezdni  przy pomocy tłucznia nic 

nie daje, oprócz głupiego wydatkowania  pieniędzy. Zabezpieczona dziś dziura w jezdni 
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jutro znowu się pokazuje. Ktoś powinien nadzorować te roboty, żeby było to trwalsze. 

Radny proponuje, aby skupić się na  solidnym usuwaniu ubytków w jezdni w okresie 

przełomu  marca – kwietnia. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że większe ubytki w jezdni powinny być 

oznaczane dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach. 

 

Radna Halina Szczepaniak powiedziała, że dopóki nie zostanie uruchomiona ul. Waryńskiego 

po przebudowie, to nasze drogi będą nadal rozjeżdżane przez tiry. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że przekazana zostanie prośba do 

brzezińskiej Policji o częstsze kontrolowanie naszych dróg, bo zdarza się, że ciężkie 

pojazdy poruszają się po drogach, gdzie jest ograniczony ruch ciężarówek o wadze 

powyżej 10 ton. Poinformował też radnego Krzysztofa Jeske, że coraz więcej 

mieszkańców domaga się dopuszczenia ruchu obustronnego po ul. Chopina. Jest ona teraz 

za wąska, ale w przyszłości, po porozumieniu z parafią będzie można  ją poszerzyć. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zarządca drogi ma obowiązek usunąć  niebezpieczny 

ubytek w nawierzchni w ciągu 72 godzin. Jeżeli tego nie zrobi, to w przypadku 

następnego zdarzenia ubezpieczyciel drogi może odmówić wypłaty odszkodowania, 

przerzucając je na zarządcę drogi. Dlatego należy nawet doraźnie zabezpieczać ubytki w 

jezdni. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy ul. Moniuszki jest już oddana do użytku po modernizacji, 

bo gdy nie będzie ograniczenia wjazdu ciężarówek, to ta droga zostanie szybko 

zniszczona. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że inwestycja przebudowy ul. Moniuszki jeszcze nie 

jest zakończona, ale droga jest przejezdna. Dodał, że wie, iż mieszkańcy przy tej ulicy 

występowali do władz miasta o ograniczenie ruchu ciężarówek.  Burmistrz poprosił 

naczelnika Świderskiego o bliższe informacje na ten temat. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Paweł Świderski wyjaśnił, że po oddaniu 

inwestycji na ul. Moniuszki trzeba będzie postawić znak drogowy ograniczający wjazd 

ciężkich pojazdów o wadze powyżej 10 ton. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin dodał, że większość naszych ulic jest zagrożona 

zniszczeniem przez dopuszczenie do ruchu ciężkich pojazdów, wskutek zablokowania 

przejazdu ulicą Waryńskiego, która jest drogą wojewódzką. Jego zdaniem należałoby 

wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o odszkodowania i zacząć naprawy po 

zniszczeniach. Dodał, że mamy nagrania filmu o stanie naszych dróg sprzed 

zablokowaniem ul. Waryńskiego. 

 

Mieszkaniec tzw. „osiedla kwiatowego” Tadeusz Piotrowski za ważne dla funkcjonowania 

miasta uznał doprowadzenie do miasta gazu przewodowego oraz rozwój ciepłownictwa na 

dotychczas nie podłączone do ciepła rejony miasta i osiedla domków  jednorodzinnych. 

Inwestycje te  poprawiłyby  stan czystości powietrza poprzez wyeliminowanie spalania 

śmieci i odpadów poprodukcyjnych krawiectwa w lokalnych kotłowniach. Powiedział też, 

że od dłuższego czasu obserwuje zastój w rozwiązywaniu pilnego problemu budowy 200 

mb chodnika na ul. Przedwiośnie od ul. Daliowej do marketu. Występuje tam duże 

zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów, którzy z powodu braku chodnika muszą 
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chodzić ulicą. Zwrócił także uwagę na przestarzałe wyposażenie sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta. 

 

Burmistrz Marcin Pluta  odpowiedział, że za dwa miesiące mija termin składania wniosków o 

dofinansowanie z RPO ugazowienia miasta. Nie można więc liczyć na środki unijne, 

ponieważ samo tworzenie dokumentacji projektowej trwałoby około rok. Burmistrz jest 

zdania, że rozwój sieci gazownictwa przewodowego w naszym mieście doprowadziłby do 

problemów ekonomicznych spółki PEC i uważa, że w związku z tym należy przemyśleć 

zasadność rozprowadzenia sieci ciepłowniczej w naszym mieście. Powiedział, że do tego 

tematu będzie można powrócić za rok. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że zadania ugazowienia miasta nie ma w strategii rozwoju 

miasta Brzeziny. 

 

Mieszkaniec Eugeniusz Brot z ul. Zdrowie podziękował przewodniczącemu Rady za 

zaproszenie mieszkańców na sesję Rady Miasta i możliwość zabierania głosu. Powiedział, 

że w relacji BIS z poprzedniej sesji niedokładnie zrelacjonowano jego wystąpienie. W 

swojej wypowiedzi poruszył wiele spraw porządkowych, z których za najważniejsze 

uważa: 

- opóźnienie w łataniu dziur na jezdniach, 

- brak opróżniania  koszy ulicznych ze śmieci na ul. Okrzei, 

- brak reakcji Policji na blokowanie chodnika przez samochody w dni targowe na ul. 

Modrzewskiego od targowiska do marketu „Kolfi”; chodnik ten zresztą jest w bardzo 

złym stanie i wymaga remontu, 

- przesadną reakcję Policji i nakładanie mandatów za parkowanie samochodów 

osobowych na ul. Modrzewskiego od targowiska do miejsca na wysokości marketu 

„Polo”; prosi o wystąpienie do zarządcy drogi o umożliwienie parkowania w tym 

miejscu, 

-    przeznaczenie terenów wokół targowiska przy ul. Modrzewskiego na tymczasowe 

miejsca do parkowania samochodów osobowych, aż do chwili, gdy podjęta zostanie 

decyzja o modernizacji i rozwoju terenu targowiska miejskiego, 

- wykonanie naprawy nawierzchni ul. Modrzewskiego tj. usunięcie zapadliny w asfalcie 

na wysokości posesji p. Grabowskiego. 

      Zadał następnie pytanie czego dotyczą ostatnie skargi na inkasenta - zarządcę targowiska 

miejskiego oraz w jaki sposób wykonano  zalecenia pokontrolne RIO dotyczące usunięcia 

błędów dotyczących targowiska. 

      Chciałby się także dowiedzieć, czy nie grozi nam degradacja struktur powiatowych w 

związku z sytuacją wokół ZUS, Sądu Rejonowego i pogotowia ratunkowego? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  odpowiedział na zadane pytania. Według niego konieczne 

jest spotkanie z kierownictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie zarządzania 

drogą w ul. Modrzewskiego wokół targowiska miejskiego. Dotyczy to zarówno 

odtworzenia chodnika jak i dopuszczenia do parkowania samochodów na tej ulicy oraz 

terminowego opróżniania koszy na drogach wojewódzkich. Tygodnik BIS zostaje 

„odchudzony” o artykuły polemiczne po to, aby nie dawać okazji do obrażania 

kogokolwiek. Teren przy targowisku  już w tym roku może zostać wykorzystany przez 

miasto, na pewno nie będzie leżał odłogiem. W sprawie kontroli RIO poinformował, że na 

stronie BIP miasta są zamieszczone zalecenia pokontrolne do ogólnego wglądu. Nadal 

zgłaszane są skargi i zastrzeżenia mieszkańców co do porządków na targowisku. 

Powiedział, że sam ma zastrzeżenia co do stanu porządków na terenie targowiska, 
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zwłaszcza do wywozu odpadów i różnych śmieci z targowiska. Trzeba sprawdzić 

informacje mieszkańców o nielegalnym wywożeniu nieczystości i gdzie te odpady 

trafiają, jeśli nie na miejskie wysypisko. Odniósł się też do pogłosek o próbach likwidacji 

powiatu i jednostek o zasięgu większym niż miasto mówiąc, że nie zna dokładnie 

zamierzeń różnych instytucji, ale wątpi w ich likwidację. 

      Poinformował też, że trwają starania o zlokalizowanie nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej na terenie naszego miasta. W sprawie chodnika na ul. Przedwiośnie uznał jego 

potrzebę, tak samo, jak i chodnika  przy Miejskiej Pływalni na ul. Kulczyńskiego. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział mieszkańcowi z ul. Zdrowie, że plotki o likwidacji 

powiatu są mocno przesadzone i że „powiat ma się dobrze”, o czym może świadczyć 10 

lat istnienia i rozwoju powiatu. Na obchody 10 - lecia powiatu brzezińskiego w końcu 

maja odbędzie się uroczyste wręczenie  sztandaru powiatu. Zaprosił wszystkich chętnych 

na tę uroczystość. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące Sądu Rejonowego, to prawdopodobnie 

może zostać przeniesiony gdzie indziej Wydział Ksiąg Wieczystych ale zabiegamy o to , 

by ten Wydział w Brzezinach pozostał. Nie została udzielona odpowiedź w sprawie 

świadczeń byłej burmistrz o co mieszkaniec pytał na poprzedniej sesji, ponieważ pani 

Ewa Chojka nie przesłała dotąd swojego oświadczenia majątkowego. Została więc 

wezwana do złożenia tego oświadczenia.  

 

Burmistrz Marcin Pluta  odpowiedział mieszkańcowi z ul. Zdrowie, że nie będzie 

administracyjnego likwidowania powiatów. Jeżeli okaże się, że jakaś jednostka 

samorządowa nie jest w stanie sama się utrzymać, to ustawa o finansach samorządów 

wymusi samoistne łączenie się w jednostki większe i silniejsze ekonomicznie. 

      Burmistrz wyjaśnił, że niewielkie redukcje w Urzędzie Skarbowym spowodowane zostały 

zmianami organizacyjnymi tej jednostki i nie ma zagrożenia jej likwidacji. Natomiast 

zagrożona poważnie jest inwestycja rozbudowy Sądu Rejonowego. Dodał, że podjęte są 

starania z Bankiem Spółdzielczym w Łowiczu na temat utworzenia w Brzezinach Punktu 

Obsługi Klientów, co powinno usprawnić ich obsługę. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła aby redakcja BIS przypomniała 

przypadek uratowania przez naszych policjantów od zamarznięcia  na początku obecnej 

zimy kilku samotnych starszych osób. Chodzi jej zwłaszcza o podanie do publicznej 

wiadomości nazwisk policjantów, którzy  zadbali o to, aby ci ludzie nie zamarzli. 

 

Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia poinformował o współpracy fundacji „Arka” z 

mieszkańcami w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania 

odpadów dla zdrowia ludzi. 

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła, aby szerzej rozpropagować dyżury radnych w BIS, 

ponieważ jak zauważyła, brak jest zainteresowania nimi mieszkańców. Być może, że 

przyczyną jest tu niedoinformowanie. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że brak jest interesantów na dyżurach radnych w 

środy, ponieważ mieszkańcy mają możliwość przyjęć przez burmistrzów w każdy dzień 

pracy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o piśmie mieszkańca z ulicy Krasickiego o prośbie w 

sprawie przywrócenia przeznaczenia gruntu z usługowego na użytkowanie rolnicze. 
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Zaproponował, aby pismo to przekazać wg kompetencji do Wydziału Inwestycji i 

Rozwoju, jako wniosek do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

 

21. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, wobec wyczerpania porządku obrad zamknął 

posiedzenie Rady Miasta o godz. 20. 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor. 
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