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Przesłany radnym proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Podziękowanie za wieloletnią współpracę Komendantowi Powiatowemu Powiatowej 

Straży Pożarnej w Brzezinach st. brygadierowi p. Lechosławowi Pawlikowi w 

związku z zakończeniem służby. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

5. Przyjęcie protokółu IV sesji Rady Miasta. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej za rok 2010. 

       10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy   

      Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. 

       11.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie     

      Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok. 

       12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów   

     głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

       13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powierzonych przez Radę  

              Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej biblioteki publicznej. 

 14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu   

        Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2011. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokali biurowych na   

       rzecz  Powiatu Brzezińskiego. 

 16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu biurowego na  

        rzecz Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej.   

 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu   

        nieograniczonego niezabudowanych działek nr 3757/2 i 3777/2 położonych w    

        obrębie  8 miasta Brzeziny.  

       18.  Wolne wnioski. 

       19.  Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Bączyński przywitał przybyłych na sesję radnych,   

burmistrza Marcina Plutę i jego zastępcę Romana Sasina pracowników Urzędu Miasta, 

kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich, przedstawicieli 

organizacji społecznych i politycznych oraz pozostałych zaproszonych gości.  

 

 



 3 

2.Podziękowanie za wieloletnią współpracę Komendantowi Powiatowemu Powiatowej 

Straży Pożarnej w Brzezinach st. brygadierowi p. Lechosławowi Pawlikowi w związku z 

zakończeniem służby. 

 

Przewodniczący Rady szczególnie miło przywitał st. bryg. Lechosława Pawlika kończącego 

służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. 

W imieniu Rady Miasta podziękował mu za długoletnią i dobrą współpracę z samorządem 

miejskim w niesieniu pomocy mieszkańcom, która nieraz wykraczała poza normalne 

obowiązki. Odczytał list gratulacyjny i wraz z burmistrzem Marcinem Plutą złożyli  

Lechosławowi Pawlikowi serdeczne życzenia pomyślności oraz wręczyli drobny upominek. 

 

Komendant Lechosław Pawlik podziękował władzom miasta Brzeziny, radnym obu kadencji i 

wszystkim, z którymi przyszło mu współpracować dla dobra miasta, powiatu i mieszkańców. 

 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził obecność na sesji 12 radnych. Jeden radny – Krzysztof Jeske 

usprawiedliwił swoją nieobecność z powodu choroby. Sesja została uznana za prawomocną. 

 

4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał o wnioski. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty 

    13 a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III / 27 /10 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego 

wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny, 

   15 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu biurowego na rzecz 

Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do wniosku burmistrza? Uwag nikt nie 

zgłosił, więc poddał wniosek burmistrza pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych jednogłośnie „za” 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zmienionego porządku obrad. 

 

Głosowało 12 radnych jednogłośnie „za” 

 

Rozszerzony porządek obrad V sesji Rady Miasta przedstawia się następująco: 

  

1.  Otwarcie  sesji. 

         2.  Podziękowanie za wieloletnią współpracę Komendantowi Powiatowemu Powiatowej    

               Straży Pożarnej w Brzezinach st. brygadierowi p. Lechosławowi Pawlikowi w  

               związku z zakończeniem służby.  

         3.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

5. Przyjęcie protokółu IV sesji Rady Miasta. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
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8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej za rok 2010. 

       10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy   

      Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. 

       11.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie     

    Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok. 

      12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów   

     głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

      13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powierzonych przez Radę  

              Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej biblioteki publicznej. 

      13a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III / 27 /10 Rady   

              Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu  

              finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny. Punkt  

             dodany. 

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu   

       Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2011. 

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokali biurowych na rzecz    

       Powiatu Brzezińskiego. 

     15a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu biurowego na   

             rzecz Urzędu Skarbowego. Punkt dodany. 

     16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu biurowego na  

       rzecz Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej .  

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu   

       nieograniczonego niezabudowanych działek nr 3757/2 i 3777/2 położonych w obrębie   

       8 miasta Brzeziny.  

      18.  Wolne wnioski. 

      19.  Zakończenie obrad. 

 

    5. Przyjęcie protokółu IV sesji Rady Miasta. 

     

    Przewodniczący Rady powiedział, że protokół poprzedniej sesji został sporządzony, podpisany 

i był dostępny w biurze Rady Miasta. Zapytał, czy są uwagi do protokółu? Uwag nikt nie 

zgłosił, więc poddał go głosowaniu. 

 

    Głosowało 12 radnych, 10 „za”, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

    6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

 

    Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację z pracy między sesjami Rady, która stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. Burmistrz rozszerzył swoją informację o prace 

wykonane pomiędzy 21 i 28 lutego 2009 r. Uzupełniająca informacja również jest 

załączona do tego protokółu. 

    

   Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił radnych o pytania i dyskusję radnych. 

 

   Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie o szansę sfinansowania budowy boiska „Orlik” 

przy pomocy dotacji zewnętrznej? 
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Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że boisko „Orlik” jest potrzebne. Z tytułu preferencji 

możemy uzyskać dotację w wysokości 20% wartości zadania. Musimy mieć w budżecie 

miasta 1 mln zł. aby rozpocząć inwestycję i starać się o wsparcie z Urzędu 

Marszałkowskiego. Jeżeli znajdą się środki i podjęta zostanie uchwała Rady, to będziemy 

mogli rozpocząć budowę boiska. 

 

Radny Adam Miazek nawiązując do informacji burmistrza z 28 stycznia w sprawie spotkania z 

kierownictwem Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej zadał pytanie o uzgodnienia z tym 

bankiem w sprawie przejęcia obsługi kasowej Urzędu Miasta. 

 

Burmistrz Marcin Pluta  powiedział, że tych spotkań z bankiem było więcej. Bank Spółdzielczy 

Ziemi Łowickiej  zwrócił się o wydzierżawienie pomieszczenia biurowego na parterze z 

przeznaczeniem na punkt obsługi klientów. Sprawa została przekazana do prowadzenia 

uzgodnień z panią sekretarz  Miasta. Bank na razie płaciłby za najem pomieszczeń w 

obecnym lokalu nr 9. Do chwili rozstrzygnięcia przetargu na obsługę bankową Urzędu 

Miasta bank ten nie będzie pobierać prowizji za obsługę od klientów Urzędu Miasta.   

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o rozszerzenie informacji w sprawie aktu założycielskiego 

spółki TBS w kontekście wniosku spółki o kredyt bankowy. Drugie pytanie radnego 

dotyczyło perspektyw rozwoju gazownictwa przewodowego w Brzezinach. Powiedział, że 

zna dotychczasowe analizy ekonomiczne świadczące o nieopłacalności dostaw gazu na cele 

bytowe dla miasta. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że w sprawie rozwoju gazownictwa zmieniły się 

warunki. Polska jest obecnie dobrze zabezpieczona w dostawy gazu, który należy sprzedać 

odbiorcom. Obecnie  Gazownia Łódzka poszukuje nowych odbiorców gazu przewodowego 

nie tylko na cele bytowe. Nam także powinno zależeć aby poprawić ofertę dla 

przedsiębiorstw szukających jak najlepszej lokalizacji dla swoich inwestycji. Gdybyśmy 

doszli do porozumienia w ciągu ok. połowie roku z Gazownią Łódzką, to moglibyśmy przy 

PECu mieć już gaz o średnim ciśnieniu w ciągu 2 lat. Potrzeba tylko wypracować w ciągu 2 

miesięcy decyzję strategiczną i ewentualnie ją realizować.  

      Na pytanie dotyczące TBS burmistrz odpowiedział, że akt założycielski spółki był w 

rozsypce. TBS nie posiadał bowiem tekstu jednolitego.  Nie można było zorientować się, 

jaki majątek spółka posiada. Należało uaktualnić te sprawy, gdyż BGK oczekuje na 

uzupełnienie dokumentów niezbędnych do uruchomienia kredytu dla TBS. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała: 

      - o redukcję kosztów prowadzenia oświaty w związku z bardzo dużym zmniejszeniem 

subwencji oświatowej i  czy nie pogorszą się warunki i efekty nauczania w związku z tym?, 

      -  o wniosek proboszcza z klasztoru Zbigniewa Rogowskiego na dofinansowanie remontu 

zabytkowego klasztoru o.o. Franciszkanów,  

      -  o koszty podświetlania kościołów w naszym mieście,  

      - o pomoc w znalezieniu pracy kilku osobom zwolnionym z pracy w  związku z 

reorganizacją Urzędu Miasta?  

      -  o możliwość włączenia się miasta w obchody 10- lecia powstania powiatu brzezińskiego,  

      -  o termin zakończenia remontu drogi nr 708, o zasady współpracy z parafią św.    

      Franciszka w dziedzinie kultury,  

      - o losy inwestycji Zakładu Gospodarowania Odpadami Związku Międzygminnego 

„Bzura”.  
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Burmistrz Marcin Pluta w odpowiedzi radnej Gałeckie powiedział: 

      Redukcja kosztów prowadzenia oświaty powinna być proporcjonalna w stosunku do kwoty 

zmniejszenia subwencji oświatowej. Obecnie dyrektorzy szkół wykonują symulację 

kosztów prowadzenia placówek w różnych układach przewidujących oszczędności. Cięcia 

kosztów oświaty są konieczne, ale w takim zakresie, aby jak najmniejsza liczba osób na tej 

operacji straciła. Jeżeli nie zostaną wypracowane oszczędności w prowadzeniu oświaty, to 

budżet miasta będzie musiał ograniczyć  wydatki innych ważnych działów. 

      Wniosek o dofinansowanie remontu zabytkowego klasztoru złożyła tamtejsza parafia. 

Trzeba tylko pomóc tej parafii w opracowaniu dokumentacji wniosku unijnego. W tę 

pomoc chcemy aby włączyli się pracownicy zarówno miasta jak i powiatu. 

      Kwestia kosztów oświetlenia zabytkowych kościołów zależy od decyzji radnych. Rada 

zdecyduje, czy koszty oświetlenia zostaną włączone do programu ochrony zabytków w 

naszym mieście. 

      Urząd Miasta nie ma obecnie możliwości w udzieleniu pomocy zwalnianym pracownikom. 

Projekt „Radosne przedszkole” przewidywał pewien wzrost zatrudnienia w Przedszkolu Nr 

1, ale rekrutacja zakończyła się bodajże w styczniu, zanim nastąpiła reorganizacja w 

Urzędzie Miasta. 

 

Radna Czesława Gałecka w dalszym ciągu zadawała pytania dotyczące prac burmistrza między 

sesjami. Pytała : 

      - jakie działki i na jakich warunkach zaproponowano firmie produkującej palety, oraz co 

oznacza skrót firmy OBR? 

      - o możliwość włączenia się miasta w obchody 10- lecia powstania powiatu brzezińskiego, 

      - o zasady współpracy z parafią św.  Franciszka w dziedzinie kultury, o losy inwestycji 

Zakładu Gospodarowania Odpadami Związku Międzygminnego „Bzura”.  

      - o termin zakończenia remontu drogi nr 708,   

 

Burmistrz Marcin Pluta udzielił odpowiedzi radnej Gałeckiej: 

      Wyjaśnił, co to są pellety a nie palety, jak powiedziała radna oraz, że skrót OBR oznacza 

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy. Jest to państwowy ośrodek badawczo – rozwojowy z 

pewnym potencjałem naukowo – badawczym w dziedzinie energetyki ekologicznej.  

Znajduje się on w likwidacji, ponieważ państwo wycofuje się z tej działalności. 

Chcielibyśmy z tego skorzystać jako samorząd. Producenci tego materiału energetycznego 

szukali lokalizacji pod inwestycję. Nie spodobała im się propozycja placu przy PEC-u, 

obejrzeli teren po cegielni na ul. Łódzkiej, który ocenili pozytywnie, ale nie wypowiedzieli 

się do końca w sprawie tego terenu, ponieważ ma on nie uregulowany stan prawny. 

Obejrzeli także kilka propozycji terenów prywatnych. W chwili obecnej nie wypowiedzieli 

się jeszcze na temat lokalizacji firmy. 

      Miasto  włączy się w organizację obchodów 10 –lecia powiatu brzezińskiego, ale w 

ograniczonym zakresie, poprzez dofinansowanie uroczystości, ale nie będziemy wspólnie  i 

razem robić jednej imprezy, ponieważ w tym samym czasie organizujemy   Dni Brzezin i 

wiele przedsięwzięć jest już w toku załatwiania. Planujemy wstępnie wspólną organizację 

Dni Brzezin z klasztorem franciszkanów w niedzielę po południu 12 czerwca. Ogółem na 

Dni Brzezin zamierzamy wydać ok. 50 – 70 tys. zł., z tego na dofinansowanie imprez 

niedzielnych chcemy przeznaczyć 10 tys. zł. dla parafii św. Franciszka. 

      Burmistrz sądzi, że w terminie do końca kwietnia będą już przejezdne drogi na osiedlu 

Szydłowiec, ale chodniki jeszcze nie zostaną oddane. Z rozmowy w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich otrzymaliśmy informację od wykonawcy inwestycji,  że  roboty 

wykończeniowe na drodze wojewódzkiej  nr 708 zostaną zakończone do końca kwietnia 

2011 r. 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział w sprawie inwestycji zlokalizowanej w 

Piaskach Bankowych gm. Bielawy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Związku 

Międzygminnego „Bzura”, że mimo trudności we współpracy nie powinniśmy na razie 

zrywać współpracy, gdyż nie wiadomo, jak wyjdzie w praktyce możliwość składowania 

naszych odpadów na  składowisku odpadów w gminie Jeżów. Zaproponował aby radni 

odwiedzili Zakład Zagospodarowania Odpadów Orli Staw koło Kalisza, bo można 

skorzystać z doświadczeń tamtejszych rozwiązań w zakresie wykorzystania odpadów np. 

dla celów energetyki cieplnej. 

 

Radna Małgorzata Pyka zapytała, kiedy może być uruchomiony kredyt BGK dla spółki TBS i 

kiedy można spodziewać się zakończenia budowy bloku. Drugie pytanie dotyczyło 

ograniczeń wydatków w oświacie i czy ograniczenie wydatków w szkołach przeniesie się 

na zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli. 

 

Burmistrz Marcin Pluta  odpowiedział, że można zaoszczędzić w oświacie na przykład na 

funduszu płac, ograniczając nadgodziny i zmniejszając etaty. Jego zdaniem nie będzie  

problemu z dopłatami do średnich wynagrodzeń. 

      W sprawie  kredytu BGK dla TBS prezes Skotnicki nie zrobił nic, by przygotować 

dokumenty o które prosił bank. Dlatego należało zablokować konta spółki oraz 

nieuzasadnioną wypłatę wynagrodzenia w wysokości 12 tys. zł. dla firmy windykacyjnej. 

W związku z tą sytuacją odwołany został prezes Skotnicki, a od 1 marca nowym prezesem 

będzie Tomasz Miazek. 

 

Radna Czesława Gałecka  skomentowała sytuację kadrową w TBS-ie pytaniem: a gdzie był 

nadzór i kontrola Rady Nadzorczej ? 

 

Burmistrz odpowiedział, że jego współpraca z Radą Nadzorczą TBS układa się dobrze. Jest 

sprawą burmistrza jak sobie ułoży taką współpracę.  

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o środki na sfinansowanie wyjazdu do Włoch w ramach 

współpracy zagranicznej oraz o przyczynę przeniesienia USC do budynku Urzędu Miasta. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział radnemu, że dyrektor Szkoły Muzycznej wypowiedziała 

za porozumieniem miastu lokale dotychczas  zajmowane na biura USC, motywując to 

potrzebą rozwoju Szkoły Muzycznej.  Biura USC zostaną przeniesione na I piętro w 

budynku Urzędu Miasta, a sala ślubów na razie pozostanie w budynku Szkoły Muzycznej. 

W przyszłości sala konferencyjna będzie dostosowana do takiej estetyki, aby można ją było 

wykorzystać do wielu funkcji, tak jak to jest w innych urzędach. 

      Burmistrz wyjaśnił zasady finansowania współpracy miasta ze Stowarzyszeniem 

„Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej” w zakresie wyjazdów zagranicznych. Burmistrz 

zobowiązał się wobec tego stowarzyszenia do organizowania logistyki wyjazdów 

zagranicznych. Obecnie organizowany jest wyjazd do Salgaredy we Włoszech. 50% 

kosztów podróży będzie sfinansowane z projektu, druga połowa z budżetu miasta. Koszty 

podróży lotniczej osób prywatnych  trzeba będzie pokryć samemu, nieodpłatne będą 

kwatery we Włoszech. 

 

Radna Halina Szczepaniak nawiązując do informacji burmistrza  zapytała o koszty wykupu 

nieruchomości dla potrzeb ZUK. Czy nie przełożą się te koszty na ceny wody i ścieków? 

Zadała też pytanie o inwestora produkującego pellety, który liczy na to, że otrzyma od 

miasta teren, a później może wycofać się z działalności sprzedając teren. 
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Burmistrz odpowiedział, że  OBR, z którym chcemy podjąć współpracę, jest w trakcie 

poszukiwań terenu pod lokalizację przyszłej firmy. W sprawie działki ZUK burmistrz 

wyjaśnił, że w informacji chodziło o to, że należało sprecyzować, czy zakup terenu jest 

obciążony podatkiem VAT, czy nie. A prezes ZUK dodatkowo omówił sprawy inwestycji 

modernizacyjnej oczyszczalni ścieków. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński nawiązując do informacji burmistrza wyraził 

zaniepokojenie o zagrożenie zadłużeniem budżetu zbliżającym się niebezpiecznie do 

granicy 60%. 

 

Burmistrz dodał, że w trudnej sytuacji finansowej naszego budżetu wyraźnie widać potrzebę 

reorganizacji pracy szkół i przedszkoli, która pozwoli osiągnąć wymierne oszczędności 

finansowe. Powiedział też, że konieczność działań zmierzających do poprawy finansów 

samorządów w zakresie prowadzenia oświaty dotyczy całego kraju. 

   

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radna Grażyna Korybut nawiązując do nowej organizacji Urzędu Miasta  poprosiła o analizę   

      skutków finansowych zmian i o informację, jak poniesione w związku z tym koszty odbiją   

 się na bieżącej sytuacji budżetu miasta.   

 

Burmistrz Marcin Pluta  powiedział, że chętnie odpowie na tę interpelację na piśmie. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał dwa pytania: 

      - jeszcze w grudniu podnosił temat braku ciepłej wody na osiedlu Przedwiośnie. Pyta się  

        więc kiedy można się spodziewać poprawy w tym zakresie? 

      - czy nie ma możliwości odwołania się od konieczności wydawania  pieniędzy z naszego  

        budżetu na badania archeologiczne na osiedlu Szydłowiec?  Radny wyraził pogląd, że  

        archeolodzy znaleźli sobie dobre źródło utrzymania, kopią coraz głębiej – nawet do 3  

        metrów, wykorzystując budżet naszego miasta.  

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział na pierwsze pytanie, że problem ciepłej  

       wody dla mieszkańców BSM zacznie być rozwiązywany już od jutra lub od środy. 

       Omówił następnie kolejność prac archeologicznych na ulicach osiedla Szydłowiec.  

       Według niego najpoważniejsza sytuacja z pracami archeologicznymi jest na ul.  

       Orzeszkowej. Wykopki będą jeszcze na ul. Krakówek i ul. Słowackiego na wysokości  

       firmy „Farmer” 

       Dodał, że naszym celem jest taka koordynacja prac na osiedlu Szydłowiec, aby możliwie  

       szybko udrożnić komunikację w tym rejonie miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił, aby odpowiedzieć na pytanie o możliwość ograniczenia  

      prac archeologicznych i naszych kosztów. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że udzieli odpowiedzi radnemu  po  

     konsultacji z prawnikiem. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że przeanalizowała pismo prezesa spółki „Powiatowe  

       Centrum Zdrowia” p. Zdzisława Ziółkowskiego. Wydaje się, że sprawa opieki nocnej i  

       świątecznej świadczonej w Brzezinach obecnie „nie wypaliła”. Zadaje więc pytanie, co   
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       dalej z tym problemem? 

        

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że problem jest poważny i zrobiliśmy w tej sprawie ze   

      szpitalem wszystko, co było w naszej mocy. Przegraliśmy z firmą Suwalskich tylko o 0,5  

      pkt., czyli minimalnie. Wygrali z nami tym, że zgłosili dwa zespoły lekarskie, a my tylko  

      jeden lekarski i dwa pielęgniarskie. 

      Jednak my nie rezygnujemy z lokalizacji przynajmniej jednego zespołu lekarsko –  

      pielęgniarskiego Med – Kolu, który mógłby funkcjonować w pomieszczeniach  

      szpitalnych w Brzezinach nieodpłatnie, lub za symboliczną złotówkę. Możemy nawet  

      pokrywać koszty dojazdu takiego zespołu z Koluszek do Brzezin. Jeżeli spółka z  

      Koluszek odpowie na propozycje prezesa Ziółkowskiego negatywnie, będziemy musieli   

      bardzo dokładnie analizować i dokumentować przypadki złej jakości świadczonych usług  

      Med – Kolu w celu interwencji w ŁOW NFZ i wnioskowania o zmiany w obsłudze.  

      Mamy jednak nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji i Med – Kol pozytywnie rozważy  

      naszą propozycję. 

 

Radna Grażyna Korybut przypomniała, że na styczniowym posiedzeniu Komisji Spraw  

     Społecznych dyrektor Suwalski był skłonny do współpracy i do utworzenia takiej filii. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że nie sądzi, aby dyrektor Suwalski przystał obecnie  

     na naszą propozycję. Naszym celem jest zmuszenie Med – Kol-u, aby z dwu zespołów,  

     które zgłosił do konkursu, jeden zespół permanentnie działał w Brzezinach. Dodał, że jeśli  

     dyrektor Suwalski nie zechce z nami współpracować to jest możliwość, aby  uruchomić   

     przez nasz POZ  funkcjonowanie opieki w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.   

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że do konkursu stanęły dwie firmy, które  

    deklarowały w specyfikacji, gdzie będą obsługiwani pacjenci. Spółka Med – Kol wygrała  

    konkurs i obecnie sprawa współpracy naszej spółki z Med - Kolem nie wygląda dobrze.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk w imieniu mieszkańców ul. Żeromskiego i  

    Fredry sąsiadujących z pizzerią przy ul. Fredry poprosiła o interwencję w sprawie  

    zakłócania ciszy nocnej przez klientów pizzerii „Da Grasso”. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że zwrócił uwagę właścicielowi pizzerii na  

    zachowanie porządku, bo oprócz zakłócania ciszy nocnej wokół tego lokalu było pełno  

    śmieci. Uważa, że sprawa zakłócania ciszy nocnej w przypadku zgłoszeń, powinna być  

    załatwiana przez Policję w trybie interwencyjnym. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że o zakłócaniu ciszy nocnej przez klientów tej pizzerii  

    słyszeliśmy na sesji Rady już nie po raz pierwszy i jest niedobrze, że nie ma tu wyraźnej  

    poprawy. 

 

Radna Małgorzata Pyka zaproponowała  szersze wykorzystanie przepisów o partnerstwie  

    publiczno – prywatnym np. w rozwoju funkcji stadionu  sportowego. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że widzi możliwości zastosowania formuły partnerstwa    

    publiczno – prywatnego np. w rozwoju nowych funkcji Miejskiej Krytej Pływalni i nawet   

    rozmawiał o tym z dyrektorem pływalni p. Nawrockim. Wspomniał także o możliwości  

    zastosowania tych przepisów w gospodarce odpadami w przypadku sortowni lub spalarni  

    odpadów. 
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8. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy są uwagi radnych składających  

interpelacje? Nikt się nie wypowiedział, więc przypomniał sprawę opróżniania koszy 

ulicznych na drogach wojewódzkich w naszym mieście. Wysłane zostały pisma w tej 

sprawie, do zarządców dróg ale chciałby się dowiedzieć, czy jest poprawa w tym zakresie? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że otrzymał pisemne wyjaśnienie, że firmy 

sprzątające wywiązują się ze swoich zadań, co nie jest do końca prawdą i nadal trzeba 

pilnować oraz interweniować w zarządach dróg. 

 

 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz     

ochrony przeciwpożarowej za rok 2010. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił komendanta powiatowego Policji insp. 

Krzysztofa Wdowiaka o przedstawienie informacji w zakresie utrzymania bezpieczeństwa 

publicznego w 2010 r. na terenie miasta Brzeziny. 

 

Komendant Krzysztof Wdowiak przedstawił informację, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu.  

      Dane liczbowe, które przedstawił odnoszą się do zdarzeń w mieście Brzeziny na tle powiatu 

brzezińskiego. Poinformował, że w 2010 r. na terenie powiatu odnotowano 815 przestępstw. 

Natomiast na terenie miasta odnotowano 7 przestępstw przeciwko życiu i 118 przeciwko 

mieniu. Liczba ujawnionych wykroczeń w całym powiecie wyniosła w 2010 r. 1100, a w 

mieście Brzeziny 450. Stanowi to 40,9%. Jest to wskaźnik zbliżony do udziału ludności 

miasta w stosunku do ludności powiatu – ok. 40%. Osiągnięty wskaźnik wykrywalności 

policji powiatowej – 73% w stosunku do wskaźnika  m. Łodzi jest korzystny, który wyniósł 

65,5%. Komendant powiedział, że w 2010 r. wystąpił wzrost dynamiki przestępczości 

ogólnej oraz przestępczości kryminalnej. Jego zdaniem przyczynami tego zjawiska są: wzrost 

bezrobocia, powroty z tzw. „emigracji zarobkowej” osób o tendencjach kryminalnych oraz 

nasilenie przestępczości tzw. „wyjazdowej”, głównie z terenu miasta Łodzi. Szczególnym 

zainteresowaniem KP Policji w 2010 r. było objęcie rodzin zagrożonych patologią przemocy 

domowej. Przeprowadzono 268 interwencji, a w 28 przypadkach stwierdzili przemoc w 

rodzinie i wdrożyli procedury „Niebieskiej Karty”. Wobec najbardziej agresywnych 

sprawców przemocy domowej wszczynano postępowania przygotowawcze. W 2010 r. 

prowadzono 27 takich postępowań zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu 

Rejonowego w Brzezinach. Komendant podsumował także osiągnięcia tzw. 

ponadnormatywnych służb patroli policyjnych pełnionych w ramach porozumienia z 

brzezińskim samorządem, który przeznaczył na ten cel w 2010 r. 10 tys. zł. Zdaniem 

komendanta patrole piesze mają nie tylko znaczenie prewencyjne. Podczas  pełnienia 32 

służb prewencyjnych tych patroli przeprowadzono 97 interwencji, wylegitymowano 241 

osób, nałożono 17 mandatów karnych, pouczono 193 osoby i wniesiono 12 wniosków o 

ukaranie przez Sąd Rejonowy. Komendant poinformował także o pracy edukacyjnej 

policjantów Komendy Powiatowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W 2010 r. 

przeprowadzono 24 pogadanki dla 1046 uczniów w zakresie przestrzegania prawa, 

odpowiedzialności za czyny karalne, konsekwencje prawne i społeczne narkomanii. We 

współpracy ze szkołami prowadzono także pogadanki w zakresie bezpiecznego zachowania 
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się w drodze do i ze szkoły. Poinformował, że stosunku do 11 nieletnich, zwłaszcza chłopców 

w wieku 16 – 17 lat wszczęto postępowanie  za  44  popełnione czyny zabronione. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zadawanie pytań komendantowi policji. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta. 

 

Komendant Krzysztof Wdowiak powiedział, że mimo wzrostu dynamiki przestępczości, poprzez 

lepszą  i wyższą skuteczność pracy Komendy Powiatowej Policji osiągnięto zadawalające  

wskaźniki wykrywalności i ujawnialności przestępstw. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych i Sportu przeanalizowała 

materiał Komendy Policji i sformułowała m.in. wnioski dotyczące potrzeby wsparcia 

finansowego służb ponadnormatywnych pieszych patroli policyjnych, które są niezbędne 

zwłaszcza w okresie wakacji letnich. Zapytała też o skuteczność wykrywania przestępstw 

przemocy w rodzinie. Wsparła także apel wiceprzewodniczącej Rady Zofii Krawczyk w 

sprawie interwencji w stosunku do zakłócających ciszę nocną w pobliżu pizzerii na ul. 

Fredry. 

 

Komendant podziękował za wsparcie Komisji Spraw Społecznych w zakresie dofinansowania 

służb ponadnormatywnych policji. Powiedział, że rozumie trudności budżetowe miasta, ale 

ma nadzieję, że są to problemy przejściowe i do pokonania, a zadanie zapewnienia 

bezpieczeństwa jest bardzo ważne i oczekiwane przez mieszkańców. 

      Jeśli chodzi o wykroczenia lub przestępstwa związane z przemocą w rodzinie, to komendant 

zapewnił, że policja na zgłoszenia stara się reagować natychmiast i sprawcy stosowania 

przemocy fizycznej ścigani są bezwzględnie i skutecznie. Policja współpracuje tu nie tylko z 

prokuraturą i sądem, ale także z innymi instytucjami , np. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. W chwili obecnej oczekujemy na przepisy wykonawcze, aby można było 

sformalizować postępowanie w postaci odpowiednich procedur. 

      Sprawa zakłócania ciszy nocnej przez klientów lokalu przy ul. Fredry znana jest KP Policji. 

Interweniujący telefonicznie mieszkańcy nie chcą jednak ujawniać swoich danych, które 

możnaby wykorzystać skuteczniej. Patrole podejmują jednak interwencje zwłaszcza w 

stosunku do pracowników lokalu, którzy przyciszają tylko chwilowo puszczaną muzykę. 

Potrzebna jest chyba interwencja w stosunku do właściciela tego lokalu podparta 

konkretnymi skargami. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zadała komendantowi pytanie, czy policja 

monitoruje rodziny gdzie występuje często przemoc. Radnej chodzi zwłaszcza o los dzieci z 

takich rodzin. Zwróciła też uwagę na przemoc  w stosunku do starszych członków rodzin. 

 

Komendant zapewnił, że wraz z zakończeniem działania w postaci zakończenia postępowania 

karnego zaczyna się postępowanie opiekuńcze wobec rodziny, szczególnie nieletnich dzieci. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych głosów w dyskusji, podziękował komendantowi za 

wystąpienie i życzył wszystkim funkcjonariuszom policji sukcesów w pracy i życiu 

osobistym. Poprosił następnie o złożenie informacji przez brygadiera Dariusza Guzka, 

pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.   

 

P.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. brygadier Dariusz Guzek 

przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej, powstałych zdarzeniach i 
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prowadzonych działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta Brzeziny w 2010 r. 

Informacja ta stanowi załącznik do tego protokółu. 

      Komendant powiedział, że postara się przedstawić skrótowo swoją informację. Zaczął od 

poinformowania, że na terenie naszego miasta w newralgicznym jego miejscu, w pobliżu 

stacji „Orlenu”, przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką, w pobliżu  skupisk 

mieszkań, w bezpośredniej bliskości rzeki Mrożycy znajduje się niebezpieczny obiekt, w 

którym zmagazynowane jest w sześciu podziemnych zbiornikach 234 m. sześć. płynnego 

gazu propan – butan. Informacja ta wywarła na radnych i obecnych na sesji mieszkańcach 

duże wrażenie, ze względu na jej dużą wagę świadczącą o dużym potencjalnym zagrożeniu. 

Komendant dodał, że kilka lat temu pożar na omawianej stacji spowodował nawet ofiarę 

śmiertelną właściciela obiektu nie przestrzegającego zasad postępowania z niebezpiecznymi 

paliwami. Omawiany obiekt znajdujący się przy ul. Waryńskiego 8 został zaliczony do 

zakładów o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.     

      Na terenie miasta strażacy zawodowi prowadzili działania w 294 zdarzeniach, w tym gaszono  

36 pożarów i usuwano 245 zagrożeń miejscowych. W stosunku do roku poprzedniego 

odnotowano o 30 pożarów mniej. Straty spowodowane pożarami wyniosły ok. 247 tys. zł. 

Strażacy uratowali mienie o łącznej wartości ponad 863 tys. zł. Przyczyną 22 pożarów była 

nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem . Odnotowano jeden 

przypadek podpalenia oraz 13 fałszywych alarmów. Z informacji komendanta wynika, że 

duże zagrożenie pożarowe z uwagi na zwartą zabudowę oraz palną konstrukcję dachów 

stwarza stara zabudowa występująca w centrum miasta ( kamienice przy ul. Sienkiewicza, 

Mickiewicza, Staszica, Placu Jana Pawła II, Traugutta, Św. Anny, Lasockich). Dużym 

utrudnieniem w przypadku powstania pożaru w tych budynkach jest skomplikowany dojazd i 

trudny dostęp do nich od strony podwórek a także brak możliwości użycia podnośnika do 

prowadzenia akcji ratunkowej na wysokości.. Niepokojąca sytuacja  występuje na osiedlach 

bloków mieszkalnych. Drogi pożarowe są pozastawiane samochodami osobowymi i 

utrudniają a nawet uniemożliwiają dostęp w przypadku pożaru, zwłaszcza na wyższych 

kondygnacjach, gdy nie można użyć podnośników. Komendant podkreślił pozytywną 

działalność brzezińskiej organizacji Ochotniczej Straży Pożarnej, która wspomaga i uzupełnia 

pracę strażaków zawodowych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk wyraziła swoje zaniepokojenie, że większość 

hydrantów p.poż. w mieście jest  zaniedbana pod względem konserwacji przez spółkę ZUK. 

 

Komendant Dariusz Guzek odpowiedział, że ważniejsze od konserwacji hydrantów jest, aby były 

one sprawne i wyraźnie oznaczone i żeby był do nich dobry dostęp. Wyraził nadzieję, że i 

pod względem konserwacji hydrantów nastąpi poprawa. 

 

Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych głosów w dyskusji, podziękował komendantowi 

oraz życzył jemu i podległym służbom sukcesów w ich odpowiedzialnej pracy bardzo 

potrzebnej mieszkańcom i naszemu miastu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że materiał Powiatowego Inspektora Sanitarnego został 

doręczony radnym i był  przedstawiony  członkom Komisji Spraw Społecznych. Jednak z 

powodu choroby pani inspektor nie może być przedstawiony na obecnej sesji. Gdyby były 

jeszcze jakieś pytania lub uwagi do informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta 

Brzeziny w 2010 roku, to na następnej sesji w marcu pani Elżbieta Szklarek będzie do 

dyspozycji radnych. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że swoją informację za 2010 r. nadesłała Prokuratura 

Rejonowa w Brzezinach. Materiał dotyczy całego rejonu, tj. powiatu brzezińskiego, 

łódzkiego – wschodniego oraz gmin Słupia i Lipce Reymontowskie. Materiał ten jest 

załączony do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że swoją informację w zakresie przestrzegania prawa pracy 

przesłał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. Poprosił wiceprzewodniczącą Zofię Krawczyk o 

jej odczytanie. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Kierownik Referatu Spraw Komunalnych Wioletta Zubowicz przedstawiła informację w zakresie 

bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez Gminę Miasto Brzeziny oraz w zakresie 

bezpieczeństwa środowiska naturalnego w 2010 roku. Informacja stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. 

 

Radna Grażyna Korybut w dyskusji nad informacją dotycząca bezpieczeństwa środowiska 

naturalnego zadała pytanie, jak jest uregulowana prawnie sprawa niebezpiecznych odpadów 

medycznych pochodzących z gospodarstw domowych – strzykawek, igieł i leków? 

 

Kierownik Wioletta Zubowicz odpowiedziała, że odpady o które pyta radna są odpadami 

komunalnymi. Można je segregować i oddawać do specjalnych pojemników w aptekach. Na 

zakończenie swojego wystąpienia powiedziała, że od jutra już nie pracuje w Urzędzie Miasta, 

ponieważ została zwolniona z pracy i z tego powodu jest jej bardzo przykro. Podziękowała 

radnym obu kadencji a zwłaszcza przewodniczącemu Rady Miasta za dobrą współpracę. 

 

Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich dotycząca zarządzania kryzysowego oraz spraw 

Obrony Cywilnej stanowi załącznik do niniejszego protokółu.  

 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej   

     Gminy  Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem zmiany prognozy 

zadłużenia budżetu na lata 2011 – 2044. Powiedziała, że na zmianę prognozy wpływają: 

wprowadzenie dotacji unijnej w wysokości 716 tys. zł na realizację projektu „Radosne 

przedszkole”, zmniejszenie wkładu pieniężnego miasta do spółki ZUK o 95 tys. zł ze środków 

przeznaczonych na inwestycję modernizacji oczyszczalni ścieków i przeznaczenie tych 

środków m.in. na remonty dróg. Zmiany te wpłyną na poziom wskaźnika zadłużenia budżetu, 

który po ich wprowadzeniu  wyniesie ok. 58%.  

 

Radna Czesława Gałecka zadała kilka pytań odnoszących się do struktury zadłużenia i poziomu   

    wskaźnika zadłużenia budżetu w poszczególnych latach obejmujących prognozę finansową   

    miasta. 

 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła wątpliwości, o które pytała radna Gałecka. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dalsze zapytania i uwagi, ale skoro ich nie było, więc poddał   

     projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, 9 głosów było „za”, 3 wstrzymujące się.  

       

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie    Gminy    
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     Miasto  Brzeziny na 2011 rok. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczący   

  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok.  Projekt uchwały jest 

załączony do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania i uwagi do projektu zmian budżetowych. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała na jakie cele przeznaczy się kwotę 95 tys. zł zdjętą ze 

środków inwestycyjnych na modernizację oczyszczalni ścieków? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że kwota 95 tys. zł. będzie wykorzystana na remonty dróg publicznych 

w wysokości 85 tys. zł i na dotację do miejskiej orkiestry dętej, która ma przejść do Muzeum 

Regionalnego - w wysokości 10 tys. zł. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o cel zwiększenia dotacji na ochronę zabytków. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że parafia Rzymsko-Katolicka przy ul. Kościuszki 

wnioskowała o dotację na remont swojego kościoła. Jest propozycja  aby Rada Miasta 

zaakceptowała kwotę dotacji 30 tys. zł na ten cel. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że 30 tys. zł jest przeznaczone na remont kościoła farnego. 

Zadała pytanie, czy będą jeszcze w tegorocznym budżecie jakieś wydatki na wniosek parafii 

św. Franciszka w klasztorze? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że na razie parafia św. Franciszka z klasztoru nie 

przedstawiła takiego wniosku. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały a po odczytaniu przez 

Grażynę Melę zapytał, czy są uwagi do projektu  zmian budżetowych? Uwag nie było, więc 

poprosił o jego przegłosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych, „za” było 9 osób, wstrzymały się 2 osoby. 

 

       12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych  obwodów   

głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia dwóch   

obwodów zamkniętych w głosowaniu w wyborach  do Rady Miasta Brzeziny ogłoszonych na 

27 marca 2011 r. Poprosiła o wprowadzenie autopoprawką  słowa „uzupełniających” do 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o ewentualne uwagi. Uwag nie zgłoszono, więc poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powierzonych przez Radę  

      Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej biblioteki publicznej. 
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Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały i 

uzasadnienie. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o środki finansowe związane z przyjęciem zadań biblioteki 

powiatowej. 

 

Naczelnik Grzegorz Kozieł odpowiedział, że w 2011 r. Rada Powiatu zwiększyła dotację z 7 do 

8 tys. zł. na to zadanie. 

 

Przewodniczący stwierdził, że nie ma więcej pytań, a następnie przystąpił do jego 

przegłosowania. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

  

13a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III / 27 /10 Rady   

      Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu  

        finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Brzeziny. Punkt    

        dodany.  

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawił projekt i uzasadnienie do wprowadzanej 

zmiany. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych. Uwag nie zgłoszono, więc  poprosił o jego 

przegłosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

 

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu   

    Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2011. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił Projekt i uzasadnienie do 

projektu uchwały. Projekt wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi i pytania. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że obawia się, że prezentowany program jest fikcyjny, skoro 

na tak zaszczytne cele przeznaczono na 2011 rok tylko 4 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński uważa, że planowane wydatki na realizację tego 

programu dotyczą informacji i promocji w zakresie profilaktyki zdrowotnej. 

 

Radna Grażyna Korybut uważa, że Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia jest potrzebny, 

tylko należy w nim dokonać pewnych uzupełnień i przeredagować go. Dotyczy to na 

przykład choroby społecznej, jaką jest  cukrzyca, o której nic nie wspomniano. Wykorzystać 

też należałoby w profilaktyce i promocji zdrowia media lokalne np. gazetę BIS. 

 

Radna Halina Szczepaniak proponuje rozszerzenie tego programu o informowanie i promocję 

szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci i osób po 65 roku życia. 
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Przewodniczący Rady poprosił o uwzględnienie w programie promocji zdrowia powyższych 

uwag i poddał projekt  uchwały pod głosowanie radnych. 

 

Głosowało 11 radnych, 10 było „za”, 1 radny był „przeciw”.    

 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokali biurowych na rzecz 

Powiatu Brzezińskiego. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do  

      niniejszego protokółu. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytanie, czy Starostwo przedstawiło wniosek w sprawie najmu 

lokali biurowych, ponieważ w materiałach dla radnych nie zauważyła takiego wniosku? 

 

Przewodniczący Rady zapewnił, że jest taki wniosek o przedłużenie najmu na lokale biurowe dla 

powiatu na dalsze 3 lata i poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie. 

 

Głosowało 12 radnych jednogłośnie „za”. 

 

15a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu biurowego na   

      rzecz Urzędu Skarbowego. Punkt dodany. 
 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały i uzasadnienie. Stanowi on  

        załącznik do niniejszego protokółu. 

 

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

przedstawionego projektu. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu biurowego na  

       rzecz Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej .  

      

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Powiedziała, że Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej złożył wniosek o najem lokalu 

biurowego na parterze Urzędu Miasta na lata 2011 – 2015. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych do projektu tej uchwały. Uwag nie zgłoszono, 

więc poddał go pod głosowanie. 

 

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

 

 

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu   

     nieograniczonego niezabudowanych działek nr 3757/2 i 3777/2 położonych w obrębie 8 

miasta Brzeziny. 
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 Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do projektu uchwały. Uwag nikt nie zgłosił, więc poddał 

go pod głosowanie radnych. 

 

Głosowało 12 radnych jednogłośnie „za”. 

 

Naczelnik Anna Durańska powiedziała, że otrzymała 3 miesięczne wypowiedzenie z pracy bez 

świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Dodała, że burmistrz nie znalazł dla niej pracy 

w tym urzędzie, chociaż jest wysoko wykwalifikowanym pracownikiem i dziwi się, że urząd 

jest stać na wypłacenie jej 9. miesięcznych poborów bez świadczenia pracy. 

 

 

 18. Wolne wnioski. 

 

 Radny Tadeusz Barucki wnioskuje o sporządzenie kalkulacji kosztów i podjęcie decyzji w  

    sprawie wyboru składowiska odpadów pochodzących z naszego miasta. Jego zdaniem   

    nasze zaangażowanie w inwestycję prowadzoną przez Związek Międzygminny „Bzura”  

    jest bardzo drogie i będzie kosztować nasz budżet 700 tys. zł.  Wywózka odpadów na  

    wysypisko „Bzury” będzie kosztować nie 6 zł., jak zakłada się w planach,  ale 20 zł/ 1   

    mieszkańca.  Bardziej zasadne jest szukanie wysypiska bliższego np. w Jeżowie, do  

     którego droga  wywozu odpadów będzie trzy razy krótsza i o wiele tańsza. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że planowane wysypisko odpadów na terenie  

   gminy Jeżów, to jest nowa propozycja wójta tej gminy. Trzeba ją rozpatrzyć i porównać  

   z rozwiązaniem planowanym przez Związek Międzygminny „Bzura”. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała burmistrzowi Marcinowi Plucie pytanie, czy budżet miasta,  

   który jest w trudnej sytuacji,  jest stać, aby wysoko płatnego i doświadczonego  

   pracownika jakim jest pani Anna Durańska trzymać na wypowiedzeniu bez świadczenia  

   pracy? 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił, aby nie rozpatrywać na sesji Rady  

    Miasta indywidualnych spraw kadrowych, bo to nie jest miejsce do dyskusji na ten temat. 

 

Radny Przemysław Maślanko zgłosił w imieniu właścicieli garaży przy ul. Kulczyńskiego  

    brak 2 lamp oświetleniowych i prosił o ich zainstalowanie. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że jeżeli okaże się to zasadne i będą środki  

    w budżecie miasta, to sprawa będzie załatwiona. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o status ul. Przemysłowej? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że udzieli odpowiedzi na następnej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że nadzór prawny wojewody   

    przesłał wystąpienie w sprawie wszczęcia  postępowania o dokonanie uzupełnień w  

    uchwalonym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 oraz w Miejskim    

    Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. W  
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    ustalonym krótkim terminie udzielono odpowiedzi, która powinna wyjaśnić wątpliwości.  

 

 

 

 

19. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, że porządek obrad V sesji został   

     wyczerpany i zamknął posiedzenie o godz.16.  

 

Protokołował: 

 

Janusz Sidor 

       

 

 

                                                                           Przewodniczący    Rady 

 

                                                                             Zbigniew Bączyński      


