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Przesłany radnym proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu VI sesji Rady Miasta. 

5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych i złożenie ślubowania radnego przez 

Grzegorza Kędzię i Jakuba Piątkowskiego. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Ocena funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w mieście i głównych założeń  

na 2011 r. 

10. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego   Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   

               Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii  i Przemocy w Rodzinie  

               za rok 2010. 

11. Informacja na temat stanu żywienia w placówkach oświaty i wychowania oraz  

      zleconego przez MOPS w Brzezinach. 

12. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Miasto Brzeziny za  

      okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu Brzezińskiego o przekazanie   

      nieruchomości na rzecz powiatu brzezińskiego. 

   14  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

      -  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata       

         2011 – 2044, 

      -  zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 r.,  

      -  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 roku, 

      -  dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na pełnienie służb  

          ponadnormatywnych patroli policyjnych  2011 r., 

      -   reorganizacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w  

          Brzezinach, 

      -   utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w  

          Brzezinach i nadania jej statutu, 

      -  zmian statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, 

      -  zmian w składzie Komisji Rewizyjnej  Rady  Miasta , 

      -  wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta , 

      -  zmian w składach pozostałych komisji Rady Miasta, 

      -  wyznaczenia delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zgromadzenie członków  

          Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

  15. Wolne wnioski. 

    16. Zakończenie sesji. 
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1.   Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając VI sesję Rady Miasta przywitał radnych 

miejskich, Burmistrza Miasta Brzeziny z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta, kierowników 

jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny, prezesów spółek miejskich, przedstawicieli 

organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańców Brzezin przybyłych na obrady 

Rady. Przewodniczący w imieniu swoim i radnych podziękował wszystkim nadawcom 

świątecznych życzeń. 

 

 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, na podstawie podpisanej listy obecności, prawomocność sesji. 

Na sesji obecnych było 12 radnych. Spóźnienie usprawiedliwił radny Przemysław Maślanko. 

 

3.   Zapoznanie z porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił przesłaną radnym propozycję porządku obrad. Uzasadnił 

znaczenie problematyki żywienia w placówkach oświatowych i pismem zbiorowym rodziców. 

Poprosił o wypowiedzi w tej sprawie. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poprosił o wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały o 

utworzeniu  Straży Miejskiej w Brzezinach, oraz  o zmianę kolejności rozpatrywanych 

uchwał. Zaproponował, aby projekt uchwały o dotacji dla Policji na służby ponadnormatywne 

rozpatrzyć zaraz po przyjęciu uchwały o zmianach budżetowych. 

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła, aby w p. 9 dokonać zmiany tematu z „Ocena funkcjonowania 

podstawowej opieki zdrowotnej w mieście i głównych założeń na 2011 r.” na „Informacja o 

funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście i głównych założeniach na 2011 

r.” Uzasadniła to brakiem dostatecznych danych o działalności wszystkich przychodni POZ 

funkcjonujących w mieście Brzeziny.  

   

Przewodniczący Rady poprosił o zaakceptowanie propozycji. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dalsze uwagi do porządku obrad. Skoro ich nie zgłoszono, 

poddał zmieniony porządek obrad sesji pod głosowanie radnych. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

   

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.  Przyjęcie protokółu VI sesji Rady Miasta. 

5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych i złożenie ślubowania radnego przez 

Grzegorza Kędzię i Jakuba Piątkowskiego. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  
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7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście i głównych 

założeniach  na 2011 r. Zmiana tematu punktu. 

10. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego   Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   

               Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii  i Przemocy w Rodzinie  

               za rok 2010. 

11. Informacja na temat stanu żywienia w placówkach oświaty i wychowania oraz  

      zleconego przez MOPS w Brzezinach. 

12. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Miasto Brzeziny za  

      okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu Brzezińskiego o przekazanie   

      nieruchomości na rzecz powiatu brzezińskiego. 

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

      -  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata       

         2011 – 2044, 

      -  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 roku, 

      -  zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 r.,  

      -  dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na pełnienie służb  

          ponadnormatywnych patroli policyjnych  2011 r., 

      -  utworzenia Straży Miejskiej w Brzezinach. Punkt dodany., 

      -   reorganizacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w  

          Brzezinach, 

      -   utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w  

          Brzezinach i nadania jej statutu, 

      -  zmian statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, 

      -  zmian w składzie Komisji Rewizyjnej  Rady  Miasta , 

      -  wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta , 

      -  zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń   

         Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta (punkt  

         dodany),  

      -  zmiany w składzie Komisji Edukacji i Kultury (punkt dodany), 

      -  zmiany w składzie Komisji Finansowo – Budżetowej (punkt dodany), 

      -  wyznaczenia delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zgromadzenie członków  

          Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie sesji. 

 

4.   Przyjęcie protokółu VI sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół VI sesji został sporządzony, popisany przez 

Przewodniczącego Rady Miasta i był dostępny w biurze Rady Miasta. W głosowaniu nad 

przyjęciem protokółu VI sesji Rady Miasta  10 głosów było „za”, 2 głosy wstrzymujące się. 

 

5.  Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych i złożenie ślubowania radnego przez 

Grzegorza Kędzię i Jakuba Piątkowskiego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na sali obrad znajduje się dwóch nowowybranych 

radnych, którzy otrzymali mandaty w wyborach uzupełniających. Przewodniczący Zbigniew 

Bączyński poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Zbigniewa Pakułę o 
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wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Rady Miasta Brzeziny. Zbigniew Pakuła 

odczytał treść zaświadczeń, a następnie wręczył je radnym Jakubowi Piątkowskiemu i 

Grzegorzowi Kędzi. 

 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść roty ślubowania a radni Jakub Piątkowski i Grzegorz 

Kędzia złożyli ślubowanie, dodając słowa : „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Radni przyjęli gratulacje od przewodniczącego Rady i od burmistrza. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił o zaprezentowanie się nowego Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach brygadiera Jarosława 

Tomaszewskiego.  

 

Bryg. Jarosław Tomaszewski przedstawił swoją drogę zawodową w służbie pożarniczej i zapewnił 

o swojej gotowości do współpracy z Radą Miasta, jej komisjami i radnymi. 

 

Przewodniczący Rady życzył nowemu Komendantowi Powiatowemu PSP sukcesów w służbie dla 

dobra mieszkańców miasta i powiatu.  

 

6.    Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił sprawozdanie z pracy  między sesjami. Wystąpienie 

burmistrza stanowi załącznik do protokółu. 

      Burmistrz w okresie między sesjami Rady spotkał się z przedstawicielami firmy 

informatycznej w sprawie  zakupu  laptopów z mobilnym Internetem dla uczniów  gimnazjum, 

z wójtami i starostą w sprawie organizacji obchodów 10. rocznicy powiatu brzezińskiego, z 

dyrektorami  placówek oświatowych w sprawie projektów organizacyjnych na  rok szkolny 

2011/2012, przedstawicielami Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w sprawie 

gospodarki odpadami, z dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych  w Łodzi w sprawie 

współpracy przy organizacji Dni Brzezin, z koordynatorem projektu unijnego Łódzki Szlak 

Konny, z pracownicami kuchni zatrudnionymi w placówkach oświatowych w sprawie zmiany 

formy organizacyjnej żywienia, z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli w sprawie 

propozycji zmian żywienia, z audytorami, którzy zaoferowali pomoc w uporządkowaniu 

dokumentów finansowych  TBS- u, z kierownictwami MPK i Zarządu Dróg i Transportu 

Miasta Łodzi, wójtami gmin Nowosolna i Brzeziny w sprawie uruchomienia autobusów linii 

53 do Brzezin. Burmistrz poinformował o zorganizowanym szkoleniu dla kandydatów i 

członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o spotkaniu w 

sprawie przygotowania projektu rewitalizacji centrum miasta, oraz o konferencji w sprawie 

zakazu dopalaczy. Burmistrz przekazał informację, że zastępca burmistrza Roman Sasin 

uczestniczył w spotkaniu w sprawie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego i uczestniczył w 

spotkaniu z mieszkańcami osiedla Sejmu Wielkiego. 

  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytania w sprawach:  

     - propozycji złożonej pracownicom kuchni utworzenia spółdzielni socjalnej, 

     - spotkania  rodzicami przedszkoli, 

     - spotkania na temat modernizacji dróg osiedla ul. Sejmu Wielkiego.  

 

Burmistrz odpowiedział, że w ramach restrukturyzacji placówek w zakresie organizacji żywienia 

zaproponował pracownicom kuchni zawiązanie spółdzielni socjalnej lub spółki pracowniczej. 

Ponieważ odmówiły przystąpienia do tej formy zatrudnienia, rozważa ogłoszenie przetargu na 
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wyłonienie ajenta, który przejąłby pracowników kuchni tych placówek oraz zorganizowałby 

żywienie w wydzierżawionych pomieszczeniach szkolnych i przy użyciu szkolnego sprzętu 

kuchennego. Taka zmiana zdaniem burmistrza przyniosłaby oszczędności w wysokości 

minimum 300 tys. zł rocznie bez uszczerbku dla jakości żywienia. Spotkanie z rodzicami 

dzieci z przedszkoli dotyczyło proponowanych zmian w żywieniu dzieci. Przekazano  m.in. 

propozycję zwiększenia stawki żywieniowej w przedszkolach do kwoty 7,50 zł dziennie. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował radnego T. Baruckiego, że w spotkaniu udział 

wzięło ok. 40 mieszkańców tego osiedla, którym  zależy, aby jak najszybciej doszło do 

budowy dróg. Rozmowy dotyczyły harmonogramu przyszłych prac, jednak konkretnej daty 

ich rozpoczęcia nie można obecnie określić z powodu braku środków finansowych w budżecie 

miasta. 

  

Radny Grzegorz Kędzia zadał  pytanie w sprawie terminu i kosztów uruchomienia komunikacji 

MPK w Brzezinach. 

  

Zastępca burmistrza odpowiedział, że rozważana jest lokalizacja  wariantów pętli przy ul. 

Przedwiośnie lub Głowackiego w pobliżu marketu Intermarche. Oczekujemy też na 

odpowiedź gminy Brzeziny na propozycję miasta włączenia się do projektu komunikacji z m. 

Łodzią. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o rozwinięcie tematu rewitalizacji centrum miasta. 

 

Burmistrz  odpowiedział, że projekt dotyczyłby zmian małej architektury, co poprawiłoby stronę 

wizualną centrum miasta. Prace nie objęłyby budynków, które nie są własnością miasta. 

Rozstrzygnięcie projektu finansowanego z RPO byłoby w listopadzie 2011 r. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytania w sprawach:  

   - zakupu laptopów dla gimnazjalistów i sposobu ich przechowywania, 

   - spotkania z właścicielami budynku  przy ul. Południowej,  

   - finansowania projektu  dotyczącego utworzenia szlaku konnego na terenie miasta, 

   - przyszłości zatrudnienia pracownic szkolnej kuchni,  

   - kosztów projektu rewitalizacji miasta. 

 

Burmistrz odpowiedział, że zamierza zakupić ok. 120 laptopów dla pierwszoklasistów 

gimnazjum, w celu lepszej organizacji zajęć informatycznych i rozwoju placówek 

oświatowych. Trwają jednak rozważania i dyskusje na temat formy i terminu zakupu – być 

może projekt zrealizowany zostanie w 2012 r. Zdaniem burmistrza laptopy mogą być 

przekazane uczniom, lub mogą być przechowywane w szkolnej świetlicy. Po trzech latach 

mogłyby przejść na własność ucznia. Burmistrz podziękował dyrektor gimnazjum 

Małgorzacie Filipiak - dyrektorowi  za duży wkład pracy w tworzenie atrakcyjności szkoły i 

jej  promocję.   

 

Radny Michał Dróżdż zaproponował zakup sprzętu stacjonarnego współpracującego z tablicami 

multimedialnymi. Jego zdaniem laptopy powinny być w szkole, a nie w domu uczniów, bo 

grozi to utratą sprzętu w drodze do domu lub do szkoły. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował rozpatrzenie kilku wariantów użytkowania laptopów, biorąc 

pod uwagę różne rodzaje zagrożeń utraty lub zniszczenia sprzętu. 
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 Burmistrz w sprawie programu utworzenia szlaku konnego na terenie miasta,  odpowiedział, że 

ma on na celu promocję jazdy konnej i promocję miasta. Jeśli chodzi o rewitalizację centrum 

miasta, to na razie planowany jest pierwszy etap tego zadania obejmujący teren Placu Jana 

Pawła II. W sprawie wykorzystania budynku przy ul. Południowej na budynek socjalny 

burmistrz powiedział, że będzie on mógł być adaptowany z biurowego na socjalny, ale wtedy, 

gdy będzie możliwość jego zakupu, bo właściciele żądają stanowczo za dużo, bo 700 tys. zł. 

W sprawie zmian organizacyjnych żywienia w szkołach i przedszkolach burmistrz powiedział, 

że jego stanowisko różni się od stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli. Burmistrz chce 

osiągnąć wyraźną oszczędność kosztów funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w 

możliwie krótkim czasie. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy spółka TBS może uczestniczyć w unijnym projekcie 

rewitalizacji. Należałoby tylko wzbogacić spółkę aportem w środki. 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie, gdyż z powodu różnych form własności budynków w centrum 

miasta, nie spełnilibyśmy kryterium kompleksowości projektu.  

 

 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że od kilku miesięcy upomina się o załatwienie  sprawy 

ciepłej wody dla mieszkańców osiedla Przedwiośnie. Radny dziwi się, że spółka PEC nie jest 

w stanie podpisać prostej umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, co można zrobić w ciągu 

jednej godziny. Nie otrzymał też do tej pory konkretnej odpowiedzi w tej sprawie od zastępcy 

burmistrza. 

 

Burmistrz Marcin Pluta określił sposób załatwiania tej sprawy przez prezesa PEC jako żenujący. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że prezes PEC nie reaguje na prośbę władz miasta 

w sprawie wymiennikowi już od dłuższego czasu i warunkuje przejęcie pomieszczenia pod 

wymiennikownię przejęciem działki. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedź w tej sprawie prezesa PEC. 

 

Prezes PEC Mirosław Gałązka odpowiedział, że umowa jest przygotowana i zostanie podpisana 

na początku maja br. 

 

Radny Krzysztof Jeske poprosił o odpowiedź na pytanie mieszkanki zapisane na dyżurze radnych 

w sprawie możliwości uruchomienia komunikacji na trasie Brzeziny – Stryków. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  powiedział, że jest propozycja ze strony Koluszek, aby 

uruchomić komunikację na trasie Koluszki – Brzeziny – Stryków. 

 

Burmistrz Marcin Pluta dodał, że zapytanie w tej sprawie wpłynęło 10 dni temu i odpowiedź 

zostanie udzielona radnym na piśmie. 

 

Grażyna Korybut powiedziała, że odpowiedź powinna zostać przekazana interesantce, a kopię 

odpowiedzi należy przekazywać radnym, którzy przyjęli interwencję. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że  popiera zdanie radnej Korybut. 
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Radna Halina Szczepaniak poruszyła sprawę nieprawidłowości przy budowie drogi w ul. 

Stryjkowskiego. Polegają one według radnej na błędach projektanta. Są problemy z wjazdami 

na posesje spowodowane dużymi różnicami poziomów pomiędzy drogą i wjazdami. 

Projektant w ogóle nie reaguje na uwagi mieszkańców, np. w sprawie układania kostki, która 

powinna być położona na podbudowie piaskowo – cementowej a nie na samym piasku. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że konsultacje projektanta z mieszkańcami 

powinny być przeprowadzone przed rozpoczęciem projektowania. 

 

Radna Halina Szczepaniak powiedziała, że takich spotkań z projektantem nie było. 

Radny Krzysztof Jeske zwrócił uwagę na przewlekanie prac drogowych na ul. Słonecznej. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zapewnił, że będą spotkania z wykonawcą inwestycji i 

archeologami, bo może być zagrożony termin oddania drogi, a jest to zadanie 

współfinansowane ze środków zewnętrznych. Powiedział, że utrudnienia powinny być 

usuwane w trakcie robót.  

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy jest nadzór miasta nad robotami remontowymi na drogach. 

Radna zarzuciła złą jakość napraw dróg na ul. Sportowej i Dąbrowskiego. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że nie mogliśmy wykonać wszystkich napraw nawierzchni ulic 

z powodu okresowego braku środków finansowych. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby nie rozwijać tematu dróg, bo nie jest to temat podstawowy 

sesji, a już poświęciliśmy na to prawie godzinę obrad. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o przydział mieszkania dla mieszkańca, który utracił swój 

lokal w wyniku wybuchu butli z gazem. 

 

Radna Małgorzata Pyka poruszyła problem przyszłości budownictwa komunalnego i socjalnego w 

naszym mieście. Powiedziała, że odpowiedź na interpelację w tej sprawie jej nie 

satysfakcjonuje. Powiedziała, że nie są zbilansowane potrzeby społeczne w zakresie tego 

budownictwa. Zapytała, czy umowa ze spółką TBS nie pogarsza sytuacji miasta w zakresie 

mieszkań socjalnych? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że głównym problemem miasta, jeśli chodzi o 

budownictwo socjalne jest brak środków. Ma jednak nadal nadzieje na otrzymanie 

rekompensaty w wysokości ok. 5 mln. zł za wybudowane przedszkole, które moglibyśmy 

przeznaczyć na rozpoczęcie projektowania i budowę mieszkań socjalnych. Burmistrz poddał 

pod rozwagę pomysł adaptacji strychów na mieszkania socjalne oraz wykorzystanie na ten cel 

istniejącego budynku na stadionie „Startu”. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o pisemną odpowiedź na temat przyszłości budownictwa 

komunalnego w Brzezinach. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że wystąpił problem z zakończeniem budowy nowego bloku 

TBS, ponieważ wykonawca nie reaguje na nasze prośby i wezwania powrotu na tę budowę. 

Musimy szybko zareagować na tę sytuację, bo grozi nam utrata przyznanego kredytu z BGK. 

W sprawie  przydziału mieszkania po wybuchu na ul. Kościuszki burmistrz wyjaśnił, że do 
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lokalu przeznaczonego dla p. Lipieckiego wprowadził się dziki lokator i ta sprawa jest w toku 

załatwiania. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę na niewłaściwe opróżnianie koszy 

ulicznych w naszym mieście oraz na szpecący centrum miasta budynek  przy ul. Piłsudskiego 

sprzedany przez miasto brzezińskiemu przedsiębiorcy. 

 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy oprócz zgłoszonych w poprzednim punkcie spraw do 

wyjaśnienia są jeszcze jakieś tematy? Nikt z radnych nie zabrał głosu, więc radni przeszli do 

następnego punktu porządku obrad. 

 

9. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście i głównych 

założeniach  na 2011 r. Zmiana tematu punktu. 

 

Radna Grażyna Korybut – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Sportu  wyraziła 

niezadowolenie z powodu niekompletności materiału, z uwagi na nie dostarczenie stosownych 

informacji przez wszystkie funkcjonujące na terenie miasta NZOZ-y. Do radnych wpłynął 

materiał tylko od dwóch placówek: od spółki koluszkowskiej „Med – Kol” w sprawie 

medycznej pomocy nocnej i świątecznej oraz od prezesa spółki Powiatowe Centrum Zdrowia, 

które praktycznie nie zawierało żadnych danych. Pozostałe podmioty pełniące funkcje POZ 

już od dłuższego czasu nie reagują na prośby Rady Miasta w sprawach przekazywania 

istotnych informacji o sposobie, organizacji świadczenia opieki zdrowotnej, jakości i 

terminowości świadczenia usług, wreszcie o zapotrzebowaniu ludności na  usługi opieki 

zdrowotnej. Komisja ma więc poważne problemy z oceną funkcjonowania POZ, nie może 

więc wywiązać się z realizacji planowanego tematu.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawy opieki zdrowotnej mieszkańców gminy są jednym 

z podstawowych zadań własnych samorządu gminnego zapisanych w art. 7 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rady Miasta i radnych nie interesują chronione 

prawem o konkurencji tajemnice spółek. Nas interesuje, czy nasi mieszkańcy mają właściwą 

opiekę zdrowotną na miarę możliwości  państwa i samorządu gminnego i co zrobić, aby ta 

opieka była coraz lepsza i sprawniejsza. Dlatego na którejś z kolejnych sesji Rady powinniśmy 

dokonać takiej oceny, bo ciąży na nas ustawowy obowiązek.  

 

Dyrektor spółki „Med – Kol” Michał Suwalski powiedział, że jego spółka wygrała konkurs na 

prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy i nie jest prawdą, jak napisano w BIS z 23 marca 

2011, że dzięki temu iż znał ofertę konkurencji. Jego zdaniem rejonizacja, jaką zarządził 

Narodowy Fundusz Zdrowia jest niewłaściwa, bo Powiat Brzeziński powinien mieć swój rejon 

pomocy nocnej i świątecznej.  Zapewnił, że jego spółka przez 2 letni okres trwania kontraktu 

będzie starać się właściwie spełniać swoje obowiązki. Narzekał jednak na nie najlepszą 

współpracę z brzezińskim Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że Radzie Miasta potrzebna jest prawidłowa diagnoza 

organizacji świadczenia opieki zdrowotnej. Dziś nie możemy dokonać takiej oceny, ale chyba 

z tą opieką nie jest najlepiej. 

 

Przewodniczący Rady  zaproponował w związku z tym inną formę zbierania materiałów – nie 

bezpośrednio przez Radę Miasta, ale poprzez burmistrza i jego służby, np. przez doradcę do 
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spraw społecznych p. Krzysztofa Kotynię, który będzie koordynował całość materiału i 

oceniał jego przydatność do analizy. Na razie póki co, oceną funkcjonowania POZ-ów  

dysponuje dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował dyrektorowi  „Med-Kol”  Michałowi Suwalskiemu, aby 

rozważył możliwość utworzenia drugiego zespołu nocnej i świątecznej opieki medycznej w 

Brzezinach. Zobowiązał się, że jako samorząd miasto dołoży do tego 100 tys. zł, wynajmując 

lokal tylko za 1 zł. Zwrócił uwagę, że wielu pacjentów jednak nie jest zadowolonych z opieki 

nocnej i świątecznej  „Med-Kolu”. 

 

Dyrektor Michał Suwalski odpowiedział, że propozycja burmistrza byłaby do przyjęcia, ale przed 

konkursem. Teraz jednak zmieniły się warunki finansowe narzucone przez NFZ i propozycji 

takiej  przyjąć nie może. Po złożeniu ofert  stało się to nieaktualne.  Problemem jest nie sam 

lokal, ale wysokie koszty utrzymania takiego punktu. Praktycznie jest to nie do przyjęcia, w 

związku z tym nie skorzysta z proponowanej przez burmistrza oferty.  Zdaniem dyrektora  

„Med – Kol”, zgodnie z warunkami kontraktacji, tak naprawdę brzezińska spółka nie miała 

dużych szans na to, żeby wygrać konkurs na świadczenie nocnej i świątecznej opieki 

medycznej. Podkreślił, że należy mimo to dążyć do  lepszej współpracy między brzezińskim 

SOR a koluszkowskim „Med-Kolem”.   

 

Prezes spółki PCZ Zdzisław Ziółkowski  poinformował, że w 2010 r. dokonano 43 808 porad 

lekarskich, pielęgniarskich i położnych, w tym 40 593 porad ambulatoryjnych i 3 215 wizyt 

domowych. Ok. 70 proc. porad dotyczyło mieszkańców Brzezin. Udział mieszkańców miasta 

w 14 poradniach specjalistycznych jest natomiast różny i wynosi od 40 do 50 %. Podkreślił, że 

do usług dopłaca, ponieważ nie wystarcza środków zagwarantowanych przez NFZ w ramach 

kontraktów. Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dopłacamy 800 tys. zł. rocznie. Jeśli 

będzie tak dalej, to SOR może być zlikwidowany, a w to miejsce utworzony zostanie OIOM, 

bo jest w 100% kontraktowany. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że problem z opieką medyczną jest ogólnopolski. Naszym 

zadaniem jest szukanie lepszych rozwiązań organizacyjnych, bo jest problem z poziomem 

świadczeń. Zadała pytanie, skąd możemy otrzymać niezbędne informacje w sprawie 

zapotrzebowania świadczeń? 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby do tematu oceny  Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

powrócić pod koniec tego roku, tylko odpowiednio wcześniej należy zebrać materiał 

ankietowy, czy poprzez Internet i przygotować ocenę. Wówczas zostanie ona zaprezentowana 

Radzie Miasta przez burmistrza lub jego służby, a zaproszeni przedstawiciele  spółek będą 

mogli odnieść się do przedstawionej oceny. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zadał pytanie: w jaki sposób ma być przygotowany materiał na temat 

opieki zdrowotnej? Zadał też pytanie prezesowi PCZ p. Ziółkowskiemu, czy podtrzymuje 

deklarację przyjęcia pacjenta, który zgłosi, że jest niezadowolony z pełnionej usługi przez 

„Med – Kol”? 

 

Prezes Zdzisław Ziółkowski odpowiedział, że nie będzie mógł tego zrobić, ponieważ 

wprowadzony przez NFZ system nie zakłada opieki medycznej POZ w dni wolne od pracy i w 

nocy i taka usługa nie będzie mogła być zaewidencjonowana i rozliczona. Nie chciałby też 

wyręczać spółki „Med – Kol” z jej obowiązków. Prezes mówił również o publikacjach  w 
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wydawnictwach medycznych, o nowych, nieznanych wcześniej zasadach oceny ofert np. 

dotyczących laboratoriów medycznych. 

  

 

Przewodniczący Rady zaproponował spotkanie u p. burmistrza z udziałem przewodniczącej 

Komisji Spraw Społecznych w celu wypracowania sposobu przygotowania  oceny POZ. 

 

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny Elżbieta Szklarek wypowiedziała się w kwestii 

warunków sanitarno-epidemiologicznych NZOZ-ów podlegających nadzorowi Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej.  Poinformowała, że kontrole w tych placówkach wypadły 

pozytywnie i inspektorzy sanitarni nie zgłosili większych uwag. Natomiast nic nie może 

powiedzieć na temat stanu sanitarnego szpitala, bo kontrolę w tym zakresie sprawuje 

Wojewódzka Stacja Sanepidu. W sprawie materiałów dotyczących oceny opieki medycznej 

powiedziała, że jej zdaniem opracowanie ankiety tylko pod kątem niezadowolonych 

pacjentów może doprowadzić do lawiny informacji, które mogą zniekształcić problematykę 

prawidłowości funkcjonowania opieki zdrowotnej w naszym mieście. Jej zdaniem służby 

miasta powinny opracować krótką ankietę z konkretnymi pytaniami, rozprowadzoną na 

przykład wśród mieszkańców przy pomocy szkół.  

 

W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. 

 

10. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego   Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   

      Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania  Narkomanii  i Przemocy w Rodzinie  

      za rok 2010. 

 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień, dotychczasowy Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z wykonania Programu za 2010 r. 

Poinformowała, że komisje Rady miały sposobność zapoznania się ze sprawozdaniem oraz 

sformułowały swoje uwagi, które zostały wzięte pod uwagę w uzupełnieniu materiału. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Radna Grażyna Korybut – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Sportu wyraziła 

pozytywną opinię przedstawionego sprawozdania.  W wyniku uwag członków Komisji 

uzupełniono materiał sprawozdawczy o potrzebę weryfikacji Programu poprzez wprowadzenie 

wniosków w trakcie trwania programu. Zwrócono także uwagę na temat skuteczności kontroli 

profilaktycznych w punktach sprzedaży alkoholu. 

 

Przewodniczący Rady wyraził podziękowanie p. Teresie Kwiecień za dotychczasową pracę jako 

Pełnomocnika Burmistrza oraz życzył jej powodzenia w pracy zawodowej w MOPS.  

 

11.  Informacja na temat stanu żywienia w placówkach oświaty i wychowania oraz 

       zleconego przez MOPS w Brzezinach. 

 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował, że otrzymał pismo, które zawierało 80 

podpisów od rodziców zaniepokojonych zmianą w zakresie żywienia. 

  

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił wnioski z analizy tematu zmian organizacyjnych w żywieniu 

dzieci w szkołach i przedszkolach. Burmistrz wyjaśnił sytuację dotyczącą zatrudnienia 

kucharek pracujących w placówkach. Zaproponował im utworzenie spółki socjalnej. 



 12 

Propozycja nie spotkała się pozytywnym przyjęciem. Część z osób zatrudnionych ma 

możliwość przejścia na zasiłek przed emerytalny. Pozostałe osoby otrzymają zatrudnienie u 

ajenta, który wygra przetarg na żywienie. Ważnym wymaganiem postawionym przed 

przyszłym ajentem jest utrzymanie wysokiego standardu posiłków. Zmianie ulegnie jednak 

koszt posiłków. W szkołach posiłki kosztowałyby 6,50 zł, w przedszkolach 7 zł za osobę. Do 

oceny przetargowej należałoby wziąć wartość dzierżawy za majątek zaplecza żywieniowego 

na ok. 600 posiłków dziennie. 

  

Zbigniew Bączyński poprosił o opinie MOPS i dyrektorów szkół. Podkreślił, że zmiany w 

zakresie żywienia nie wynikają jedynie z oszczędności, ale także z niezadowolenia z poziomu 

proponowanego żywienia przez firmy cateringowe. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał czy ajent będzie mógł wydawać posiłki dla innych klientów?  

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że istnieje taka możliwość, aby korzystać z dzierżawionego 

majątku, ale tylko w godzinach  pracy. Nie będzie to możliwe w weekendy. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy nowa forma żywienia ma funkcjonować od 1 września, bo 

to jest bardzo krótki okres na przeprowadzenie zmian, kiedy zostanie ogłoszony konkurs, ilu 

jest kandydatów do prowadzenie tego typu działalności oraz czy kuchnia w Przedszkolu Nr 3 

zostanie zlikwidowana?  

 

Burmistrz Marcin Pluta podkreślił, że do września jest dużo czasu, aby usankcjonować ten proces. 

Odpowiedział radnej Gałeckiej, że kuchnia w Przedszkolu Nr 3 na razie nie będzie 

likwidowana. Żywienie ma rozpocząć się do 1 września na nowych zasadach. 

 

Radny Barucki zapytał burmistrza czy urząd  może narzucić ajentowi, kogo może zatrudniać 

       i czy podniesienie stawki żywienia zrekompensuje koszty związane z prowadzeniem tej 

działalności?  

 

Burmistrz odpowiedział, że warunkiem obligatoryjnym jest zatrudnienie pracujących obecnie 

osób. To jest działalność gospodarcza, w którą wkalkulowane jest ryzyko i odpowiedzialność 

ajenta. 

  

Radny Michał Drózdż zapytał czy ajent ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność za swoją 

działalność? 

 

Burmistrz odpowiedział, że w ramach podpisanej umowy. 

 

Radna Barbara Kozłowska jak jest wartość „wsadu do kotła”? 

 

Burmistrz odpowiedział radnej Kozłowskiej, że koszt posiłku dla jednej osoby w szkole 

podstawowej wynosi 5, 20 zł w przedszkolach 5, 50 zł. Natomiast w MOPS-ie to 7, 50 zł na 

jedną osobę. 

 

Przemysław Maślanko zapytał o stanowisko w  sprawie zmian w żywieniu inspektora sanitarnego. 

  

Inspektor Elżbieta Szklarek poinformowała, że zgodnie z art. 67 a ustawy o systemie oświaty 

szkoła może zorganizować stołówkę, ale nie musi. W gimnazjum z wyżywienia korzysta 33 

uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 1 na 345 uczniów - 67 uczniów, 28 uczniów ostatnio 
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zrezygnowało ze względu na złą jakość posiłków świadczonych przez firmę cateringową. W 

Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie funkcjonuje stołówka i gotowane są obiady – z wyżywienia 

korzysta 130 uczniów i 15 dorosłych. W Przedszkolu nr 1 – 167 dzieci, w Przedszkolu Nr 3 – 

120. Poinformowała, że kontrola sanitarna w placówkach oświatowych wypadła pozytywnie, 

decyzję nakazującą dostosowania kuchni do warunków Sanepidu wydano tylko Szkole 

Podstawowej nr 1. Wszystkie placówki mają opracowany i wdrożony system jakości HACCP. 

Przedsiębiorca musi mieć zatwierdzony i zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

zakład, w którym produkuje żywność. Jeżeli będzie produkował również na wynos, to musi 

mieć zatwierdzenie w zakresie cateringu. Nieposiadanie w tym zakresie zatwierdzenia grozi 

karą do 30 tys. zł. Normy żywieniowe musi natomiast określić zamawiający w umowie. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński pytał, czy przerwanie obecnego trybu żywienia i przejście 

na nowy nie spowoduje nowych wymagań w zakresie wyposażenia kuchni? 

 

Inspektor Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że nie spowoduje, chyba, że gotowanie odbywałoby 

się od półproduktu, a teraz będzie od surowca. W przypadku przewozu posiłków ajent musi 

mieć odpowiednie termosy, dostosowany do przewozu żywności samochód i zachować 

odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne w zakresie  utrzymania i eksploatacji. 

 

Grzegorz Kozieł przedstawił plan organizacji żywienia w placówkach oświatowych i 

wychowawczych. 

  

Radna Halina Szczepaniak zapytała o intendentki w placówkach i czy zgłosił się ktoś, kto 

chciałaby zająć się żywieniem? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że nikt się nie zgłośnił. 

 

Radna Halina Szczepaniak zadała pytanie, kto będzie kontrolować, jakość posiłków? 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, ze kontroli mogą być podane temperatura posiłków skład 

kaloryczny. Natomiast kontroli nie będą podlegać walory smakowe potraw, bo to są 

indywidualne gusta. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zapytał kierownik MOPS jak ocenia, jakość żywienia, 

ponieważ nie zawarła tego w swoim materiale. 

 

Teresa Kwiecień kierownik MOPS odpowiedziała, że co roku organizowany jest przetarg na 

dożywianie. W grudniu pojawiły się skargi, na jakość obiadów w Gimnazjum, ale po 

interwencji kierownika MOPS, jakość posiłków  się poprawiła. Problemem jest nadal brak 

dobrej współpracy z dostawcą, który wygrał przetarg. 

  

Przewodniczył Zbigniew Bączyński podkreślił, że jakość posiłków przygotowywany w stołówce 

szkolnej jest lepsza, a przywożone posiłki przez catering przeważnie są zimne i niesmaczne. 

Dlatego jakość obiadów w Szkole Podstawowej Nr 2 jest wyższa niż w Gimnazjum. Zwrócił 

uwagę na problemy techniczne i uwagi inspektora sanitarnego w Szkole Nr 1. Zadał pytanie 

jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli przedsiębiorstwo zostanie wyłonione w konkursie oraz 

czy MOPS musi wyłonić dostawcę w konkursie. 

 

Teresa Kwiecień kierownik MOPS odpowiedziała, że byłoby najlepiej gdyby Szkoła Nr 2 

gotowała dla wszystkich szkół. 
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Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział przewodniczącemu, że istnieje taka możliwość, żeby MOPS 

bez konkursu organizował dożywianie. 

 

Przewodniczył Zbigniew Bączyński zauważył, że poprawa jakości posiłków będzie ogromnym 

sukcesem nawet przy większych kosztach. Wrócił także do sprawy konkursu, który ma 

wyłonić wykonawcę. Podkreślił, że Rada Miasta nie tworzy preferencji dla kogokolwiek, a p. 

Wrocławska, obecna na sesji jest  jedynie zainteresowana prowadzeniem żywienia w szkołach, 

tak samo, jak mogą być zainteresowani inni przedsiębiorcy.  

 

12. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. Gminy Miasto Brzeziny za   

      okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 r.   
 

 Justyna Nowak z Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia  przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji planu gospodarki odpadami w Brzeziach za lata 2009-2010. Sprawozdanie  stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. Było ono przedmiotem obrad komisji Rozwoju 

Gospodarczego. 

 

Radna Halina Szczepaniak zwróciła uwagę, że  duże pojemniki na odpady nie są po opróżnieniu 

dezynfekowane przez firmę wywozową. 

  

Justyna Nowak przypomniała, że pojemniki są stawiane przez firmę, z którą podpisana jest 

umowa na odbiór odpadów i powinny być one dezynfekowane. 

 

Radny Tadeusz Barucki pytał, czy wszyscy mieszkańcy miasta podpisali umowy na wywóz 

odpadów i jakie są sankcje wobec osób, które nie wywiązują się z uchwały Rady Miasta o 

zachowaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny oraz jak zakończyła się 

sprawa powództwa miasta wobec osoby nie wywiązującej się ze swoich obowiązków. 

 

Inspektor Justyna Nowak odpowiedziała, że według informacji, jakimi dysponuje Urząd Miasta,  

nie wszyscy mieszkańcy mają zawarte umowy na wywóz odpadów, ale jeszcze nie wszystkie 

posesje zostały skontrolowane. W 2010 r. odnotowano 1302 umowy, a na koniec 2008 r. było 

ich tylko 671. Przez dwa lata dwukrotnie zwiększyła się ilość zawartych umów i obecnie 

posiada je ok. 80 proc. mieszkańców Brzezin. Powiedziała, że czystość pojemników powinien 

egzekwować właściciel lub zarządca nieruchomości, który podpisuje umowę z firmą 

wywożącą odpady. 

  

Radny Tadeusz Barucki poinformował, że w pojemnikach przeznaczonych do selekcjonowania 

odpadów pojawił się popiół z pobliskich domów. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w postępowaniu przygotowawczym osoba to była 

przesłuchiwana i uznana winną w trybie nakazowym, natomiast po odwołaniu się do sądu 

została uniewinniona, ponieważ okazało się, że właścicielem nieruchomości nie jest ona, lecz 

jej syn, który ma zawartą umowę na wywóz odpadów. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy zdarzyło się, że firma zbierająca odpady selektywne 

wyrzuciła je na miejskie składowisko odpadów.  

 

Prezes ZUK Janusz Cywiński odpowiedział, że nie zna takiego przypadku. 
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Inspektor Sanitarny Elżbieta Szklarek poinformowała, że wysłała pismo z zapytaniem ile osób ma 

podpisane umowy na odbiór śmieci. W mieście Brzeziny ok. 80 % właścicieli posesji ma 

podpisaną umowę na odbiór śmieci. Zwróciła uwagę, że zdarzają się przypadki podrzucania 

śmieci przez osoby, które nie posiadają takiej umowy. Inspektor Szklarek poprosiła o 

wyegzekwowanie od wszystkich mieszkańców miasta umów na wywóz śmieci oraz o 

porządek na targowisku, ponieważ pojawiają się sygnały, że ajent wywozi śmieci poza 

Brzeziny. Wyraziła zadowolenie z planów utworzenia Straży Miejskiej. 

 

Czesława Gałecka zapytała, dlaczego nie dostarczono radnym sprawozdania w sprawie 

gospodarki odpadami? 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński wyjaśnił radnej Gałeckiej, że radni muszą otrzymać przed 

sesją projekty uchwał i porządek obrad.  Materiały obszerne będą dostarczane w skróconej 

formie i omawiane na posiedzeniach komisji i podczas obrad Rady. Jest to podyktowane 

oszczędnością materiałów i czasu pracy. 

 

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu Brzezińskiego o przekazanie  nieruchomości na 

rzecz powiatu brzezińskiego. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że do Rady Miasta wpłynął wniosek 

Zarządu Powiatu Brzezińskiego w sprawie przekazania nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 11 i 

części budynku administracyjnego przy ul Sienkiewicza 16. Kopię tego wniosku radni otrzymali 

w materiałach na obecną sesję. W związku z tym, poprosił o dyskusję w tej sprawie. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy nie można tego tematu rozpatrzyć na późniejszej sesji? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przypomniał, że temat wniosku Zarządu Powiatu był omawiany na 

posiedzeniach komisji przed sesją i jest niefortunnie, aby ten trudny  i drażliwy temat rozpatrywać 

dzisiaj. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że pismo wpłynęło miesiąc temu i należy zająć stanowisko, 

jakiekolwiek by ono było. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że warunki lokalowe powiatu wyraźnie się poprawiły w stosunku 

do sytuacji sprzed 10 lat. Obecnie Zarząd Powiatu ma wiele możliwości lokalowych w 

podległych jednostkach. Burmistrz uważa, że jeśli jest wola radnych, to można przedyskutować 

temat nawet dzisiaj. 

 

W tym momencie na obrady Rady Miasta przybyli starosta Edmund Kotecki i wicestarosta Zbigniew 

Lechański, których przewodniczący Rady przywitał. 

 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że w czasach walki o powiat ówczesny Zarząd Miasta 

Brzeziny obiecał pozytywnie rozpatrzyć sprawę majątku dla powiatu. Obecnie jednak warunki 

pracy i miasta i powiatu uległy zmianie i należałoby sprawę majątku powiatu przedyskutować. 

 

Radna Małgorzata Pyka uważa, że powinniśmy odłożyć dyskusję w omawianej sprawie dla 

wypracowania wyważonej decyzji. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zaproponował, aby sprawę rozpatrzyć, gdy już miną emocje 

związane z obchodami X - lecia powstania Powiatu Brzezińskiego. Zaproponował termin 
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wrześniowy sesji. Dodał, że spośród miast walczących o siedzibę powiatu, tylko Brzeziny i Łobez 

pozostały bez własnej siedziby. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że nasz powiat powstał  później, niż inne powiaty w Polsce. 

Uważa, że jest teraz dobra okazja, aby rozważyć naprawę niesprawiedliwości w postaci 

pozbawienia własności siedziby powiatu brzezińskiego. Przewodniczący Rady uważa, że miasto 

ma niespełnione i zaległe zobowiązania w stosunku do swojego powiatu. Biorąc pod uwagę głosy 

w dyskusji przewodniczący zaproponował, aby ostatecznie podjąć decyzję w tej sprawie w 

terminie do końca czerwca 2011 r. i poddał swój wniosek pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło  14 radnych. Za wnioskiem było 9 radnych, 3 osoby były przeciwne, a 2 

wstrzymały się od głosu. 

        

14. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 

– 2044. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła  uzasadnienie – w załączaniu do niniejszego protokółu. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy zakończone już jest rozliczanie 2010 roku i jakie jest 

ostateczne zadłużenie budżetu na koniec 2010 roku? 

 

Skarbnik Grażyna Mela podała, że są już ostateczne dane z wykonania budżetu za rok ubiegły. 

Zadłużenie na koniec roku wynosi 12.848 tys. zł. Wskaźnik zadłużenia budżetu po wszystkich 

zmianach wynosi 40,81%. 

 

Radna Czesława Gałecka prosi, aby ta informacja dotarła poprzez publikację w BIS do 

mieszkańców Brzezin, bo wytworzyła się opinia, że budżet miasta jest na granicy 

dopuszczalnego zadłużenia , co ostatecznie okazało się nieprawdą. Należało o tym na bieżąco 

informować mieszkańców, że wskaźnik zadłużenia po rozliczeniu 2010 roku będzie niższy. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin ze zdziwieniem zauważył, że radna Gałecka tak nagle 

zainteresowała się trudnymi sprawami finansowymi miasta i bardzo się zaktywizowała. 

 

Radna Czesława Gałecka podziękowała burmistrzowi za uznanie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, jak doszło do tego, że na etapie tworzenia budżetu zadłużenie było 

59,7%, a obecnie wskaźnik ten osiągnął 40,81%? Różnica wynosi aż 19 %! Co więc się stało?  

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że budżet na 2011 r. był planowany prawie rok temu w 

zupełnie innych warunkach. Na koniec roku, w grudniu, co przyjmujemy z zadowoleniem,  

osiągnęliśmy dużo większe dochody i dzięki temu mamy na koniec roku oszczędności 1,8 mln 

zł. W efekcie zmienił się na korzyść wskaźnik zadłużenia. 

 

Przewodniczący poinformował, że kolportowana wcześniej informacja o wskaźniku zadłużenia 

była efektem tak opracowanego projektu budżetu przez byłą burmistrz i skarbnik miasta. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że wprowadzane obecnie zmiany budżetowe mają na celu 

osiągnięcie takich oszczędności, które pozwolą na finansowanie nowych prospołecznych 
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zadań. Między innymi dlatego chcemy, aby zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego 

Zakładu Usług Komunalnych nie obciążało tak bardzo budżetu miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej powiedział, że 

Komisja wnikliwie rozpatrywała proponowane zmiany i z zadowoleniem ocenia, że budżet 

tego roku się stabilizuje. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie dyskusji i poprosił Skarbnik Grażynę Melę o 

odczytanie projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, 12 radnych głosowało „za” 1 radny wstrzymał się od 

głosu. 

 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 r. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zwrócił się do radnych z prośbą, aby podjęli proponowaną uchwałę o 

dotacji w wysokości 10 tys. zł. potrzebne powiatowi na organizację uroczystości w związku z 

obchodami X lecia powstania Powiatu Brzezińskiego. Bylibyśmy jednym z wielu sponsorów 

tej uroczystości wymienionych publicznie. 

 

Radny Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej przekazał 

negatywną opinię Komisji w tej sprawie. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał,  jakie środki przeznaczyły gminy powiatu na tę 

uroczystość? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że od 2 do 4 tys. zł. 

 

Radny Michał Drożdż zapytał o wydatki na obchody X lecia powiatu oraz gdzie się będą 

odbywały uroczystości? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wydatki na obchody X lecia powiatu będą wielokrotnie 

wyższe, niż zadeklarowana pomoc gmin i miasta. Miejscami obchodów będą Arboretum w 

Rogowie oraz  teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby Skarbnik Grażyna Mela odczytała projekt uchwały i poddał 

go następnie pod głosowanie. 

 

Spośród  obecnych 14 radnych 3 głosy były „za”, 4 głosy były przeciw i 6 radnych wstrzymało się 

od głosu. 1radny nie wziął udziału w głosowaniu. Projekt uchwały został przez Radę Miasta 

odrzucony. 

 

- w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 r. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie do wprowadzanych zmian w budżecie Gminy 

Miasta Brzeziny na 2011 rok. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. 

 

Radny Tadeusz Barucki przekazał, że opinia Komisji w tej sprawie jest pozytywna. 
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Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały, a następnie poddał go głosowaniu. 

 

Spośród 13 obecnych radnych 11 głosowało „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 1 nie 

głosował.  

 

-   w sprawie  dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na pełnienie służb     

     ponadnormatywnych patroli policyjnych  2011 r. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. Poprosił o wsparcie  dla 

     ponadnormatywnych służb Policji. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Ewa Natkańska przedstawiła projekt uchwały, a 

przewodniczący Rady poprosił o pytania i uwagi do tego projektu. 

 

Radny Michał Dróżdż uważa, że przekazanie dotacji dla Policji  na służby ponadnormatywne 

kłóci się z projektem uchwały o powołaniu straży miejskiej. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że nie wiadomo, kiedy zaistnieją warunki do powołania 

straży miejskiej i dlatego przedstawiamy propozycję udzielenia dotacji dla Komendy 

Powiatowej Policji na pełnienie służb ponadnormatywnych. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że służby te mają być pełnione w terminach i miejscach 

uzgodnionych z burmistrzem w okresie letnim i w porze wieczorowej i nocnej. Zapytał, czy 

Komisja Spraw Społecznych omawiała ten projekt? 

 

Radny Przemysław Maślanko odpowiedział, że projekt uchwały nie był zgłoszony na posiedzeniu 

komisji  i nie było okazji rozmawiać na ten temat. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Na 14 obecnych radnych 9 głosów było „za”, 4 wstrzymujące się . Jedna osoba nie wzięła udziału 

w głosowaniu. 

 

- utworzenia Straży Miejskiej w Brzezinach. Punkt dodany. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił uzasadnienie potrzeby powołania Straży Miejskiej w 

Brzezinach. Powiedział, że jest to na razie uchwała intencyjna, którą chcemy skonsultować z 

Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi.  Chcielibyśmy, aby ta odrębna komórka 

Urzędu Miasta powstała od 1 sierpnia 2011 r. 

 

Radny Michał Drożdż zapytał, czy znana jest wielkość środków potrzebnych na ten cel, czy jeżeli 

zabraknie środków, w budżecie, to czy będziemy mogli się wycofać z tego projektu i czy 

musimy kupować od razu 3 radary? 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela wyjaśniła, że zmiany do budżetu określające potrzebne środki na 

powołanie Straży Miejskiej zostaną wprowadzone na następnej sesji. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że na powołanie Straży powinno wystarczyć na początek 300 

tys. zł. Na początek zakupilibyśmy jedno urządzenie radarowe. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że merytoryczna uchwała w związku z powołaniem Straży 

Miejskiej byłaby na czerwcowej sesji, a dziś wyrażamy jedynie naszą wolę w tej sprawie. Jego 

zdaniem w pierwszej kolejności powinniśmy zakupić radar mobilny , który mógłby być 

zainstalowany w samochodzie. Powiedział, że merytoryczna dyskusja na temat powołania 

Straży Miejskiej odbędzie się na kolejnej sesji, a dziś przegłosujmy uchwałę intencyjną. 

Poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały wraz załącznikiem niezbędnym do 

zaopiniowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

 

Przewodniczący zapytał jeszcze radcę prawnego, komu powierzyć należy wykonanie uchwały? 

 

Radca prawny Andrzej Tokarski powiedział, że to Rada Miasta przekazuje uchwałę do opinii, 

więc jej wykonanie powierzyć trzeba przewodniczącemu Rady. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 12 głosowało „za”, 2 radnych było przeciw.   

  

-  w sprawie  reorganizacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w 

Brzezinach 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian 

organizacyjnych w zarządzaniu majątkiem sportowym Miasta i utworzenia nowej jednostki 

budżetowej. Uważa, że konieczna jest konsolidacja majątku służącego działalności sportowej i 

rekreacyjnej w naszym mieście. Powiedział, że uchwała ta nie generuje kosztów. Burmistrz 

poddał pod dyskusję nazwę nowej jednostki. Powiedział, że rozpocznie ona działalność już od 

1 czerwca 2011 r., a jej dyrektorem zostanie obecny dyrektor Miejskiej Krytej Pływalni p. 

Nawrocki. 

 

Radny Przemysław Maślanko zaproponował nazwę „Centrum Kultury Fizycznej”. Wyjaśnił, że 

pojęcie „kultura fizyczna” jest szersze od pojęć : rekreacja, sport, rehabilitacja. 

 

Dyrektor MKP Daniel Nawrocki wyjaśnił, że pojęcie „kultura fizyczna” jest szersze od pojęć : 

rekreacja, sport, rehabilitacja. Dlatego uważa, że nazwa nowej struktury powinna brzmieć 

„Centrum Kultury Fizycznej” 

 

Radna Małgorzata Pyka poparła propozycję dyrektora Nawrockiego. 

 

Rada przegłosowała nazwę nowej jednostki budżetowej miasta. Za nazwą „Centrum Kultury 

Fizycznej” było jednogłośnie 15 radnych. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o wyjaśnienie  treści § 13 Statutu Centrum Kultury Fizycznej. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że chodzi o majątek przy ul Sportowej. 

 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 
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  W głosowaniu udział wzięło 15 radnych i wszyscy głosowali jednogłośnie „za”. 

 

-   utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach i 

nadania jej statutu 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o powołaniu nowej jednostki 

organizacyjnej miasta. Powiedział, że w pierwszym etapie reorganizacji powstanie centrum 

promocji na bazie tygodnika BIS. Celem tego zamierzenia jest powiększenie nakładu tygodnika 

oraz poprawa finansów poprzez wprowadzenie opłat od gmin i powiatu za oddanie do 

dyspozycji jednej strony. W drugim etapie zmian do centrum zostanie włączona świetlica 

środowiskowa „Świetlik” oraz działalności związane z promocją kultury. Dyrektor Centrum 

pełnić będzie jednocześnie funkcję redaktora tygodnika BIS. W jednostce będzie zatrudniona na 

0,25 etatu gł. księgowa. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał, czy Centrum Promocji i Kultury będzie pełniło funkcję domu 

kultury?  

 

Burmistrz odpowiedział, że utworzenie domu kultury jest kwestią perspektywiczną. Nasze działania 

w tym zakresie wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców Brzezin. Zapewnił, że 

miasto nie będzie ograniczać funkcji kulturalnych Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. 

 

    Przewodniczący Rady dodał, że Centrum Promocji i Kultury będzie pełnić funkcję ośrodka, który 

będzie także organizatorem imprez plenerowych, różnych uroczystości, koncertów np. będzie 

organizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy projekt statutu Centrum nie zawęża działalności np. do 

sprzedaży biletów na imprezy własne? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeśli prowadzić się będzie działalność gospodarczą, to nie 

ma sensu pisać o prowadzeniu sprzedaży biletów na imprezy własne, natomiast należy wpisać 

sprzedaż biletów na imprezy kulturalne innych podmiotów. Ponieważ dyskusja na temat 

powołania i działalności Centrum Promocji i Kultury dobiegła końca,  przewodniczący Rady 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Głosowało12 radnych. 11 było „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

- w sprawie zmian Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił wniosek dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Danuty Wylazłowskiej w sprawie zmian w Statucie MBP. Pismo i projekt 

uchwały – w załączeniu do niniejszego protokółu. Powiedział, że projekt uchwały był 

konsultowany z Komisją Edukacji i Kultury. 

 

Przewodniczący Rady zapytał  o uwagi radnych w tej sprawie. Radni nie wnieśli uwag, więc 

projekt uchwały poddano głosowaniu. 

 

Spośród 13 obecnych radnych, 11 głosowało „za”, 1 głos był wstrzymujący się , 1 osoba nie 

głosowała. 
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Przewodniczący Rady przedstawił wniosek dotyczący zmiany brzmienia następnego punktu. 

Proponuje w miejsce słów „zmian w składzie” użyć słów „uzupełnienia składu” w  Komisji 

Rewizyjnej. Proponuje też w miejsce punktu „zmiany w składach pozostałych komisji” 

wprowadzić punkty: „zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta”, „zmiany w składzie 

Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta” , „zmiany w składzie Komisji Finansowo – 

Budżetowej Rady Miasta”.   

 

Za wnioskiem przewodniczącego Rady głosowało jednogłośnie 13 radnych. 

  

- w sprawie uzupełnienia  składu Komisji Rewizyjnej  Rady  Miasta 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że radny Jakub Piątkowski wyraził zgodę na podjęcie pracy w 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. W związku z tym nastąpi uzupełnienie składu tej Komisji do 

wymogu statutowego, jakim jest stan 5 – osobowy. Zapytał, czy są uwagi do tej kandydatury, 

albo inne zgłoszenia? Ponieważ nie było odzewu, przegłosowano uzupełnienie składu Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

  

 

- w sprawie  wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  

 

    Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta. 

 

Radna Grażyna Korybut zaproponowała kandydaturę radnego Jakuba Piątkowskiego. Powiedziała, 

że kol. Piątkowski pracował w poprzedniej kadencji Rady w Komisji Rewizyjnej i nabył 

doświadczenie w działalności kontrolnej Rady. 

 

      Przewodniczący Rady zapytał, czy kandydat wyraża zgodę. Odpowiedź była twierdząca. 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie następnych kandydatur. Zgłoszeń nie było, więc 

poddał pod głosowanie projekt uchwały o wyborze radnego Jakuba Piątkowskiego na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Głosów „za”. 

 

 - w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 

Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta (punkt dodany) 
 

Przewodniczący Rady powiedział, że radny Grzegorz Kędzia zdeklarował się pracować w Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą. 

W związku z tym poddaje pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

- w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta (punkt dodany) 
 

Przewodniczący Rady powiedział, że radny Grzegorz Kędzia poprosił o udział w pracach Komisji 

Edukacji i Kultury i w związku z tym poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie. 
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Głosowało 14 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

- w sprawie zmiany w składzie Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta (punkt dodany) 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że radny Jakub Piątkowski zadeklarował pracę w Komisji 

Finansowo – Budżetowej. Poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w tej sprawie. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

- w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia burmistrza Marcina Pluty na delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne 

Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że powinniśmy zastanowić się nad naszą aktywnością w tym 

Stowarzyszeniu i zapytał, czy są inne kandydatury? 

 

Radny Tadeusz Barucki uważa, że  dynamika, efektywność i skuteczność Stowarzyszenia „Bzura” 

w rozwiązywaniu problemów z zagospodarowaniem odpadów staje się problematyczna. Uważa, 

że powinniśmy zdecydować się na wystąpienie z niego i zaoszczędzić na następnej racie składki. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że mamy do dyspozycji ok. 3 ha terenu pod 

rozszerzenie naszego istniejącego wysypiska, a kolejna transza do przekazania na wspólne 

wysypisko w Łowiczu wynosi 204 tys. zł. 

 

Wobec braku innych kandydatur przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tej sprawie i poprosił o 

przegłosowanie projektu uchwały  

 

Głosowało 15 radnych, 14 głosów było „za”, 1 głos był wstrzymujący się. 

 

15 . Wolne wnioski. 

 

Radny Tadeusz Barucki wnioskuje o usunięcie drzewa przy sklepie Makowskich na ruchu 

okrężnym. Zwraca uwagę na fakt, że została uszkodzona terakota w dwóch miejscach przy 

ogrodzeniu Przedszkola Nr 1.  

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że wniosek w sprawie wycięcia drzewa jest 

słuszny. Potrzebna jest jednak zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz powiatu. 

Powiedział, że wszystkie usterki powinny być usunięte w okresie gwarancji. 

 

Tadeusz Pabin zadał pytanie prezesowi ZUK dotyczące postępów modernizacji oczyszczalni 

ścieków. 

 

Prezes ZUK odpowiedział, że prace trwają zgodnie z harmonogramem. W sierpniu 2012 powinny 

być zakończone. 
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Radny Michał Dróżdż poprosił o zmiany w sposobie opracowywania planów pracy komisji, 

ponieważ zauważył, że kilka komisji zajmuje się tymi samymi sprawami, które nie leżą w ich 

kompetencjach. Jako przykład podał plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, który 

dubluje się w kilku przypadkach z planami innych komisji. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński powiedział, że projekt planu pracy komisja opracowuje sama. 

W czerwcu będzie możliwość opracowania projektu nowego planu na II półrocze 2011 r., to 

będzie okazja do dyskusji i wypracowania propozycji, które następnie uchwali Rada Miasta. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o możliwość wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Kordeckiego 

i Słonecznej. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział radnemu Jeske, że należy sprawdzić czy w planach 

inwestycyjnych miasta jest oświetlenie tych ulic. 

 

Czesława Gałecka powiedziała, że do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi w sprawie ulicy 

Przemysłowej. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie prezesowi TBS w sprawie inwestycji. Podkreślił z 

niepokojem, że nie są prowadzone żadne prace przy budowie bloku. Zapytał także czy 

prawdziwa była informacja w gazecie BIS w sprawie spłaty  300 tys. zł na budowę pierwszego 

bloku. 

 

Prezes TBS Tomasz Miazek odpowiedział radnemu, że wykonawca do tej pory nie powrócił  na 

budowę przy ul. Bohaterów Warszawy i są trudności w porozumieniu się z p. Nawrockim. 

 

Prezes powiedział, że informację, którą podał na poprzedniej sesji przygotowała księgowość TBS. 

Sprawdzi, czy jest ona prawdziwa i odpowie radnemu na jego pytanie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał o przyszłość budowy Bloku TBS przez firmę p. 

Nawrockiego. 

 

Prezes TBS Tomasz Miazek odpowiedział, że po raz kolejny  wezwał p. Nawrockiego do 

kontynuowania i zakończenia budowy. Jak dotychczas, nie reaguje on na te wezwania. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał o termin zakończenia prac drogowych na osiedlu Szydłowiec. 

Zaproponował aby opublikować harmonogram prac w miejscowej gazecie oraz  w Internecie. 

 

Roman Sasin odpowiedział, że harmonogram realizacji prac budowlanych dotyczący osiedla 

Szydłowiec jest przyjęty w  związku z realizacją projektu unijnego. Harmonogram ten jest 

niestety zakłócany pracami archeologicznymi. 

 

Barbara Kozłowska przedstawiła prośbę mieszkańca ul. Reformackiej, p. Rutkowskiego dotyczącą 

uzgodnienia postawienia gazonów. 

 

Roman Sasin odpowiedział, że pan Rutkowski nie określił miejsca ustawienia owych gazonów. 

 

Małgorzata Pyka wnioskowała o poprawienie schodów z kostki przy ulicy Berlinga, druga prośba 

dotyczyła konieczności remontu sali konferencyjnej Urzędu Miasta. 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że potrzebne są środki na remont tej sali. 

Powinniśmy opracować koncepcję modernizacji sali oraz kosztorys. Na razie jednak nie mamy 

na ten cel pieniędzy. 

  

Radna Czesława Gałecka zapytała, gdzie  będzie sala ślubów -  czy w Urzędzie Miasta? 

 

Kierownik USC Ewa Natkańska odpowiedziała twierdząco. 

  

Halina Szczepaniak poprosiła o umieszczenie sprostowania w gazecie BIS w sprawie  

nieprawdziwej informacji dotyczącej wprowadzenia cateringu do żywienia w przedszkolach. 

Powiedziała też,  że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, podstawa 

programowa w przedszkolach wynosi 5 godzin i jest zagwarantowana dla każdego 

przedszkolaka bezpłatnie. Do tej pory bez względu na liczbę godzin dziecka w przedszkolu 

rodzic płacił czesne w wysokości 80 zł miesięcznie. 

 

Grzegorz Kozieł powiedział, że rodzice nadal będą płacić 80 zł na miesiąc za utrzymanie dziecka w 

przedszkolu i kwota ta zostanie utrzymana. Sprostowanie dotyczące cateringu będzie 

zamieszczone w BIS. 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zgłosiła następujące wnioski: 

     - o odtworzenie zjazdów dla osób niepełnosprawnych na przejściu dla pieszych przy 

skrzyżowaniu ulic: Świętej Anny, Reformackiej i Moniuszki, 

     -  w sprawie budowy ul. Leśnej i chodnika na ul. Fredry, 

     -  w sprawie rezygnacji z zakupu poradników dla radnych. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że nawierzchnia gruntowa ulicy Leśnej powinna 

zostać wyrównana do końca maja. Natomiast w sprawie  modernizacji ul. Moniuszki 

powiedział, że prace są tam na ukończeniu. 

  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę na konieczność naprawy zniszczonej 

nawierzchni parkingu przy aptece obok kościoła Świętego Ducha.  

      Przewodniczący Rady stanowczo zdementował i złożył oświadczenie w imieniu swoim i 

burmistrza, że nie są inicjatorami budowy pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego 

żony w Brzezinach. Poprosił następnie o przedstawienie wyników kontroli NIK w zakresie 

prawidłowości rozpatrywania skarg przez Burmistrza Miasta oraz przez Radę Miasta. 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła protokół po kontroli NIK w Urzędzie Miasta 

odnośnie rozpatrywania skarg. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność  w 

zakresie rozpatrywania skarg i wniosków. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk przedstawiła natomiast uwagi wynikające z kontroli 

NIK, jeśli chodzi o skargi rozpatrywane przez Radę Miasta. Oceniając rozpatrzenie skargi 

dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni p. Sławomira Sztylera NIK  zaleciła przestrzeganie w 

procedurze rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Brzeziny zasady pisemności. NIK 

zaproponowała rozpatrzenie możliwości zmiany uchwały Rady Miasta, uwzględniając nie 

wycofanie skargi przez dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni oraz poprosiła o udzielenie w tej 

sprawie odpowiedzi.     

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił sprawę skargi Dyrektora MKP S. Sztylera na 

Komisję Rewizyjną i Przewodniczącego Rady Miasta. Poprosił radnych o zajęcie stanowiska:  
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czy zmienimy wcześniej podjętą uchwałę, tak jak sugeruje to NIK, czy czekamy na 

zaskarżenie uchwały przez p. S. Sztylera? 

Radny Michał Dróżdż zaproponował nie zmieniać uchwały w sprawie odrzucenia skargi p. S 

Sztylera. Sprawa była  rozpatrywana wielokrotnie i nie ma sensu ciągnąć tego dalej. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił okoliczności związane z podjęciem uchwały w sprawie p. S. 

Sztylera. Powiedział, że zgodnie z KPA p. S. Sztyler został poinformowany o podjętej 

uchwale i możliwości jej zaskarżenia, ale nie podjął naszego pisma, na co są dowody w 

postaci stempli o trzykrotnym awizo. Pismo powróciło do nadawcy i w świetle przepisów 

KPA zostało doręczone prawidłowo adresatowi. Jest to tzw. domniemanie doręczenia. 

Ponadto posiadamy nagranie magnetofonowe z posiedzenia wspólnego wszystkich komisji, z 

końca 2010 r., na którym p. S. Sztyler powiedział, że gdy otrzyma pismo wyjaśniające w 

sprawie nie wycofania członka Komisji Rewizyjnej Romana Sasina z rozpatrywania jego 

sprawy, to wycofa skargę. Przewodniczący  Rady zapytał, czy są inne propozycje w tej 

sprawie? Nikt nie zabrał głosu, więc poprosił o aprobatę Rady Miasta w tej sprawie. 

Rada Miasta przyjęła przez aklamację stanowisko, aby nie uchylać uchwały w sprawie p. S.Sztylera 

i taką odpowiedź przesłać do NIK. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk odczytała pismo mieszkanki Brzezin, p. Nowakowskiej w 

sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec dzierżawcy targowiska, który nie wywiązuje się ze 

swych obowiązków i własnym transportem wywozi śmieci z targowiska, co nie jest zgodne z 

prawem. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował, że prowadzone było w tej sprawie postępowanie 

wyjaśniające. Odbyła się kontrola z Urzędu Miasta i wypadła negatywnie. Dzierżawca został 

pouczony i jeżeli jego działania będą się powtarzały, zostaną wyciągnięte konsekwencje 

wobec dzierżawcy. Istnieje możliwość rozpisania nowego przetargu na targowisko. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, czy jest postęp w sprawie budynku przy ul. Sienkiewicza 14, który przejął 

KRUS?  

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że nie ma w tej sprawie informacji. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński odpowiedział radnemu, że KRUS zapewniał o rozpoczęciu 

prac na wiosnę, ale obecnie prawdopodobnie wystąpił tam  „dołek finansowy” i KRUS 

oczekuje na poprawę finansów. 

Zofia Krawczyk odczytała także pismo działkowców, którzy wystąpili z wnioskiem budowy drogi 

w ul. Bohaterów Warszawy.  

Roman Sasin prowadzona jest aktualnie modernizacja tej ulicy, ale brakuje środków.  

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych do 

30.04. 2011 r. Przedstawił także krótki plan odchodów świąt w maju. 1 Maja to Święto Pracy, 

ale także dzień beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Przypomniał o transmisji mszy 

beatyfikacyjnej, która będzie prezentowana na telebimie w amfiteatrze oo. Franciszkanów, 2 

maja jest Świętem  Flagi a 3 maja Świętem Konstytucji. Poprosił o wywieszanie flag 

narodowych i o uczestnictwo dla uczczenia tych dni. 

 

Mieszkaniec z osiedla Zdrowie Eugeniusz Brot zaproponował, żeby nie robić takich długich sesji 

jak ta dzisiejsza, tylko raczej podzielić długą sesję na dwie krótsze. Zwrócił uwagę, że miasto 

jest niestety brudne, kosze są nie opróżniane, pobocza nie oczyszczone, ubytki w jezdni przy 



 26 

głównych drogach nie są usunięte. Zauważył, że przy ulicy Modrzewskiego jest zapadnięta 

studzienka deszczówki a na poboczu przy ulicy Dąbrowskiego pozapadały się płyty  

chodnikowe. Zamierzał kontynuować wyliczanie spraw, ale przewodniczący Rady  

zaproponował, aby p. Brot spisał swoje spostrzeżenia na piśmie i przekazał je w sekretariacie 

na dziennik. Zostaną one przekazane kompetentnym komórkom urzędu do rozpatrzenia i do 

podjęcia działań w celu ewentualnej realizacji. 

Przewodniczący Rady poinformował o możliwości podzielenia sesji na dwa posiedzenia, ale na 

pracę Rady takiej zgody obecnie nie ma. 

Mieszkaniec ul. Słonecznej Marian Widuliński poprosił o skuteczną interwencję służb 

inwestycyjnych miasta w sprawie poprawek projektu, zwłaszcza wjazdów na posesje. Obecny 

projekt jest nie do przyjęcia a ponadto warunki techniczne są nie zachowane i niezgodne z 

przepisami. Obniżenie drogi jest od strony ulicy Stryjkowskiego jest za duże i uniemożliwia 

wjazd na posesje samochodem. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że sprawę przedstawiała już na obecnym posiedzeniu  radna 

Halina Szczepaniak. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że projektant nie poszedł w teren i nie rozmawiał z 

mieszkańcami, tylko projektował według map geodezyjnych. Należało by pociągnąć 

projektanta do odpowiedzialności, jeśli nie uwzględni słusznych uwag mieszkańców.  

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że te sprawy są zaległe i nie doszło do konsultacji  

projektanta z mieszkańcami. Wobec tego projektant będzie wezwany do urzędu dla 

wyjaśnienia nieprawidłowości i znalezienia sposobu na poprawę błędów. 

 

Agnieszka Wrocławska zgłosiła wniosek dotyczący utworzenia 2 dodatkowych oddziałów w 

Przedszkolu Nr 1. Przypomniała, że burmistrz zadeklarował pomoc w tej sprawie. Prosi o 

informację, czy jest możliwe przyspieszenie realizacji tego pomysłu. Powiedziała także, że nie 

ma za wiele czasu na wprowadzenie zmian w sposobie żywienia w szkołach i przedszkolach, 

dlatego uważa, że potrzebne są pilne decyzje już w najbliższym czasie.  

Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że należy dać burmistrzowi czas na rozpatrzenie tej prośby. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że burmistrz obiecał rozwiązanie problemu poprzez 

adaptacje sali zabaw na  dodatkowe oddziały przedszkolne. 

 

14. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że został wyczerpany porządek dzienny obrad i zamknął 

posiedzenie Rady o godz. 22.10. 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

                                                                           

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                                Zbigniew Bączyński 

 


