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Proponowany porządek obrad przesłany radnym  przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółów VII i VIII sesji Rady Miasta. 

5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny z okazji Dnia 

Samorządowca.  

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Ocena działalności spółek Gminy Miasto Brzeziny za 2010 r.: 

      - Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., 

      - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

      - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/37/2011 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczącej 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

      Brzezińskiemu w 2011 r. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie obrad. 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając sesję Rady Miasta przywitał 

radnych, burmistrza Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta, kierowników 

jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich: PEC, ZUK i TBS, 

Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych brygadiera Jarosława Tomaszewskiego, 

przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych oraz przybyłych mieszkańców. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 13 radnych, obrady są więc 

prawomocne. W chwili rozpoczęcia obrad nieobecni byli radni Halina Szczepaniak i 

Tadeusz Barucki, którzy przybyli na sesję  spóźnieni. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady zaprezentował projekt porządku obrad i zadał pytanie, czy są 

propozycje zmian? 

 

Burmistrz Marcin Pluta poprosił o następujące rozszerzenie porządku obrad o: 

- p. 10 a.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy   

Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044, 

-  p. 10  b.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu    
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    Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013, 

-  p. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego   

   dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015, 

-   p. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu   

    Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2013,  

-  p.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu    

   organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, 

-  p. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2011   

   Rady Miasta Brzeziny. 

 

Burmistrz zaproponował, aby po wprowadzeniu nowych punktów zmianie uległaby 

numeracja p. 13 i 14, które otrzymałyby numery  p.17. Wolne wnioski i p. 18. 

Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o inne wnioski w sprawie porządku obrad, ale nie było 

zgłoszeń, więc poddał propozycje burmistrza pod głosowanie. 

 

W głosowaniu przyjęto propozycje zmian jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zmienionego porządku obrad. 

 

W głosowaniu radni przyjęli jednomyślnie 13 głosami „za” zmieniony porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

 

 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółów VII i VIII sesji Rady Miasta. 

5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny z okazji Dnia 

Samorządowca.  

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Ocena działalności spółek Gminy Miasto Brzeziny za 2010 r.: 

      - Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., 

      - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

      - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/37/2011 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczącej zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011–2044. 

10 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy    

      Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. Punkt dodany. 

10 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. Punkt dodany. 

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

      Miasto Brzeziny na 2011 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

      Brzezińskiemu w 2011 r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla  
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      miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015.Punkt dodany. 

         14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji    

               Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2013. Punkt dodany. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu 

organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach. 

Punkt dodany. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2011 Rady 

Miasta Brzeziny. Punkt dodany. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że od 4 czerwca 2011 r.  obowiązuje zmieniony Statut 

Gminy Miasto Brzeziny. W związku z tym, każdy projekt uchwały Rady Miasta będzie 

musiał uzyskać opinię kompetentnej komisji. Przewodniczący powiedział, że projekty 

uchwał przedstawione Radzie bez opinii komisji nie będą rozpatrywane, chyba, że 

projekt uzyska akceptację w przerwie posiedzenia Rady Miasta. 

 

4. Przyjęcie protokółów VII i VIII sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokóły VII i VIII sesji zostały sporządzone i 

podpisane oraz przedstawione  na stronie BIP Urzędu Miasta. Zapytał, czy radni mają 

uwagi do protokółów? Nikt z radnych nie zgłosił  się, więc poddał kolejno przyjęcie 

protokółów pod głosowanie. 

  

Protokół VII sesji przyjęto 12 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

Protokół VIII sesji przyjęto także 12 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny z okazji Dnia Samorządowca.  

 

W związku ze zbliżającym się Dniem Samorządu Terytorialnego, Przewodniczący Rady 

Zbigniew Bączyński przedstawił historię i perspektywy rozwoju ruchu samorządowego 

w Polsce. Wystąpienie to stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący swoje wystąpienie rozpoczął od krótkiego rysu historycznego obejmującego 

pierwsze wolne wybory 27 maja 1990 roku oraz reformę samorządową znaczącą dla 

kształtowania się państwa polskiego po 1989 roku. Następnie przywołał artykuł 163 

Konstytucji RP, który traktuje o samorządach terytorialnych.  

         Przypomniał, że władzę gminy stanowią mieszkańcy. To oni podejmują rozstrzygnięć w 

głosowaniu powszechnym - przy urnie wyborczej oraz podczas lokalnego referendum. 

Rady gmin i wójtowie lub burmistrzowie to tylko organy gminy.  

         Dalej przedstawił projekt „Sprawne Państwo 2011-2020” przygotowywany przez   

MSWiA. Projekt jest jedną z dziewięciu strategii realizujących zadania wynikające z 

przyjętego przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r. „Planu uporządkowania strategii 

rozwoju”. Ministerstwo zapewnia, że w wyniku wprowadzenia w życie tej strategii, w 

2020 roku poprawi się relacja między obywatelem a urzędem, ograniczona zostanie 

biurokracja w administracji poprzez zmniejszenie liczby urzędników. Projekt zmian 

przewiduje również uproszczenie i skrócenie procedur związanych z zamówieniami 

publicznymi oraz  przygotowaniem i realizacją inwestycji jednostek samorządowych. 
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         Przedstawił kierunki zmian umacniające prorozwojowe tendencje w działalności 

samorządów. Dotyczy to głownie racjonalizacji administracji terytorialnej rozumianej 

jako usuwanie luk i barier w sprawnym i skutecznym funkcjonowaniu administracji 

samorządowej. Zmiany będą szły w kierunku dalszego wzmocnienia zachęty do 

łączenia  się w większe jednostki. Im bowiem mniejsza gmina, tym relatywnie więcej 

wydatków na utrzymania własnej administracji, co skutkuje zmniejszeniem wydatków 

prorozwojowych. W budżetach większości jednostek samorządowych występują braki 

środków na realizację ważnych lokalnych zadań. Dlatego też  formułowane są 

powszechnie wnioski o zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenie tego udziału tylko o 5% poprawiłoby  

wyraźnie sytuację finansową samorządów gminnych. 

         Przewodniczący Rady podkreślił konieczność wzmocnienia służebnej roli administracji 

samorządowej w stosunku do mieszkańców i interesantów. Bez względu na to kto 

kieruje miastem, gminą, powiatem czy województwem wszyscy samorządowcy, a 

pracownicy samorządowi w szczególności  powinni działać i pracować dla dobra 

wspólnego. 

         Na koniec swojego wystąpienie przewodniczący podziękował samorządowcom za trud i 

życzył wytrwałości, niesłabnącego zapału w niełatwej działalności i pracy na rzecz 

„małej Ojczyzny” oraz sukcesów w życiu osobistym. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił o okolicznościowy występ dzieci i młodzieży. 

 

Koło Teatralne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach przedstawiło sztukę satyryczną 

poświęconą powstaniu Unii Europejskiej. 

 

Przewodniczący Rady podziękował młodym aktorom zwłaszcza Justynie Frydrych i 

Arkadiuszowi Sobczakowi, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Annie Mrówce oraz 

opiekunom koła teatralnego Annie Gołąbek i Iwonie Pobralskiej - Szutowicz za 

przygotowanie sztuki, wystąpienie i uświetnienie Dnia Samorządu Terytorialnego.  

 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił  najważniejsze swoje prace i zastępcy Romana Sasina w 

okresie między VII i IX sesją Rady Miasta. Informacja stanowi załącznik do tego 

protokółu. 

 

Przewodniczący Rady przed rozpoczęciem dyskusji poprosił o zachowanie dyscypliny 

wystąpień radnych, komasowanie pytań i wypowiedzi, ponieważ nie będzie udzielać 

kilkakrotnie głosu jednemu radnemu podczas omawiania danego punktu obrad. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, co było przedmiotem spotkania burmistrza w dniu 23 maja 

tego roku? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że dotyczyło ono sprzedaży lokali TBS. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o termin zakończenia modernizacji drogi wojewódzkiej 

Nr 708 oraz o własność działki , na której TESCO zamierza  zlokalizować swój market. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że nie zna szczegółów zakresu robót na drodze Nr 708, 

gdyż to jego zastępca brał udział w spotkaniu zarządczym w Dyrekcji Dróg 
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Wojewódzkich. ZDW obiecywał włączyć tę drogę do ruchu w końcu kwietnia, ale 

widać na niej jeszcze robotników i sprzęt budowlany. Prace budowlane są już na 

ukończeniu Burmistrz powiedział, że zmodernizowano drogę 708, ale jednak  kosztem 

naszych dróg gminnych, które przejęły ciężar ruchu drogowego z drogi 708 i  ZDW 

powinien odtworzyć poprzedni stan techniczny dróg, które były na objazdach. Sprawa 

inwestycji TESCO jest dopiero w początkowej fazie. TESCO wystąpiło na razie do 

Urzędu Miasta o informację o terenie. Teren o który zabiega TESCO nie ma dobrego 

nawiązania do drogi krajowej Nr 72, a parking Urzędu Miasta nie bardzo nadaje się do 

przejazdu z drogi krajowej na teren  o który zabiega ta firma. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie sprawy przewozu pasażerów do i z pracy na 

trasie Brzeziny – Stryków oraz o szczegóły biegu trzeźwościowego w dniu 22 maja. 

 

Burmistrz Marcin Pluta  odpowiedział, że trasę Jeżów – Brzeziny – Stryków obsługiwać ma 

firma „Eurobus” z Jeżowa. Nie ustalono jeszcze rozkładu jazdy, i oczekujemy na 

propozycje od mieszkańców dotyczące godzin odjazdu do Strykowa. W sprawie biegu 

pod patronatem klubu A-A „Viola” w dniu 22 maja, burmistrz odpowiedział, że 

startowało 20 zawodników i on zajął 5 - 6 miejsce. 

 

Radny Michał Drożdż zapytał, czy jest możliwość powrotu firmy „Asbud” na plac budowy 

bloku TBS przy ul. Bohaterów Warszawy ? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że wykonawca budowy bloku TBS ciągle zwleka z 

powrotem na budowę i wymyśla ciągle jakieś przeszkody. Burmistrz powiedział, że 

dzień 25 maja jest ostatnim terminem dla właściciela „Asbudu”, podpisania aneksu z 

terminem powrotu na plac budowy i zakończenia prac na tym obiekcie. Gdyby były z 

tym problemy, to jest możliwość administracyjnego wykluczenia  firmy „Asbud”  z 

udziału w przetargach przez okres 5 lat, czego na pewno by nie chciał p. Nawrocki. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała na jakim etapie jest sprawa inwestycji firmy „Agat”? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że obecnie chcemy ustalić jaki jest przyszły charakter 

produkcji. Chcemy uchronić mieszkańców okolic ul. Stryjkowskiego od uciążliwej 

działalności . 

 

Radny Grzegorz Kędzia zarzucił władzom miasta, że 8 maja złożono kwiaty pod pomnikiem  

rosyjskich okupantów. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że tradycją jest składanie kwiatów pod pomnikiem 

żołnierzy radzieckich i polskich, którzy w maju 1945 r. przynieśli nam wyzwolenie od 

hitlerowskich Niemiec. Wielu z tych żołnierzy spoczywa na naszych cmentarzach. 

Składanie kwiatów na grobach niewinnych żołnierzy, którzy oddali swoje życie w tej 

wojnie nie jest hołdem dla okupantów, tylko wyrazem wdzięczności dla tych, co zginęli. 

         Burmistrz przypomniał, że kilka lat temu, gdy był radnym,  proponował zmianę nazwy 

ulicy im. Armii Czerwonej, ale jego pomysł nie uzyskał wówczas większości Rady 

Miasta. 

 

Radna Czesława Gałecka polemizowała z radnym Grzegorzem Kędzią. Powiedziała, że 

młody radny chce podważyć historię. Radna uważa, że należy się szacunek dla 



 7 

żołnierzy, którzy zginęli na naszym terenie w 1945 roku i nie należy mylić historii z 

polityką. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zakończenie politycznej polemiki. Przypomniał, że kilka lat 

temu IPN zwracał uwagę władzom wielu miast na nazewnictwo ulic z poprzedniej epoki 

i w wielu przypadkach nazwy te znikały. Jednak w stosunku do naszego miasta nie było 

ze strony IPN takich uwag. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał o efekty spotkania burmistrza z zarządami 

stowarzyszeń sportowych. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że spotkanie 16 maja dotyczyło konieczności poprawy 

gospodarowania majątkiem sportowym. W budżecie miasta jest mało środków, 

ponieważ zmuszeni jesteśmy oszczędzać i obniżać deficyt. W przyszłym roku czeka nas 

obniżenie deficytu budżetu z 4 do 1 miliona zł. Oszczędna działalność dotyczy więc 

wszystkich działań Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Dlatego środki 

przeznaczone na dotacje dla organizacji sportowych powinny także być 

wykorzystywane jak najlepiej.  

 

Radny Tadeusz Pabin był zainteresowany datą uruchomienia komunikacji MPK na trasie 

Brzeziny – Łódź. Zadał też pytanie, czy będzie przebudowane skrzyżowanie drogi 

wojewódzkiej Nr 708 z drogą krajową Nr 72? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że uruchomienie komunikacji MPK z Łodzią nieco się 

opóźni, ponieważ trzeba będzie przebudować kilka miejsc na naszych ulicach, aby 

dostosować je do ruchu autobusów przegubowych MPK. Potrwa to do końca lipca, a 

komunikacja z Łodzią może być  uruchomiona w sierpniu. Poinformował radnego, że 

nie będzie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 72 z drogą wojewódzką Nr 708.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że GDDKiA wycofała się z planu przebudowy tego 

skrzyżowania. Powiedział, że pewnym problemem może być odwrócenie kierunku 

ruchu  jednokierunkowego na ul. Staszica. 

 

 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radna Grażyna Korybut zadała pytanie burmistrzowi, czy podjęto już w naszym mieście  

jakieś działania dla wprowadzenia w życie obowiązującego od 18 lutego 2011 roku 

rozporządzenia Ministra Zdrowia programu ochrony zdrowia psychicznego. 

Zapowiedziała, że Komisja Spraw Społecznych chciałaby dowiedzieć się o tych 

działaniach, jeśli je podjęto. Dodała, że są to poważne sprawy, które powinny być 

dokładnie przemyślane. 

 

Burmistrz Marcin Pluta w odpowiedzi na pytanie radnej powiedział, że jeszcze nie rozpoczęto 

działań w zakresie tego programu i że rozpoczęte one będą od sierpnia br. W chwili 

obecnej zajmujemy się sprawami inwestycyjnymi i mieszkaniowymi, a następnie 

zajmiemy się sprawami społecznymi – dodał burmistrz. 

 

Radna Grażyna Korybut w polemice z burmistrzem powiedziała, że nowe prawo obowiązuje 

od 18 lutego 2011 r. i należałoby już podjąć odpowiednie działania. 
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Przewodniczący Rady poparł radną Korybut,  mówiąc, że już czas aby  się tym zająć. 

 

Doradca burmistrza do spraw społecznych Krzysztof Kotynia powiedział, że w czerwcu 

chcemy rozpocząć debatę społeczną na temat miejskiego programu zdrowia 

psychicznego. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że p. Kotynia jest zaangażowany w inne działania, które 

ma zakończyć i nic się nie stanie, jak opóźnienie będzie jeden miesiąc. 

 

Radna Małgorzata Pyka przedstawiła ideę uruchomienia w Brzezinach Domu Dziennego 

Pobytu. Uważa, że realizacja tego pomysłu przyniosłaby budżetowi miasta konkretne 

oszczędności. Zamiast kierować pacjentów – mieszkańców miasta do Domu Pomocy 

Społecznej  na ciągły pobyt kosztujący ok. 3 tys. zł miesięcznie, można by dzienną 

opiekę zorganizować w Domu Dziennego Pobytu, która jest o wiele tańsza. Radna 

przypomniała także, że  problem zakłócania porządku i ciszy nocnej przez pizzerię „Da 

Grasso” przy ul. Fredry nie został do końca załatwiony. Radna otrzymała już 

dwukrotnie sygnał o zakłócaniu spokoju pobliskich mieszkańców. Pyta więc o 

skuteczniejsze interwencje patroli policji i innych służb mogących kontrolować 

zwłaszcza legalność sprzedaży alkoholu dla młodzieży. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawa pizzerii przy ul. Fredry już dwukrotnie była 

zgłaszana na sesji Rady Miasta oraz poprzez dyżury radnych i nadal nie ma tu poprawy. 

         Uważa, że teren ten powinien być przez policję dokładniej monitorowany. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że przedstawił problem zakłócania porządku przez 

pizzerię „Da Grasso” Komendzie Powiatowej Policji i kilka razy były tam interwencje. 

Policjanci twierdzą, że pizzeria przeszkadza tylko kilku okolicznym mieszkańcom i nie 

ma takich drastycznych wykroczeń jak agresywne zachowania np. pobicia. Powiedział, 

że sprawę zakłócania porządku w okolicy ul. Fredry pilotuje doradca burmistrza p. 

Krzysztof Kotynia. 

         Nawiązując do wypowiedzi radnej Małgorzaty Pyki ocenił, że idea powołania Domu 

Dziennego Pobytu jest dobra, ale w chwili obecnej nie ma w budżecie miasta środków 

na podjęcie takiego zadania inwestycyjnego. Wie o tym ,że z terenu miasta na pobyt w 

Domu Opieki Społecznej oczekują 3 osoby. 

 

Przewodniczący Rady uważa, że idea Dziennego Domu Pobytu jest cenna i warto do niej 

wrócić, gdy poprawi się sytuacja finansowa miasta. 

 

Radny Michał Drożdż powiedział, że głośne imprezy w  klubie „Da Grasso” odbywają się od 

piątku do niedzieli i że niestety nie są spokojne. Wie o poważnym pobiciu jednego z 

klientów . Być może policja nie otrzymała zgłoszenia o tym pobiciu.  

 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że nie chodzi o to, aby zamykać kluby czy dyskoteki, 

tam, gdzie przebywa młodzież, ale o to, aby zmniejszyć uciążliwość dla okolicznych 

mieszkańców. 

 

 Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia poinformował, że były przeprowadzone rozmowy z 

właścicielem pizzerii na temat zakłócania ciszy nocnej. Teren jest monitorowany i pod 

kontrolą firmy ochroniarskiej. Doradca uważa, że należy przeprowadzać tam, a także 
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przy lokalu w pobliżu stacji CPN kontrole sprzedaży alkoholu nieletnim. W związku z 

tym prosi Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 

przeprowadzanie doraźnych kontroli przy udziale policji, gdyż oprócz problemów 

spożywania alkoholu przez nieletnich występują tam problemy z narkotykami i 

dopalaczami. 

 

Radna Grażyna Korybut poparła opinię radnej Małgorzaty Pyki w sprawie zmniejszenia 

uciążliwości klubów i dyskotek, a nie ich zamykania. Radna uważa, że dyżur radnego 

ma sens, jeżeli zgłoszona przez mieszkańca potrzeba interwencji znajdzie skuteczny 

oddźwięk. Prosi też o stosowanie praktyki pisemnej odpowiedzi interesantom i 

powiadamianie o tym dyżurujących radnych, aby wiedzieli, że ich dyżur przyniósł 

pozytywny skutek. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie możemy lekceważyć interweniujących 

mieszkańców, a tym bardziej radnych. Dlatego należy odpowiadać pisemnie w 

zgłoszonych sprawach. Przewodniczący poprosił, aby rozpatrzyć interwencję 

mieszkańca ul. Słonecznej p. Franka w sprawie poprawy przebudowy jego ulicy. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że nie zna szczegółów przebudowy ulic na osiedlu 

Szydłowiec i Krakówek. Sprawy te koordynuje zastępca burmistrza Roman Sasin i 

odpowie na pytania, ale na razie jest nieobecny z powodu negocjacji z właścicielem 

spółki „Asbud” p. Nawrockim. 

 

 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przeprosił radną Małgorzatę Pykę za brak odpowiedzi w sprawie 

sposobu rozwiązania problemu mieszkań socjalnych. W tej sprawie jest jednak z radną 

w kontakcie i powróci do tematu, gdy załatwione będą w mieście bieżące problemy, bo 

temat mieszkań socjalnych ma charakter perspektywiczny. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy podjęty został temat rudery w centrum miasta przy 

ul. Piłsudskiego? 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie zna szczegółów sprawy i poprosi swojego zastępcę o 

odpowiedź na to pytanie, gdy tylko zakończą się negocjacje z prezesem „Asbudu”. 

 

Przewodniczący Rady nawiązał do pytania w sprawie budynku KRUS. Powiedział, że 

Ukazała się informacja na ten temat w BIS-ie. Budynek ma być w lipcu rozebrany i w 

sierpniu zaczną się prace budowlane. 

 

 

9. Ocena działalności spółek Gminy Miasto Brzeziny za 2010 r.: 

      - Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., 

      - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

      - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 

Prezes PEC Mirosław Gałązka przedstawił sprawozdanie z działalności  spółki PEC. 

Sprawozdanie w załączeniu do protokółu. 
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Radny Tadeusz Barucki w związku z informacją prezesa o zamiarze wybudowania wagi na 

terenie spółki, zadał pytanie jak do tej pory odbywały się kontrole dowożonego do PEC 

opału? Czy na zasadzie zawierzenia?  

 

Prezes PEC Mirosław Gałązka odpowiedział radnemu, że obecnie dostawca węgla na swój 

koszt waży samochody z opałem i nie ma z tym problemów, o czym świadczą 

pozytywne wyniki okresowych kontroli dostaw. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zapytał prezesa czy można wykorzystać  wagę PEC do 

zarobkowego ważenia pojazdów zleconych przez Inspekcję Transportu Drogowego?  

 

Prezes PEC odpowiedział, że na razie są prowadzone przygotowania techniczne. Waga musi 

mieć określone rozmiary: 18 m długości i  50 ton nośności. Jeśli pojawi się możliwość 

świadczenia usług, to będzie to możliwe w godzinach pracy zakładu tj. od  godziny 7 do 

15. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że PEC znajduje się przy drodze wojewódzkiej i można 

to skoordynować z ITD. Zapytał  także o to, jak przebiega współpraca pomiędzy BSM a 

PEC, ponieważ od dłuższego czasu nie można rozwiązać problemu dostaw ciepłej wody 

do mieszkań na ulicy Przedwiośnie. 

 

Prezes PEC Gałązka odpowiedział, że są problemy z porozumieniem się z zarządem BSM w 

sprawie przekazania pomieszczeń dla PEC gdzie ma być wykonana wymiennikownia 

ciepła. Powiedział, że zaproponował Zarządowi BSM nieodpłatne przekazanie 

pomieszczenia i oczekuje odpowiedzi na  propozycję. Prezes Gałązka powiedział, że ma 

nadzieję, że wkrótce ten problem zostanie rozwiązany.  

 

Radna Barbara Kozłowska zadała pytanie prezesowi PEC czy statut spółki przewiduje 

świadczenie usług zewnętrznych? Zapytała też czy od 1.01. 2012 będzie zmiana taryfy 

opłat za dostawy ciepła? 

 

Prezes PEC odpowiedział, że świadczenia usług na zewnątrz nie ma w statucie, ale można 

dokonać w nim odpowiednich zmian. W sprawie zmian opłat za dostawy ciepła nie ma 

jeszcze decyzji, bo nie wiadomo jeszcze teraz, jaka będzie sytuacja na rynku. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o możliwość współpracy  miedzy PEC-em a szpitalem? 

Dowiedział się, że prezes Ziółkowski zamierza ogłosić przetarg na dostawę ciepła. 

Zapytał również o dłużników PEC z tytułu dostaw ciepła. 

 

Prezes PEC odpowiedział, że nie ma większych zaległości w należnościach za 2010 rok. 

Obecnie największe zadłużenie za dostawy ciepła  mają 4 wspólnoty  TBS. Zadłużenie 

to wynosi 160 tys. zł.   

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zwróciła uwagę, że PEC osiąga spore zyski. 

Zapytała prezesa czy przewiduje rozszerzenie  usług na zewnątrz. Jeśli tak, to  jakie?  

 

Prezes PEC odpowiedział, że w latach 2011 – 2013 będą podjęte prace modernizacyjne 

obiektów ciepłowni. Planowana jest budowa kotłowni i oczyszczalni wody powrotnej z 

miasta, założenie filtrów mechanicznych i chemicznych, modernizacja pomieszczeń 

socjalnych: szatni, sanitariatów, świetlicy i stołówki. W latach 2014-2015 planowane 
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jest podłączenie 3 bloków spółki „JHM Development” do sieci. Jest już podpisana w tej 

sprawie umowa. Spółka PEC zamierza świadczyć na zewnątrz usługi czyszczenia 

wymienników ciepła. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o użyte w sprawozdaniu szczegóły nazw technicznych sieci 

ciepłowniczej. 

 

Prezes PEC odpowiedział, że  są to nazwy techniczne odcinków sieci. 

 

Przewodniczący Rady podziękował prezesowi PEC za wystąpienie i życzył załodze spółki 

PEC dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Poprosił o 

zaprezentowanie sprawozdania z działalności za 2010 r. prezesa ZUK sp. z o.o. Janusza 

Cywińskiego. 

 

Prezes ZUK Janusz Cywiński  przedstawił skróconą informację dotyczącą działalności spółki 

ZUK za 2010 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał prezesa Cywińskiego czy w związku z zaciągniętym 

kredytem i rozliczeniem inwestycji przez ZUK wzrosną w przyszłości ceny wody i 

ścieków? 

 

 Prezes Cywiński  powiedział, że w chwili obecnej jest w trakcie załatwiania formalności z 

bankiem w sprawie przyznania kredytu i nie zna ani jego kwoty ani wysokości 

oprocentowania. Dopiero po oddaniu i rozliczeniu inwestycji będzie można przyjąć 

zmodernizowane obiekty na majątek spółki, wyliczyć odpisy amortyzacyjne i koszty 

obsługi kredytu. Wpłyną te wielkości na ceny usług dostawy wody i odprowadzenia 

ścieków, ale jeszcze na pewno nie w 2012 roku. 

 

Radna Barbara Kozłowska porosiła, aby prezes przedstawił wysokość średnich wynagrodzeń 

na jednego pracownika spółki w grupach zatrudnienia.. 

 

Janusz Cywiński przedstawił wynagrodzenie brutto w poszczególnych grupach pracowników: 

         - administracja               3.200 

         - obsługa                        1.903 

         - ujęcie wody                  2.891 

         - oczyszczalnia ścieków 2.825 

         Średnie wynagrodzenie na jednego pracownika w 2010 r. wyniosło ok. 2. 800 zł. brutto. 

 

Radna Barbara Kozłowska zauważyła, że różnice pomiędzy spółkami są bardzo duże na 

niekorzyść pracowników TBS. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych wypowiedzi podziękował prezesowi ZUK za 

informację i prosił o przekazanie podziękowania załodze spółki za dobrą pracę i życzeń 

sukcesów w pracy i życiu osobistym.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zaprezentowanie sprawozdania przez prezesa TBS sp. z o.o. 

 

Prezes TBS Tomasz Miazek powiedział, że przedstawił swoje sprawozdanie radnym na 

posiedzeniach komisji Rady, otrzymał szereg pytań i uwag, dlatego poprosił jeszcze o 

uzupełniające pytania. Prezes poinformował, że dane zamieszczone w sprawozdaniu 



 12 

dotyczące wyniku finansowego spółki mają charakter wstępny i mogą się jeszcze 

zmienić wskutek weryfikacji bilansu przez firmę audytorską. Sprawozdanie TBS jest 

załączone do tego protokółu. 

         Prezes TBS poinformował, że przed chwilą podpisał aneks do umowy z wykonawcą 

bloku mieszkalnego, prezesem firmy „Asbut”. Zgodnie z tym aneksem spółka ta ma 

wejść na plac budowy w ciągu 10 dni i wciągu 7 miesięcy powinna  być zakończona 

budowa. Obecni na sali obrad radni przyjęli tę wiadomość oklaskami. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że informacja prezesa w sprawie zakończona budowy 

budynku przy ulicy Głowackiego, jest optymistyczna. Zapytała czy kwota raty kredytu z 

BGK wpłynęła już na konto spółki? 

 

Prezes TBS Tomasz Miazek powiedział,  że do otrzymania pierwszej transzy kredytu z BGK 

potrzebny jest harmonogram prac budowlanych opracowany przez wykonawcę. Dopiero 

potem BGK przyśle swojego inspektora, który dokona oceny realności dokończenia 

zadania. Gdy ocena ta wypadnie pomyślnie, BGK może uruchomić pierwszą transzę 

kredytu. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał jak wykorzystano wkłady miasta w wysokości 850 tys. zł  do 

spółki TBS? 

 

Tomasz Miazek prezes TBS odpowiedział, że środki te wpłynęły na nasze konto i były 

wykorzystane na potrzeby spółki. Odpowie radnemu dokładniej po uzyskaniu informacji 

z księgowości TBS. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że środki, o których wspomniał radny Tadeusz Pabin  

przekazane były z budżetu miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że  z analizy materiałów wynika, że wysokie są 

zaległości czynszowe a także, że spółka TBS zalega  spółce PEC 160 tys. zł za dostawy 

ciepła. Radnego interesuje czy cena najmu lokali pokrywa koszty spółki. Zapytał czy 

spółka da sama radę wyjść z problemów finansowych bez pomocy miasta?  

 

Prezes TBS poinformował, że spółka posiada program naprawczy, z którego wynika, że 

oszczędności wystąpią w kosztach stałych, co jednak nie wystarczy do uzdrowienia 

sytuacji finansowej spółki. Problem strat, a także nie płacenia czynszu powinien być nie 

tylko zmartwieniem spółki, ale również  wspólnika. Proces windykacji zadłużeń 

czynszowych zaczął się dopiero dwa lata temu, a przez 7 lat nic nie robiono aby 

odzyskać długi czynszowe. Prezes Miazek zapowiedział, że przygotowuje plan 

zasadniczych działań uzdrowienia spółki. Uważa, że gdy tych działań nie wdroży się w 

życie, to spółkę czeka upadłość. 

 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił się do władz miasta o dalszą pomoc finansową miasta dla 

spółki TBS, gdyż uważa, że sama spółka nie da sobie rady z uratowaniem starej 

substancji mieszkaniowej. Radny poprosił prezesa aby przedstawił na piśmie informację 

o rzeczywistych kosztach spółki i o przychodach z czynszu. 

 

Prezes TBS obiecał, że w chwili obecnej spółka urealnia stan swoich finansów i proces ten 

potrwa około trzech miesięcy. Dopiero po tym czasie będzie można przedstawić radnym 

rzeczywisty stan finansów spółki. 
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Radna Czesława Gałecka wyraziła współczuje prezesowi Miazkowi. TBS powinien budować, 

a to co jest – problem złego stanu technicznego budynków i skutki - jest przerzuceniem 

kłopotu przez władzę miasta na spółkę TBS. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński jest zdania, że jednym z działań poprawy stanu 

finansowego TBS jest podwyżka wysokość czynszu. 

 

Prezes Miazek odpowiedział, że trudno podnosić wysokość czynszu w przypadku gdy stan 

budynków jest zły. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie o wysokość zarobków pracowników TBS? 

 

Prezes Miazek odpowiedział, że średnie zarobki w spółce wynoszą 2.446 zł brutto. W dziale 

windykacji wynoszą 6 tys. zł brutto. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dalsze wypowiedzi, skoro ich nie było, pogratulował 

prezesowi Miazkowi sukcesów w negocjacjach z wykonawcą inwestycji i z BGK.  Wraz 

z życzeniami pomyślności dla pracowników  spółki - zakończył ten punkt obrad.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę do godz. 15:30. 

 

 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/37/2011 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczącej zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011–2044. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie uchylenia Uchwały Nr VII/37/2011 

Rady Miasta Brzeziny z dn. 28.04.2011 r. Skarbnik powiedziała, że wprowadzony został 

nowy przepis według którego kompetencję zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

otrzymał burmistrz miasta.  

 

Przewodniczący Rady zapytał Radce prawnego Urzędu Miasta, czy tak jest? 

 

Radca prawny Urzędu Miasta Ilona Śniegucka -Wolniak potwierdziła obowiązywanie tego 

przepisu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych a gdy ich nie było, poddał projekt pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

 

10  a.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy    

        Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. Punkt dodany. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. Powiedziała, że zmiana 

WPF podyktowana jest koniecznością wprowadzenia projektu współfinansowanego ze 

środków unijnych. Zadanie o wartości ok. 1 miliona zł polega na zakupie sprzętu 
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komputerowego dla osób o najniższych dochodach, którym grozi wykluczenie 

informatyczne.  

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie rozbieżności w WPF bieżących wydatków 

w stosunku do bieżących dochodów.  

 

Skarbnik wyjaśniła, że możemy uczestniczyć we wprowadzanym  programie dotyczącym 

wykluczenia informatycznego, ponieważ udało się nam uzyskać wolne środki w 

budżecie, co jest wynikiem nadwyżki bieżących dochodów nad wydatkami. 

 

Ponieważ nie było dalszych pytań radnych, przewodniczący Rady  poprosił o odczytanie 

projektu uchwały, a następnie o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Spośród 14 radnych 13 głosowało „za”, jedne radny wstrzymał się do głosu. 

 

 

10 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu         

Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. Punkt dodany. 

 

Skarbnik Grażyna Mela uzasadniła wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

zadania związanego z wkładem własnym miasta do rozbudowy Muzeum Regionalnego 

w Brzezinach. 

  

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że możemy zaoszczędzić w budżecie 700 tys. zł w 

wyniku rezygnacji z inwestycji budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez 

„Bzurę” w Łowiczu. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że będziemy musieli przemyśleć uczestnictwo w 

inwestycji „Bzury”, gdyż nie ma widoków na szybkie rozwiązanie problemu gospodarki 

odpadami z udziałem środków województwa.   

 

Radna Halina Szczepaniak zadała pytanie, skąd wynika różnica  2 mln zł. pomiędzy środkami 

planowanymi na modernizację dróg osiedla Szydłowiec, a środkami wykazanymi w 

WPI? Ponadto radna informuje, że ciągle do tej inwestycji wprowadza się  na bieżąco 

jakieś zmiany, poprawki i uzupełnienia.   

 

Skarbnik wyjaśniła, że różnica wynika z przetargu, gdyż wykonawca, który otrzymał w 

wyniku przetargu zlecenie, przeznaczył na ten cel niższe środki. Należało także dokonać 

zmian wynikających z podwyżki podatku VAT. Powiedziała, że wszelkie poprawki i 

uzupełnienia będą zaliczane w koszty gwarancji i rękojmi.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały i poprosił o jego 

przegłosowanie.  

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, którzy jednogłośnie byli „za”. 
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11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 

Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie  do wprowadzenia zmian w budżecie 2011 

roku. Omówiła poszczególne pozycje zmian, które przedstawione są w załącznikach do 

uchwały. 

 

Szczególne zainteresowanie radnych wzbudziły zmiany dochodów i wydatków związane ze 

zmianami organizacyjnymi w działalności jednostek kultury fizycznej, promocji i 

kultury oraz inwestycji na drogach gminnych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o wyniki działalności Miejskiej Krytej Pływalni. 

 

Dyrektor Miejskiej Krytej Pływalni Daniel Nawrocki poinformował, że obecnie już cała 

sprzedaż usług  przechodzi przez system fiskalny MKP. Powiedział, że finanse Pływalni 

się poprawiają, gdyż odnotowano przez 4 miesiące wzrost przychodów o 81 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy oznacza to, że system kasowy był nieszczelny i teraz 

poprawa wyników Pływalni może wynieść  250 tys. zł? 

 

Dyrektor D. Nawrocki odpowiedział, że o taką kwotę może się nie poprawić wynik, bo w 

okresie wakacji jest planowana przerwa konserwacyjno – remontowa w funkcjonowaniu 

Pływalni. Dyrektor  ocenił, że system kasowy Pływalni był niekonsekwentnie 

przestrzegany. Dodał, że zamierza obniżyć koszty zatrudniania instruktorów pływania 

poprzez samozatrudnienie. 

 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że poprawa wyników Pływalni wystąpiła, 

ponieważ wzrosły ceny biletów od stycznia 2011 r. 

 

Dyrektor D. Nawrocki odpowiedział, że wzrost cen biletów na usługi nie wpłynął na 

obniżenie frekwencji w Pływalni. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy będą podwyżki wynagrodzeń w nowo powołanych od 

1 czerwca jednostkach? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że wzrost kosztów w nowych jednostkach wiąże się z 

poprawą warunków pracy tych jednostek. Trzeba na przykład zakupić komputery i 

programy komputerowe. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Finansowo – Budżetowa opiniowała zmiany w 

budżecie? 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki odpowiedział, że opinia Komisji była pozytywna. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała projekt uchwały, a przewodniczący Rady poprosił radnych 

o jego przegłosowanie. 

 

Spośród 13 obecnych radnych , 13 głosowało jednogłośnie „za” 
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12.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej      

        Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 r. 

 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie dotacji.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w projekcie nie jest określona kwota dotacji. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poprosił o rozważenie dwóch wariantów dotacji: 6 i 8 tys. zł. Szanuje   

stanowisko Komisji Finansowo - Budżetowej, ale powinniśmy stanąć ponad podziałami 

i potraktujmy naszą dotację jako wkład do promocji miasta Brzezin. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki powiedział, że komisja 

zaproponowała dotację w wysokości 3 tys. zł., czyli taką wysokość jaką przeznaczają 

gminy Powiatu Brzezińskiego. Dodał aby skończyć wreszcie z igrzyskami. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że jest to dotacja jednorazowa, będą goście z zagranicy 

i należy przygotować właściwą oprawę tego święta.  

 

Radny Przemysław Maślanko przekazał w imieniu Komisji Edukacji i Kultury propozycję  

przekazania dotacji w wysokości 6 tyś. zł.  

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poprosił o rozpatrzenie wysokości dofinansowania w 

wysokości 10 tyś. zł. Ta uroczystość będzie też promocją miasta Brzeziny. Powiedział, 

że poświęcił trzy lata swojej aktywności aby powstał Powiat Brzeziński. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie trzy warianty proponowanej dotacji: 10 tyś. zł., 

8 tyś. zł., 6 tyś. zł. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych i głosowano następująco:  

         - 10 tys. zł.  – 6 osób „za” 

         - 8 tyś. zł.    – nikt,  

      - 6 tys. zł.    – 7 osób „za” 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały o przekazaniu dotacji Powiatowi 

Brzezińskiemu w wysokości 6 tyś. zł.  

 

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

 

 

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla  

miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015.Punkt dodany. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie i projekt uchwały. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie braku w planie rewitalizacji placu przy     

kościele św. Anny. 
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Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że w budżecie miasta brak jest na razie środków na ten 

cel. Istnieje możliwość, aby teren przy św. Anny może wykupił i urządził PKS.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”.  

 

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2013. Punkt dodany. 

 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic powiedziała, że wymieniono tabelę w załączniku do 

projektu uchwały, w celu rozszerzenia uzasadnienia o prace dotyczące Muzeum 

Regionalnego i odczytała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania i uwagi radnych. Nie odnotowano zgłoszeń, więc 

poddał projekt pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”.  

 

 

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej regulaminu 

organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach. 

Punkt dodany. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie i projekt uchwały. Wyjaśniła, 

że z regulaminu Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały usunięte punkty dotyczące 

tygodnika BIS w związku z wprowadzanymi od 1 czerwca zmianami organizacyjnymi. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania i uwagi. Nie było zgłoszeń, więc poddał projekt pod 

głosowanie.  

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 12 radnych głosowało „za”, dwóch wstrzymało się 

od głosu. 

 

 

 

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2011 Rady  

Miasta Brzeziny. Punkt dodany  

 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. Powiedział, że chce 

lepiej wykorzystać swój czas pracy na terenie Brzezin i woli aby delegatem pozostał 

jego zastępca Roman Sasin. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy pan Sasin nadal chce 

reprezentować nasz samorząd w spółce „Bzura”. 
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Z-ca burmistrza Roman Sasin odpowiedział pozytywnie. 

 

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

 

 

17. Wolne wnioski  

 

Radna Czesława Gałecka – poprosiła o wcześniejsze dostarczanie części materiałów. 

Niektóre z nich, jak np. informacja burmistrza z prac miedzy sesjami są dostarczane 

zbyt późno i nie można się z nimi dokładniej zapoznać. Powiedziała, że otrzymała 

pismo z odpowiedzą na interpelację. Zwróciła uwagę, że pismo urzędowe powinno mieć 

treść, właściwą formę i urzędową terminologię. 

 

Radny Jakub Piątkowski zgłosił wniosek formalny. Porosił o wcześniejszą godzinę 

rozpoczynania posiedzenia Rady.  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma  na razie takiej możliwości. 

 

Radna Grażyna Korybut odniosła się do listu prezesa PIS, który otrzymali wszyscy radni w 

sprawie równego traktowania rolnictwa polskiego i polskich rolników. W związku z tym 

zapytała czy istnieje możliwość przyjęcia stanowiska Rady w tej sprawie. Radna 

zwróciła uwagę, że u zbiegu ulic Berlinga i Mrockiej wykrzywione są dwa znaki 

drogowe i prosi o ich naprostowanie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o opracowanie projektu uchwały przez Komisję Rozwoju 

Gospodarczego w tej sprawie. 

 

Radna Czesława Gałecka zwróciła się z pytaniem do zastępcy burmistrza Romana Sasina w 

sprawie możliwości odwodnienia  ulicy Okrzei przy skrzyżowaniu z ulicą Sportową, 

ponieważ rowy w obrębie tego skrzyżowania są niedrożne i tworzą się tam kałuże.  

Poruszyła także problem braku parkingu przed stadionem. Powiedziała, że parking jest 

tam potrzebny,  ponieważ samochody parkują na chodnikach dla pieszych.         

Poprosiła zastępcę burmistrza o informację w sprawie pobytu we Francji, w Saint 

Alban. 

 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział radnej Gałeckiej, że na razie nie ma środków 

na ten cel. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedrożny przepust, co blokuje  

prawidłowy spływ wody. Od 1 czerwca administrowanie tym terenem przejmuje nowa 

jednostka Centrum Kultury Fizycznej, której dyrektor podejmie odpowiednie działania 

dla poprawy tego stanu rzeczy. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński wyjaśnił radnej Gałeckiej, że samochód zaparkowany 

na chodniku dla pieszych musi pozostawić 1,5 m na przejście dla pieszego. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił krótką relacje z podróży do Francji.  

Powiedział, że miasto pokryło tylko koszty przelotu samolotem i pozostałe koszty 

pokrył sam. Spotkał się z przedstawicielami samorządu Saint Alban w merostwie 

Tuluzy. Przekazał foldery informacyjne na temat Gminy Miasta Brzeziny.  Rozmowy 
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były prowadzone z władzami miasta partnerskiego i dotyczyły możliwości rozwinięcia 

współpracy miedzy gminami. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytanie zastępcy burmistrza, jakie korzyści będą miały  

Brzeziny z tej współpracy? Czy jest możliwość wymiany młodzieży? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że współpraca jest w początkowej fazie i 

dotyczy wymiany doświadczeń w oświacie. Projekt współpracy zagranicznej opracuje 

dopiero nowe Centrum Promocji i Kultury. 

 

Radny Przemysław Maślanko – przypomniał, że istniała możliwość współpracy w dziedzinie 

sportu. W grę wchodziła wymiana  40 osobowych grup młodzieży, lecz z powodu braku 

środków od sponsorów projekt ten nie został wprowadzony w życie.  

 

Radny Adam Miazek – poprosił o możliwość wcześniejszego zamieszczania protokołów z 

sesji na stronie internetowej BIP. Zgłosił także wniosek dotyczący zagrożenia przy 

skrzyżowaniu ulic Lasockich i Głowackiego. Radny zwrócił uwagę, że parkujące tam 

samochody stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego. Poprosił także o zamieszczenie  

w BIS informacji na temat realizacji  uchwały z dn. 29 XII 2008 r. w sprawie udzielania 

pomocy przedsiębiorcom. 

 

Przewodniczący Rady zapewnił, że wniosek radnego w sprawie wcześniejszego publikowania 

protokółów z sesji zostanie załatwiony niezwłocznie. 

 

Skarbnik Grażyna Mela - wyjaśniła, że wspomniana wcześniej przez radnego Miazka 

uchwała dotyczy przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Wyjaśniła, że nie 

można zwolnić z opłat podmiotu - przedsiębiorcy tylko przedmiot opodatkowania. 

Kierownik referatu podatków poinformuje o tej uchwale na łamach gazety BIS.  

 

 

Radna Małgorzata Pyka zgłosiła uwagę dotyczącą niewyraźnego oznakowania drogi krajowej 

Nr 72 na ulicy Reformackiej. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że zgłosi w Okręgowej Dyrekcji Autostrad  

         i Dróg Krajowych wniosek dotyczący braku pobocza na ulicy Sienkiewicza, przy 

granicy miasta z Gminą Brzeziny. Zwrócił także uwagę, że przy ulicy Kościuszki za 

stacją CPN w kierunku Łodzi, utworzyły się podłużne muldy, co w czasie opadów jest 

uciążliwe dla mieszkańców. Przejeżdżające auta chlapią przechodniów błotem i 

deszczówką. Brak chodników koło sklepu Biedronka, natomiast wzdłuż ulicy 

Modrzewskiego przy BSM należy poszerzyć chodnik. O tych sprawach poinformuje 

26.05. na spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 

 

Radny Przemysław Maślanko poprosił o zwiększenie obecności  patroli policji w okolicy 

boisk przy Gimnazjum i SP. Nr 2. Zgłosił także wniosek dotyczący przyśpieszenia 

budowy boiska Orlika w Brzezinach. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedziała radnemu Maślanko, że w tej sprawie są już podjęte 

działania. 
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Barbara Kozłowska poprosiła o skierowanie prośby do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

sprawie budowy chodnika w ulicy Wojska Polskiego, o czym wielokrotnie już na sesji 

Rady mówiła. 

 

Roman Sasin odpowiedział radnej Kozłowskiej, że będzie uczestniczył w spotkaniu Zarządu 

Dróg Wojewódzkich i poruszy tę sprawę. 

 

Krzysztof Jeske poprosił o dokończenie koszenia trawników w pozostałej części parku 

miejskiego. 

 

Roman Sasin zapewnił, że prace zostaną ukończone przed Dniami Brzezin. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński – poinformował, że wpłynęło zaproszenie do władz 

miasta i Rady Miasta na 27.05 do teatru Jaracza  z okazji Dnia Samorządu 

Terytorialnego. Poinformował również, że Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

poprosił o uzupełnienie danych dotyczących powołania Straży Miejskiej w Brzezinach.  

 

Burmistrz Marcin Pluta zaprosił na obchody Dni Brzezin, które w tym roku rozpoczną się 10 

czerwca i będą trwać do niedzieli 12 czerwca. Imprezy kulturalno-rozrywkowe odbędą 

się w trzech miejscach: w sobotę w parku miejskim i Muzeum Regionalnym, a w 

niedzielę w amfiteatrze przy klasztorze  reformatów. 

 

Zbigniew Baczyński zaprosił na uroczystości związane z X rocznicą powstania Powiatu 

Brzezińskiego.  

 

 

18. Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta zamknął posiedzenie o 

godzinie 17:50 oraz poinformował, że spotkanie integracyjne odbędzie się o godzinie 18  

             

                                                                        

Protokołował:                                                                                   

Janusz Sidor   

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                                              Zbigniew Baczyński 

      


