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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  IX sesji Rady Miasta..  

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2010 . 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Brzeziny  za 2010 r. 

10. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych podległych Gminie Miasto Brzeziny 

w roku szkolnym 2010/2011 oraz potrzeby finansowo – rzeczowe na rok szkolny  

      2011/2012. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy na II 

półrocze 2011 r.: 

      -   Rady Miasta  Brzeziny, 

      -   Komisji Rewizyjnej, 

      -   Komisji Finansowo – Budżetowej, 

      -   Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

      -   Komisji Spraw Społecznych, 

      -   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

       12.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy   

      Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. 

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

      Miasto Brzeziny na 2011 rok. 

14.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gminie  

      Miasto Brzeziny. 

15.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i  

      odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych     

      warunków jego funkcjonowania. 

16.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną  

      w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny. 

       17.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę  

      nieruchomości na rzecz Powiatu Brzezińskiego. 

       18.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z  

      dotychczasowymi dzierżawcami. 

       19.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej  

      prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 

       20.  Wolne wnioski. 

       21.  Zakończenie obrad. 
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1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając X sesję Rady Miasta przywitał 

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

zaproszonych gości a wśród nich prezesów spółek miejskich, dyrektorów szkół i 

przedszkoli, przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańców 

Brzezin. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad. Rada liczy 15 osób. Obecnych na sali obrad jest 12 radnych. 

Nieobecny jest radny Krzysztof Jeske, który usprawiedliwił swoją nieobecność. 

Spóźnienia zapowiedziały radne: Grażyna Korybut i Halina Szczepaniak. 

 

3.Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił  proponowany porządek obrad i zapytał, czy są w tej 

sprawie  uwagi i propozycje. Zgłoszeń nie było. 

 

 4. Przyjęcie protokółu IX sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół poprzedniej sesji został sporządzony, 

podpisany i jest dostępny w biurze Rady oraz jest zamieszczony na stronie internetowej 

miasta. Zapytał, czy są uwagi do treści protokółu. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o dokonanie zmiany w zapisie interpelacji poprzez 

wykreślenie części zdania na str. 8, wiersz 15 i 16 od góry: od słów „…patroli policji…” 

do słowa „…młodzieży.” Dodała, że słów tych nie wypowiedziała. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o potwierdzenie zgodności z zapisem magnetofonowym sesji i 

gdy otrzymał odpowiedź, poprosił o zamieszczenie sprostowania w zapisie protokółu. 

Zapytał radnych, czy wyrażają akceptację zmiany w protokóle IX sesji? 

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. 9 radnych było „za”, 1 głos był „wstrzymujący się”. 

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia protokółu IX sesji wraz ze zgłoszoną 

zmianą. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych , 9 głosów było „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację o czynnościach między sesjami. Informacja 

stanowi za łącznik do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o dyskusję nad informacją Burmistrza Miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej drogi wewnętrznej 

dochodzącej do ul. Południowej oraz w sprawie budowy dróg na osiedlu Szydłowiec. 
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Burmistrz odpowiedział, że stan prawny tej drogi nie jest do końca uzgodniony. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin dodał, że droga ta nie spełnia parametrów drogi publicznej. 

     

Radny  Tadeusz Barucki zaproponował, aby ustanowić służebność przejazdu tą drogą. 

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że czynności w sprawie tej drogi zostaną podjęte po 

uzyskaniu odpowiedzi z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Wówczas 

zwróci się do Rady, aby odsprzedać działkę  z drogą obecnemu użytkownikowi. W 

sprawie spotkania z wykonawcą przebudowy dróg na osiedlu Szydłowiec wyjaśnił, że 

dotyczyło ono problemów z ewentualnym przełożeniem słupów energetycznych i 

obniżeniem studzienek w związku ze zmianą poziomu drogi. Ustalono, że słupy nie będą 

przekładane i że spółka ZUK obniży poziom jednej studzienki. 

 

Radny Barucki nawiązując do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza powiedział, że ma inne 

informacje, z których wynika, że nikt nie jest zainteresowany kupnem działki drogi 

wewnętrznej przy ul. Południowej. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby sprawa drogi wewnętrznej przy ul. Południowej 

została rozpatrzona przez Komisję Rozwoju Gospodarczego. 

 

Radny Adam Miazek poprosił o szersze przedstawienie ustaleń w sprawie porozumienia 

samorządowego dotyczącego „Aglomeracji Łódzkiej”. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że temat „Aglomeracji Łódzkiej” znajduje się na etapie konsultacji 

Urzędu Marszałkowskiego z jednostkami samorządowymi znajdującymi się w pobliżu 

miasta Łodzi. Konkretnych ustaleń więc jeszcze nie ma. Urząd Marszałkowski chciałby 

znać tematy, jakimi zainteresowane są jednostki samorządowe przy powoływaniu spółki, 

która miałaby funkcje zbliżone do samodzielnej strefy ekonomicznej. Jednymi z 

ważniejszych zadań spółki, która miałaby rozpocząć funkcjonowanie od przyszłego roku, 

byłyby sprawy konsolidacji gospodarczej oraz promowanie działalności na rynkach 

zagranicznych. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała na czym mają polegać oszczędności w MOPS-ie oraz 

poprosiła o podanie korzyści dla naszego miasta płynące z uczestnictwa w stowarzyszeniu 

„Bzura”. 

 

Burmistrz odpowiedział, że bardzo trudno jest znajdować oszczędności na działalności 

socjalnej w taki sposób, aby nie pogorszyć opieki społecznej. Pomysł budowy budynku 

socjalnego jest dobry, ale pochłonąłby zbyt duże środki jak na nasze obecne możliwości. 

Dlatego teraz lepiej będzie skupić się na wykorzystaniu środków wdrażanych z funduszy 

europejskich. Następnie Burmistrz przedstawił działalność związaną z promowaniem 

naszego miasta w najbliższym okresie m.in. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. 

O informację dotyczącą „Bzury” poprosił swojego Zastępcę. 

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że rozwój działalności inwestycyjnej w zakresie 

uporządkowania gospodarki odpadami w ramach stowarzyszenia „Bzura” napotyka na 

duże trudności projektowe wynikające z wysokiego stanu wód gruntowych. Pojawiły się 

także problemy związane z pozyskaniem terenów pod Zakład Zagospodarowania 

Odpadów. Podraża to koszty inwestycyjne a więc i nasz wkład byłby coraz większy. 
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Musimy też pamiętać, że od przyszłego roku czeka nasze miasto wydatek ok. 1 mln zł. na 

wprowadzenie nowej organizacji w gospodarce odpadami 

 

Radny Grzegorz Kędzia poprosił, aby publicznie poinformować o harmonogramie prac 

związanych z budową i przebudową dróg na osiedlu Szydłowiec. 

 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie ma opóźnienia w realizacji harmonogramu tego 

projektu, a nawet jest wyprzedzenie planu robót. Zakończyły się prace  archeologiczne i 

już można zająć się sprawami bieżącymi tej inwestycji, np. poprawą poziomu wjazdów w 

ul. Stryjkowskiego i układaniem chodników z kostki. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała się o naprawę innych chodników w mieście, ale 

Przewodniczący Rady poprosił, aby trzymać się porządku obrad sesji i zakończył punkt 

dotyczący informacji Burmistrza między sesjami. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o możliwość skorzystania z dofinansowania programu 

rozwoju targowisk na obszarach wiejskich. Program ten pod nazwą „Mój rynek” jest 

realizowany od 2007 do 2013 roku i można by z niego skorzystać przy modernizacji i 

rozbudowie naszego targowiska. Zapytał również czy są jakieś nowe pisma w sprawie 

budowy obwodnicy drogi krajowej Nr 72? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że będziemy uczestniczyć w programie rozwoju rynku 

rolnego, który pilotuje Minister Rolnictwa. Jeżeli tylko kwalifikujemy się do tego 

programu, to na pewno zgłosimy się i będziemy go realizować. Musi tylko wyjaśnić się 

sytuacja prawna terenu po ogródku jordanowskim, który przylega do naszego targowiska, 

bo ten teren jest brany pod uwagę w naszych zamierzeniach. W sprawie obwodnicy 

wyjaśnił, że nie ma nowych pism. Nadal trwają uzgodnienia planistyczne pomiędzy 

Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Dróg w Warszawie i Oddziałem Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Gdy zostaną zakończone, to Wójt Gminy Brzeziny 

wyda decyzję  środowiskową o przyszłej inwestycji obwodnicy na drodze krajowej Nr 72. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie prezesowi spółki TBS, czy wobec jego zamiarów 

uzdrowienia sytuacji finansowej spółki oraz wydatków na uciepłownienie budynków, 

wzrosną stawki czynszu lokali mieszkalnych. 

 

Prezes TBS Tomasz Miazek powiedział, że w chwili obecnej prowadzony jest w spółce audyt 

finansowy i do chwili jego zakończenia nie można określić wielkości problemów 

finansowych. Jest jednak już teraz przekonany, że będą musiały nastąpić poważne zmiany 

w funkcjonowaniu TBS a między innymi będą musiały wzrosnąć stawki najmu lokali. 

Prezes uważa, że będzie to konieczne, jeśli spółka ma przetrwać. Będzie to wyjaśniać 

wspólnotom i lokatorom zasobów mieszkaniowych TBS. 

 

Radny Tadeusz Pabin zadał pytanie o realność uruchomienia od 1 września tego roku 

komunikacji MPK na trasie Brzeziny – Łódź - Brzeziny. Radnego interesowała także 

kalkulacja ceny biletów. 
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Burmistrz Marcin Pluta zapewnił o uruchomieniu komunikacji MPK od września. Kalkulacja 

ceny biletu jest uzależniona od częstotliwości kursów oraz od tego, czy będzie to kurs tzw. 

„solowy”, czy autobusem przegubowym. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o wyjaśnienie prezesa TBS sprawy podnajmowania lokali 

użytkowych bez zgody właściciela lokalu. Zadała też pytanie w sprawie modernizacji sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta z wykorzystaniem jej na salę ślubów. 

 

Burmistrz wyjaśnił sytuację prawną budynku przy ul. Św. Anny, w którym dotychczas był 

ulokowany Urząd Stanu Cywilnego wraz ze salą ślubów. Poinformował, że zlecony przez 

niego audyt prawny wykazał, że wypowiedzenie miastu lokali w których znajdował się 

USC nie ma podstaw prawnych i jest nieskuteczne. Budynek jest własnością miasta i 

skandalem jest, że przez 8 lat płacono czynsz Szkole Muzycznej za najem lokali USC na 

parterze budynku. Skutkiem zamieszania wokół prawa własności pałacyku przy ul. Św. 

Anny było przeniesienie siedziby USC do budynku Urzędu Miasta. Ustalono na razie, że 

miasto będzie wykorzystywać salę ślubów przy organizacji większych uroczystości. 

Mniejsze uroczystości będą się odbywać w adaptowanej na ten cel salce obok biur USC. 

Natomiast w okresie jeszcze tego i przyszłego roku podjęte zostaną prace przy 

modernizacji sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy udziale środków Wojewody 

Łódzkiego. Pani Wojewoda zadeklarowała udział środków łódzkiego UW na modernizację 

tej sali. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odpowiedź prezesa TBS w sprawie podnajmowania lokali 

użytkowych i zadał pytanie, czy umowy zawierane z najemcami przewidywały możliwość 

podnajmowania lokali? 

 

Prezes Tomasz Miazek odpowiedział, że na razie ustalił jeden taki przypadek nieprawidłowości, 

która do końca czerwca powinna zostać wyjaśniona i usunięta.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że ostatnio wpłynęły do niego dwie 

sprawy o charakterze interwencyjnym. Pierwsza to pismo mieszkanki, byłego dzierżawcy 

targowiska miejskiego ……………….., która donosi na obecnego dzierżawcę w sprawie 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu targowiska. …………… zarzuca dzierżawcy 

targowiska, że odpadów i śmieci nie wywozi z terenu targowiska specjalistyczna firma, która 

jest do tego powołana, tylko odbywa się to poprzez wywożenie ich prywatnym  samochodem 

dzierżawcy - poza teren Brzezin, do Gminy Ujazd. W ten sposób dzierżawca targowiska 

łamie obowiązujący regulamin przestrzegania porządku i czystości w naszym mieście. Druga 

interwencja pochodzi od mieszkanki z ul. Waryńskiego, która skarży się na zachlapywanie 

błotem ścian jej domu przez przejeżdżające samochody w związku z modernizacją ulicy. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że jest wiele spraw niejasnych w prowadzeniu 

targowiska miejskiego. Dzierżawca nie wywiązuje się właściwie z obowiązku utrzymania 

stanu czystości terenu targowiska, zwłaszcza w soboty. Dwie kontrole pracowników 

Wydziału Infrastruktury, Rozwoju i Mienia wykazały, że brak jest dostatecznej ilości 

pojemników na śmieci i odpady. W sprawach prawidłowości rozliczeń z dzierżawcą wypowie 

się Skarbnik Miasta. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela powiedziała, że przeprowadzone kontrole opłat skarbowych nie 

wykazały rażących nieprawidłowości. Bilety opłaty były wydawane, tylko w kilku 
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przypadkach sprzedający nie mieli potwierdzenia uiszczenia opłaty. Dzierżawca wywiązuje 

się jak dotychczas z wpłat do budżetu miasta systematycznie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przyśpieszenie zakończenia sprawy skargi …………….. 

Trzeba pilnie ustalić, po czyjej stronie jest racja. Sprawa ciągnie się już za długo i 

angażowana  jest w nią wiele osób  z Komisji Rewizyjnej, Rady Miasta i pracowników 

Urzędu Miasta.        

         

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło do Rady Miasta pismo Starostwa podpisane 

przez Wicestarostę Zbigniewa Lechańskiego w sprawie odpowiedzi na interpelację radnej 

Małgorzaty Pyki i Wiceprzewodniczącej Rady Zofii Krawczyk. Radne zgłosiły w imieniu 

mieszkańców ul. Małczewskiej zakłócenia właściwego funkcjonowania przepustu na tej ulicy 

zwłaszcza podczas ulew. Sprawę skierowano do wyjaśnienia i odpowiedzi przez właściwego 

zarządcę drogi powiatowej. Przewodniczący odczytał treść tego pisma, z którego wynika, że 

zakłócenie odpływu wód deszczowych spowodowane zostało w wyniku podjęcia 

     niewłaściwie wykonanych robót przez właściciela firmy na drodze wewnętrznej dochodzącej 

do ul. Małczewskiej – pismo w załączeniu. 

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego    

    oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2010. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały zatwierdzającej sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2010 r. 

Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Skarbnik poinformowała, że 

nad tymi sprawozdaniami obradowały wszystkie komisje statutowe Rady. Szczegółowo 

rozpatrzyły te sprawozdania Komisje: Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2011 r. i 

Komisja Finansowo – Budżetowa  w dniu 29 czerwca 2011 r. Przedstawiła następnie  

Uchwałę Nr III/299/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 18 maja 2011 r., która 

pozytywnie opiniuje sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu za 

2010 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję radnych nad sprawozdaniem. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o ściągalność długów z tytułu opłaty targowej od 

byłego inkasenta ……………….. w wysokości 90 tys. zł i za dzierżawę kopalni piasku od 

…………….. w wysokości 24 tys. zł. 

 

Skarbnik odpowiedziała, że dług ………… jest nieściągalny, gdyż został umorzony przez 

komornika sądowego w 2010 r. Natomiast z informacji komornika sądowego w sprawie 

zadłużenia …………….. wynika, że Miasto Brzeziny jest kolejnym wierzycielem. 

 

Radca prawny Andrzej Tokarski uzupełnił informację w sprawie ………... Dłużnik ten 

przebywa obecnie w zakładzie karnym, nie pracuje  i nie ma żadnych oszczędności. Dlatego 

komornik umorzył sprawę egzekucji długów. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie czy radni zapoznali się ze sprawozdaniem jednostki 

samorządowej oraz ze sprawozdaniem ze stanu mienia komunalnego. Zapytał też  o  stopień 
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zaawansowania projektów wieloletnich miasta, w tym współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych. 

 

Skarbnik odpowiedziała, że radni otrzymali sprawozdania o które pyta Przewodniczący Rady 

oraz, że były one przedmiotem obrad komisji. Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia 

przedstawił też informację, o zmianach w mieniu i o jego stanie na koniec 2010 roku. Na 

temat wykonania zadań z programów wieloletnich odpowiedziała,  że kilka z zadań zostało 

w 2010 r. zakończonych np. budowa Przedszkola Nr 1, wymiana lamp oświetleniowych w 

mieście, zakup wozu bojowego dla OSP, remont elewacji zabytkowego budynku przy ul. 

Sienkiewicza 11, czy termomodernizacja budynku Urzędu Miasta. Natomiast  trwa 

realizacja takich zadań jak budowa i przebudowa dróg na osiedlu Szydłowiec, projekt 

„Radosne przedszkole”, projekt „Spełnione marzenia”, czy projekt „Muzeum w 

przestrzeni”. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o  skutki wspierania byłego zarządu spółki TBS. 

 

Skarbnik odpowiedziała, że takim wsparciem dla poprawy finansów spółki TBS było 

odkupienie za 300 tys zł działki przy ul. Wodociągowej. Natomiast nie było wsparcia 

finansowego dla budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Warszawy. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma dalszych pytań i wypowiedzi w tym punkcie 

obrad. Poprosił o opinie przewodniczących Komisji: Finansowo –Budżetowej i Rewizyjnej 

dotyczące sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2010 r. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że opinia Komisji nie jest jednoznaczna, choćby dlatego, 

że budżet przez 11 miesięcy był wykonywany przez byłą Burmistrz i przez 1 miesiąc przez 

Burmistrza nowego. Pozytywna opinia RIO dotyczy poprawności rachunkowej a nie  

zakresu i możliwości wykonywania zadań . W sumie jednak Komisja pozytywnie opiniuje 

sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za ubiegły rok. 

 

Radny Jakub Piątkowski w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię o 

zrealizowanym budżecie miasta za 2010 r. Komisja pracowała w składzie trzyosobowym i 

trzech członków Komisji głosowało za taką opinią. 

 

Przewodniczący poprosił o odczytanie  projektu uchwały. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały, a Przewodniczący Rady zapytał o 

uwagi radnych. Nie było uwag, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych . Za przyjęciem sprawozdań było 9 radnych, 

wstrzymało się od głosu 3 radnych. 

 

Uchwała Rady Miasta Nr X/ 60 / 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2010 jest załączona 

do niniejszego protokółu. 

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2010 r. 
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Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 

2010 rok oraz odczytała Uchwałę Nr III/365/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 

20 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium za 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku 

w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2010 rok. 

 

Radny Jakub Piątkowski przedstawił wniosek skierowany do Rady Miasta w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2010 r. Wniosek jest załączony do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy omawiano na posiedzeniu Komisji zmiany w majątku 

Gminy Miasta Brzeziny? 

 

Radny Jakub Piątkowski odpowiedział twierdząco. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosy w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 

Miasta za 2010 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk przedstawiła swoje uwagi do udzielenia 

absolutorium dla Burmistrz Ewy Chojki. Skrytykowała brak radykalnych działań byłej 

Burmistrz w stosunku do złej gospodarki w spółce TBS. Dotyczy to m.in. wyprowadzenia 

ze spółki środków na opłacanie zewnętrznej firmy windykacyjnej. Radna zgłaszała 

wielokrotnie potrzebę naprawy 80 metrów chodnika na ul. Fredry oraz o remont 

nawierzchni ul. Leśnej. Jej prośby i wnioski były jednak bezskuteczne. 

 

Radna Czesława Gałecka polemizowała ze zdaniem przedmówczyni. Uważa, że Burmistrz 

nie mogła ingerować w zarządzanie spółką, bo zabrania tego kodeks spółek handlowych. 

Burmistrz Chojka nie jest winna złego stanu zarządzania i gospodarki tej spółki, gdyż zadań 

w tym zakresie nie wykonywała Rada Nadzorcza spółki TBS. 

 

Przewodniczący Rady nie zgodził się z opinią radnej Gałeckiej twierdząc, że istotna jest tu 

rola właścicielska Burmistrza. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin powiedział, że Burmistrz Chojka w ogóle nie wypełniała 

roli właścicielskiej w stosunku do spółki TBS. 

 

Ponieważ  nie było więcej głosów, Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie 

projektu uchwały o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza za 2010 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za udzieleniem absolutorium było 9 radnych, 4 

radnych wstrzymało się od głosu. 

 

 Przewodniczący Rady przypomniał, że absolutorium za dany rok dotyczy organu jakim jest 

Burmistrz, niezależnie od tego kto tę funkcję pełnił w ciągu całego roku. 

 

Radna Czesława Gałecka złożyła gratulacje Burmistrzowi za uzyskanie absolutorium. 

Poprosiła jednocześnie o przypomnienie w gazecie BIS, że zadłużenie budżetu w stosunku 

do dochodów miasta Brzeziny na koniec 2010 roku wyniosło tylko 40,81 % . 
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Uchwała Rady Miasta Nr X / 61 / 2011 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Brzeziny za 2010 rok jest załączona do niniejszego protokółu. 

 

 

 

10.Ocena funkcjonowania placówek oświatowych podległych Gminie Miasto Brzeziny w    

     roku szkolnym 2010/2011 oraz potrzeby finansowo – rzeczowe na rok szkolny   

     2011/2012. 

 

Przewodniczący Rady poprosił dyrektorów szkół i przedszkoli podległych samorządowi  

miejskiemu o przedstawienie najważniejszych spraw i problemów z jakimi się spotykają 

    oraz w jaki sposób zamierzają poradzić sobie z prowadzeniem placówek w roku   

    2011/2012. Materiał dotyczący tego tematu jest załączony do niniejszego protokółu.  

 

Dyrektor Przedszkola Nr 1 Małgorzata Wyka przedstawiła prośbę o zwiększenie środków 

finansowych w budżecie: na godziny nadliczbowe przeznaczone na prowadzenie 

dodatkowej grupy dzieci oraz środków na zatrudnienie specjalistów. 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 Agnieszka Gazda poinformowała o prowadzeniu dodatkowych 

zajęć dla dzieci, wynikających z realizacji programu unijnego „Radosne Przedszkole”. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniew Zieliński powiedział, że wspólnie z 

kierownictwem Szkoły Podstawowej Nr 2 przygotowują do złożenia wniosek do unijnego 

programu na indywidualne programy dla uczniów. Poinformował także, że otrzymał nakaz 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności wykonania prac w 

pomieszczeniach kuchni. Powinien także dla poprawy bezpieczeństwa osób 

wyremontować schody i dlatego prosi o środki finansowe na ten cel. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Anna Mrówka poinformowała, że powinna wykonać 

decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie dostosowania 

budynku szkoły do obowiązujących przepisów p.poż. Koszt obudowania klatek 

schodowych ogniotrwałymi drzwiami przeciwpożarowymi wyniesie ok. 200 tys. zł, o 

przyznanie których już od dawna wnioskuje. Należałoby również w miarę posiadanych 

środków wykonać przełożenie kostki brukowej w miejsce nierównego obecnie chodnika. 

 

P.o. Dyrektora Gimnazjum Małgorzata Filipiak zwróciła się o dotację z budżetu miasta w 

wysokości 10 tys. zł na remont dachu budynku szkolnego, ponieważ w kilku miejscach 

przecieka. Do tej pory dach był naprawiany we własnym zakresie, ale nie daje to już 

efektów i należy przeprowadzić gruntowny remont. 

 

Burmistrz  zapewnił, że znajdą się środki na najpilniejsze prace remontowe szkół.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję i o przestrzeganie zasady maksimum dwukrotnego 

zabierania głosu w tym punkcie obrad. 

 

Radna Czesława Gałecka wyraziła podziękowanie dla dyrektorów szkół za ich owocną pracę i 

życzyła dzieciom i młodzieży udanych wakacji. Zapytała, czy wobec zaniechania 

powadzenia przez szkoły „akcji letniej”,  Centrum Promocji i Kultury ma propozycje dla 

dzieci i młodzieży, która nie wyjeżdża z miasta na wakacje? Radną interesuje również, czy 

w trakcie wyjazdów zagranicznych naszych przedstawicieli rozmawiano o wymianie 
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młodzieży z miastami partnerskimi? Pytała dalej o opóźniający się przetarg na żywienie w 

placówkach oświaty i wychowania oraz o nominacje na dyrektorów szkół prowadzonych 

przez samorząd miejski. Stwierdziła, że termin konkursów już minął i zadaje pytanie, czy 

wobec tego przedłużona zostanie  kadencja dyrektorów, ponieważ  zaniepokojeni są oni tą 

sytuacją. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował dyrektorom placówek oświaty i wychowania za ich 

pracę w minionym roku szkolnym i wyraził zadowolenie z coraz lepiej układającej się 

współpracy z kierownictwami szkół i przedszkoli. Powiedział, ż obecni dyrektorzy są 

kandydatami na nowych szefów placówek i będzie przedłużona ich kadencja. Dotyczy to 

także p.o. Dyrektora Gimnazjum  p. Małgorzaty Filipiak. Burmistrz poinformował, że od 5 

lipca zaczyna się procedura wyłaniania ajenta na prowadzenie żywienia w placówkach 

oświaty i wychowania. Zastrzegł, że gdyby konkurs się nie udał, to jest możliwość 

powrotu do dawnego modelu żywienia. Burmistrz zapewnił, że w zakresie wypoczynku 

wakacyjnego będzie oferta kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjno – sportowa ze strony 

zarówno Centrum Promocji i Kultury, Centrum Kultury Fizycznej a także miejskich 

placówek kultury. Powiedział, że w ramach współpracy zagranicznej dzieci i młodzieży,  

przygotowany będzie program nauki języka włoskiego i francuskiego, który opracuje 

Centrum Promocji i Kultury. Burmistrz powiedział, że wobec prowadzonych zmian 

organizacyjnych w CPiK zajmować się ono będzie do końca tego roku tylko działalnością 

promocyjną i wydawaniem gazety BIS, a działalność kulturalną rozpocznie od przyszłego 

roku. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał o niedawnym cyklu artykułów w BIS na temat 

współpracy zagranicznej naszego samorządu z  miastem partnerskimi Salgareda. 

Przewodniczący zaapelował w tych artykułach do  rodziców o zgłaszanie się w sprawie 

podejmowania  wymiany zagranicznej. 

 

Radny Przemysław Maślanko poinformował, że była próba zorganizowania wyjazdu na 

zaproszenie z Francji  dla grupy 14 – 18 latków, niestety zabrakło ok. 20 tys. zł. na 

dofinansowanie tego wyjazdu. Radny polemizował z radną Czesławą Gałecką w sprawie 

rezygnacji szkół z organizowania akcji letniej, uważając, że ok. 70% dzieci i młodzieży w 

ogóle nie wyjeżdża na wakacje z powodów finansowych i należy tej grupie przedstawić 

bogatszą ofertę różnych zajęć rekreacyjno – sportowych, rozrywkowych i kulturalnych. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała, dlaczego akurat w wakacje zamknięta będzie pływalnia? 

 

Burmistrz odpowiedział, że niezbędne jest, jak co roku wykonanie planowanych napraw i 

remontu na tym obiekcie. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miasta przywitał przybyłego na obrady Rady 

Wicestarostę Zbigniewa Lechańskiego. 

 

Radna Małgorzata Pyka zadała pytania:  w sprawie organizacji dożywiania w placówkach od 

nowego roku szkolnego oraz w sprawie możliwości uruchomienia jednorazowego dodatku 

dla tych nauczycieli, którzy nie osiągną średniej wynagrodzenia. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że dla poprawy wskaźnika średniego wynagrodzenia, 

chętni nauczyciele będą mogli angażować się w działalność Centrum Promocji i Kultury w 

prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci. W sprawie nowej organizacji żywienia w 
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placówkach Burmistrz powiedział, że od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace w 

związku z wyłonieniem w konkursie ajenta, który na bazie istniejącego majątku w naszych 

placówkach i przy zatrudnieniu byłych pracowników placówek będzie prowadzić 

działalność w zakresie żywienia. Na uwagę, radnej M. Pyki, że nie będzie możliwości 

zmuszenia zatrudnienia przez ajenta konkretnych osób, Burmistrz odpowiedział, że nie 

działa tu ustawa o zamówieniach publicznych i warunkiem wydzierżawienia urządzeń i 

pomieszczeń kuchennych będzie zatrudnienie tych pracowników, co do których osiągnięto 

porozumienie z dyrektorami placówek. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński oraz Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk 

podziękowali dyrektorom szkół i przedszkoli za dobrą pracę w minionym roku szkolnym, 

poprosili o przekazanie wyrazów uznania nauczycielom i wychowawcom oraz życzeń 

dobrego wakacyjnego wypoczynku kadrze i dzieciom. 

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. 

 

Przewodniczący Rady  wznowił obrady po przerwie, przy obecności 12 radnych. 

 

11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy na II   

     półrocze  2011 r.: 

      -   Rady Miasta  Brzeziny, 

      -   Komisji Rewizyjnej, 

      -   Komisji Finansowo – Budżetowej, 

      -   Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

      -   Komisji Spraw Społecznych, 

      -   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił projekt planu pracy Rady Miasta na II 

półrocze 2011 r., który jest załączony do niniejszego protokółu. Poprosił o wprowadzenie 

poprawki w planie października w p.3. Wybory ławników. Poprosił o skreślenie słowa 

„sądowych” , a materiał na sesję przygotować ma nie Burmistrz Miasta, ale Komisja ds. 

wyboru ławników.                                                                                 

     Powiedział, że radni otrzymali w materiałach na  sesję projekt planu pracy Rady Miasta i 

mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag na posiedzeniach komisji. Uwagi  takie nie 

zostały jednak przedstawione. Zapytał, czy obecnie są w tej sprawie jakieś propozycje? 

Nikt się nie zgłosił, więc Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił projekt pracy Komisji 

Rewizyjnej na II półrocze 2011 r., który załączony jest do niniejszego protokółu. 

Przewodniczący Komisji poprosił o dokonanie poprawek w projekcie planu pracy. W 

planie pracy września, w p.2 po słowach „…zaleceń pokontrolnych”,  należy dodać słowa 

„…w latach 2010 – 2011.” Natomiast p. 1 planu pracy w grudniu powinien brzmieć: 

„Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej  na I półrocze 2012 r.”Komisja Rewizyjna na 

posiedzeniu 27 czerwca akceptowała przedstawione propozycje zadań na II półrocze 

2011r. 
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Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionych propozycji. Uwag nie zgłoszono, 

więc poprosił o odczytanie projektu uchwały i o przegłosowanie. 

 

Uchwałę podjęto  jednogłośnie 12 głosami „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przedstawił projekt 

planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na II półrocze 2011 r. Powiedział, że 

Komisja akceptowała propozycje na swoim posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do projektu planu pracy tej Komisji. Uwag nie 

zgłoszono, więc poprosił o przedstawienie projektu uchwały. Po odczytaniu projektu 

uchwały, zaproponował jego przegłosowanie. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przedstawiła projekt 

planu pracy Komisji na II półrocze 2011 r. Projekt planu pracy jest załączony do 

niniejszego protokółu. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zamierzenia  do pracy 

Komisji były przedmiotem posiedzenia 28 czerwca i uzyskały pozytywną opinię jej 

członków. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych do przedstawionej propozycji planu pracy, 

nikt jednak nie zabrał głosu, więc poprosił o odczytanie projektu uchwały, a następnie 

poddał go pod głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zaprezentowała projekt planu 

pracy Komisji Spraw Społecznych. Przewodnicząca poprosiła o dokonanie poprawki w 

zapisie projektu planu  na sierpień w p.2  poprzez wykreślenie słów „…z Łodzi do Brzezin” i 

w to miejsce wpisanie słów: „...na trasie Brzeziny – Łódź.”. 

 

 Uchwała z poprawką została przegłosowana jednogłośnie. 

 

Po przegłosowaniu uchwały Przewodniczący zgłosił wniosek o reasumpcję głosowania w 

związku z koniecznością usunięcia z planu pracy Komisji jej opinii na temat kandydatur na 

ławników, uzasadniając to brakiem kompetencji Komisji Rady do takiej opinii.    

 

 Przewodnicząca Komisji odczytała ostateczną wersję projektu uchwały wprowadzającego 

plan pracy w życie i poddano go pod głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko przedstawił 

propozycje planu pracy Komisji na II półrocze 2011 r. Projekt planu pracy jest załączony 
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do tego protokółu. Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt planu pracy był 

omawiany na posiedzeniu Komisji 28 czerwca i uzyskał pozytywną opinię. W ramach 

autopoprawki poprosił o wykreślenie z projektu planu pracy na październik tematu 

opiniowania kandydatów na ławników. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o uwagi do planu pracy Komisji. Uwag nie było, więc 

odczytany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy tej Komisji, a 

następnie projekt został poddany pod głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.  

 

 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy   

      Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie do zmian w WPF na lata 2011 – 

2044. Powiedziała, że zmiana prognozy wynika z koniecznych do wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 rok. Skarbnik  odczytała projekt uchwały w tej 

sprawie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Finansowo – Budżetowa opiniowała ten projekt? 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki odpowiedział twierdząco na zadane pytanie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do projektu? Nikt nie zabrał głosu, więc 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, 13 głosów było „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

 

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

  Gminy  Miasto Brzeziny na 2011 rok. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie  wprowadzenia zmian w 

tegorocznym budżecie Gminy Miasta Brzeziny. Powiedziała, że zmiany polegają na 

zmniejszeniu o 300 tys. zł wkładu do inwestycji ZUK i wprowadzeniu do budżetu kwoty 

300 tys. zł przeznaczonej na wydatki inwestycyjne i 100 tys. zł na wydatki bieżące dla 

Straży Miejskiej. Zaplanowano także dochody do budżetu w wysokości 100 tys. zł. z 

tytułu wpływów za mandaty. Przeznaczono także 13 tys. zł. na dokumentację inwestycji 

dla Muzeum Regionalnego.  Projekt uchwały w tej sprawie stanowi załącznik do 

protokółu.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania radnych do tej propozycji przedstawionych 

zmian oraz czy Komisja Finansowo – Budżetowa zaopiniowała projekt uchwały? 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej odpowiedział, że projekt zmian w 

budżecie Komisja zaopiniowała pozytywnie. 
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Radna Czesława Gałecka zapytała skąd wzięły się w dochodach budżetowych „wirtualne” 

kwoty pochodzące z grzywien i mandatów? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że  planując budżet Straży Miejskiej należało zaplanować oprócz 

wydatków także dochody . 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały, a następnie o jego 

przegłosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, 13 głosów było „za”, 1 głos był „przeciw”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Straży Miejskiej 

w Gminie Miasto Brzeziny. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przeprosił radnych za to, że nie dostarczono im odpowiednio 

wcześniej informacji o przyszłym funkcjonowaniu, zadaniach i kosztach powołania 

straży miejskiej, co wywołało niezrozumienie jego intencji. Burmistrz wyjaśnił, że jest 

już podstawa prawna funkcjonowania straży miejskich, którą stanowi rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, 

sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Burmistrz 

przedstawił w ogólnym zarysie organizację, wyposażenie, zadania oraz obsadę kadrową 

powoływanej służby. Wyjaśnił, że na razie nie będziemy kupować drogich urządzeń 

radarowych. Zostaną one wypożyczone z firmy ZURAD na 3 miesiące nieodpłatnie, w 

następnych za ustaloną odpłatnością. Koszty utworzenia  straży miejskiej wyniosą do 

końca 2011 r. ok.  300  tys. zł., głównie na przygotowanie pomieszczenia, sprzęt, zakup 

samochodu, urządzeń i programów komputerowych, umundurowanie, wynagrodzenia i 

ubezpieczenie 3 pracowników. Zadaniem straży miejskiej będzie kontrolowanie 

przestrzegania porządku publicznego i czystości na terenie miasta przez jedną część dnia 

pracy oraz przez drugą część dnia - praca z radarem. Powiedział, że środki uzyskane z 

dochodów straży miejskiej będą przeznaczone głównie na poprawę stanu dróg miejskich. 

Burmistrz zapewnił, że gdyby się okazało, że pomysł ze strażą miejską nie spełnia 

oczekiwań mieszkańców i radnych, to wycofa się z niego. Ma jednak nadzieję, że nie 

dojdzie do tego. Dlatego też prosi o pozytywne przegłosowanie projektu uchwały w 

sprawie powołania w Brzezinach straży miejskiej. 

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o wyjaśnienie ograniczeń w wydatkach na bezpieczeństwo i 

naprawy dróg oraz dlaczego zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników straży 

miejskiej „ z górnej półki”? 

 

Burmistrz odpowiedział, że założenia są ogólne, ale chcemy przyjąć do straży miejskiej 

pracowników już z doświadczeniem zawodowym, uprawnieniami i dlatego lepiej 

płatnych. A dochody uzyskane dzięki straży miejskiej przeznaczymy na poprawę 

bezpieczeństwa i stanu naszych dróg. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że potrzeby na remonty i utrzymanie dróg są u nas tak duże, 

że mogą pochłonąć dużo większe środki, jak te , które uda się nam uzyskać z dochodów 

straży miejskiej. 
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Radny Michał Dróżdż powiedział, że w zestawieniu kosztów na funkcjonowanie straży 

miejskiej nie zauważył kosztów utrzymania i eksploatacji samochodu. Wg niego koszty 

funkcjonowania straży miejskiej będą o wiele wyższe, niż przewiduje pan Burmistrz. 

Zaproponował, aby większość czasu pracy straż miejska poświęciła poprawie 

bezpieczeństwa i prewencji. 

 

Burmistrz nie zgodził się z opinią radnego Dróżdża w sprawie wyższych kosztów działalności 

straży miejskiej. 

 

Radny Adam Miazek powiedział, że widzi nieco inaczej zadania straży miejskiej. Wg. niego 

problemy bezpieczeństwa w mieście należy rozpatrywać w dwóch obszarach: jako ład i 

porządek w mieście oraz jako bezpieczeństwo na drogach publicznych. Zdaniem radnego 

tańszym rozwiązaniem niż tworzenie straży miejskiej byłoby przekazywanie 

zwiększonych środków dla Komendy Powiatowej Policji. Natomiast jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo na naszych drogach, to śledząc statystyki zdarzeń drogowych i 

wypadków, nie zauważył, aby wystąpiło zwiększone niebezpieczeństwo w ruchu 

drogowym na drogach w granicach naszego miasta. 

 

Radna Czesława Gałecka poparła opinie radnych Adama Miazka i Michała Dróżdża. 

Powołanie straży miejskiej uważa za zbyt drogi eksperyment. Wg. niej zbyt duże koszty 

przyjdzie nam ponieść na utworzenie tej służby. 

 

Burmistrz Marcin Pluta również nie zgodził się z tą opinią radnej.  

 

Radna Halina Szczepaniak wyraziła zdanie, że potrzebne jest surowsze przestrzeganie 

ograniczeń w ruchu drogowym w naszym mieście. Uważa, że należy dać szansę dla 

inicjatywy Burmistrza i osobiście ją popiera. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że obecnie obserwuje się wycofywanie gmin z 

prowadzenia straży miejskich i chciałaby się dowiedzieć dlaczego tak się dzieje? 

Wyraziła pogląd, że nakłady na uruchomienie straży miejskiej w naszym mieście będą 

duże i jeśli jej zadania ograniczą się do kontroli przestrzegania szybkości na drogach, to 

pomysł ten minie się z celem. Jej zdaniem straż miejska powinna głównie zajmować się 

bezpieczeństwem publicznym oraz utrzymaniem ładu i porządku w mieście. 

 

Burmistrz odpowiedział, że niektóre gminy rezygnowały z prowadzenia straży miejskiej, 

ponieważ nie miały dotąd jasno określonych przepisów wykonawczych. Teraz przepisy 

takie już są. Zdaniem Burmistrza powołanie i funkcjonowanie straży miejskiej będzie 

naszym sukcesem. Powiedział, że całość odpowiedzialności za powodzenie tego projektu 

bierze na siebie. 

 

Radna Małgorzata Pyka zadała pytanie, czy opracowany został proces obiegu finansowego w 

związku z pozyskiwaniem do budżetu gminy środków pochodzących z mandatów? 

 

Przewodniczący Rady Miasta wyraził pogląd, że powołanie straży miejskiej jest na pewno 

próbą pozyskiwania środków do budżetu miasta, ale jak wykazała na poprzedniej sesji 

Rady pani  Elżbieta Szklarek Powiatowy  Inspektor Sanitarny są możliwości działania dla 

straży miejskiej w zakresie prewencji, utrzymania porządku i likwidacji bałaganu. 

Zdaniem Przewodniczącego utworzenie straży miejskiej wpłynie pozytywnie na poprawę 

dyscypliny wielu mieszkańców w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych. 
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Środki z mandatów będą dochodem gminy i powinny trafić na konto budżetu miasta. 

Zaapelował do radnych, aby dać szansę na realizację pomysłu Burmistrza. 30 maja 

otrzymaliśmy  pozytywną opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w 

sprawie powołania straży miejskiej i procedury formalne zostały tutaj dochowane. 

Proponuje aby odczytać  projekt uchwały i następnie przegłosować go. 

 

Burmistrz przedstawił projekt uchwały. Projekt ten stanowi załącznik do protokółu. 

 

Radny Michał Dróżdż zaproponował, aby w uchwale znalazł się zapis zabezpieczający, że w 

razie ponoszenia strat na tej działalności, należy ją zlikwidować. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości prawnej, jaką proponuje radny. 

Jeżeli natomiast Rada dojdzie do wniosku, że przedsięwzięcie okaże się 

niepowodzeniem, to istnieje możliwość inicjatywy uchwałodawczej, którą posiada każdy 

radny. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 11 głosów było „za”, 3 głosy były „przeciw”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu.  

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady przywitał przybyłych na sesję Rady Miasta – 

Przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Krasińskiego i Starostę Brzezińskiego 

Edmunda Koteckiego. 

 

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i  

       odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych     

      warunków jego funkcjonowania. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kwiecień przedstawiła 

uzasadnienie projektu uchwały. Projekt stanowi załącznik do protokółu. Kierownik 

MOPS poprosiła o wprowadzenie kilku poprawek w załączniku do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych o opinię 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut powiedziała, że przedstawiony projekt był 

konsultowany. Brak jest jednak jeszcze ujednolicenia nazewnictwa. Są też obawy, że 

powołania członków do Zespołu Interdyscyplinarnego będą tylko „na papierze” z 

powodu braku zabezpieczenia finansowego działalności członków zespołu. Mieliby oni 

wykonywać swoje zadania poza normalnymi godzinami pracy, np. w nocy, a więc 

powinni otrzymywać jakieś wynagrodzenie. 

 

Kierownik MOPS powiedziała, że ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił obawę, czy w budżecie  jednostki zapisane są takie wydatki, 

skoro prawo nie przewiduje takich możliwości. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że założenia powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 

są bardzo dobre, ale mogą pozostać bezskuteczne z powodów finansowych. Praca takiego 

zespołu nie może bowiem odbywać się na zasadach pracy społecznej z powodu dużej 

odpowiedzialności i do tego w godzinach przewidzianych na odpoczynek pracowników. 
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       Poprosiła jeszcze Kierownik MOPS o wyjaśnienie, czy jest zapis o odwoływaniu członka 

zespołu w przypadku nieuprawnionego ujawnienia poufnych danych osobowych.  

 

Radny Jakub Piątkowski zwrócił uwagę, że Rozdział I jest powieleniem zapisu w ustawie, co 

jest niedopuszczalne przy tworzeniu przepisów prawa miejscowego. 

 

Kierownik MOPS wobec zgłoszonych uwag zaproponowała przełożenie tematu na sesje 

wrześniową. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i odesłanie 

go do poprawy. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13 głosów było „za” 1 głos był „wstrzymujący się”.    

   

 

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną  

       w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił uzasadnienie potrzeby 

uchwalenia nowych opłat za czesne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Brzeziny. Powiedział, że wprowadzona  w 2007 roku opłata wynosiła 80 zł na miesiąc, 

niezależnie od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Wyjaśnił, że zadanie 

przedszkola w zakresie podstaw wychowania przedszkolnego realizowane jest bezpłatnie 

w czasie 5 godzin dziennie. Natomiast opłaty za świadczenia przekraczające podstawy 

programowe ustala  zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 r. rada gminy. 

Ustalono, że wskaźnik opłaty za 1 godzinę zajęć ponadprogramowych wynosi 0,16% 

najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2011 roku minimalne wynagrodzenie za pracę 

wynosi 1.386 zł., więc opłata za dodatkową godzinę usługi przedszkoli wyniesie 2,20 zł. 

Poinformował również o możliwości przyznawania ulg dla rodziców w przypadku 

uczęszczania  do przedszkola dwojga lub więcej dzieci, w przypadku dzieci z pieczy 

zastępczej oraz w przypadku trudnych warunków materialnych rodziny. 

     Projekt uchwały w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję na temat dodatkowych opłat w przedszkolach. 

 

Radna Halina Szczepaniak wyraziła niezadowolenie z proponowanych dodatkowych opłat w 

przedszkolach, uzasadniając je i tak już wysokimi kosztami opłat za przedszkole. 

 

Naczelnik Grzegorz Kozieł wyjaśnił, że dotychczasowa opłata była niewielka i nie zmieniano 

jej od 2007 roku. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zapewnił, że w przypadkach losowych i trudnej sytuacji materialnej 

rodziny będzie możliwość umarzania części opłat za przedszkole. Zdaniem Burmistrza 

potrzebny jest system zachęt dla uboższych rodzin i dla rodzin tzw. zastępczych. Burmistrz 

zaproponował w p. 3 załącznika do uchwały, aby od dzieci w tzw. pieczy zastępczej 

obniżyć opłatę za dodatkowe usługi świadczone przez przedszkola o 50%.Dodał też, że 

wreszcie udało się zweryfikować i uszczelnić system przyjęć dzieci do przedszkoli  spoza 

miasta Brzeziny, gdy wykorzystywano fikcyjne zameldowania. 
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Przewodniczący Rady polemizował z tym poglądem mówiąc, że rodziny zastępcze są raczej 

dobrze sytuowane i otrzymują znaczną pomoc państwa. Dodał, że z tytułu nieobecności 

dziecka w przedszkolu, opłaty będą proporcjonalnie zmniejszane. Przewodniczący 

zaproponował przegłosowanie poprawki wniesionej przez Burmistrza. 

Głosowało14 radnych, 9 głosów było „za”, 2 głosy „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”. 

 

W głosowaniu nad projektem uchwały z wniesioną poprawką 12 głosów było „za” i 2 głosy 

„wstrzymujące się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

17.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę  

        nieruchomości na rzecz Powiatu Brzezińskiego. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic na prośbę Przewodniczącego Rady przedstawiła  wniosek 

Zarządu Powiatu Brzezińskiego sprawie przekazania darowizną na rzecz Powiatu 

Brzezińskiego nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 11 i połowy nieruchomości przy ul 

Sienkiewicza 16. Pismo Zarządu Powiatu stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powiedział, że sprawa jest bardzo poważna i 

wymaga szerszej debaty radnych. 

 

Radny Grzegorz Kędzia powiedział, że Starostwo nie wykorzystuje swoich pomieszczeń, 

które posiada  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, a występuje o przekazanie 

budynków należących o miasta. Poprosił, aby odczytać pismo Burmistrza Miasta w tej 

sprawie  skierowane do Zarządu Powiatu Brzezińskiego. Jako radny miejski jest przeciwny 

przekazaniu za darmo majątku miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki odniósł się do przypomnienia w piśmie Zarządu Powiatu o 

zapewnieniu byłego Zarządu Miasta, który w okresie starań o powiat zobowiązał się do 

stworzenia warunków lokalowych dla siedziby tej jednostki. Powiedział, że wówczas była 

potrzeba udzielenia takiego zapewnienia, bo był to jeden z warunków, by powiat 

brzeziński powstał. Nie możemy żyć historią, bo warunki się zmieniły. Będzie przeciwny 

przekazania budynków na majątek powiatu. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że  zarówno powiat jak i miasto funkcjonują na 

wspólnym terenie i na nim powinny współpracować przy rozwiązywaniu różnych 

problemów. Gdybyśmy przekazali jakiś majątek powiatowi, to nadal pozostanie on  na 

terenie miasta. Dajemy przecież swojemu, a nie obcemu – dodała. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że nadszedł czas naprawienia historycznej 

niesprawiedliwości, bo powiat nie ma swojej siedziby. Powiat musi wynajmować 

pomieszczania, bo nie ma własnego majątku. Jest takim „królem bez ziemi”. Gdyby doszło 

do przekazania majątku, byłaby to jakaś forma rekompensaty. Przypomniał, że powstające 

ponad 10 lat temu powiaty otrzymały na swoje siedziby majątek komunalny miast. 

 

Radny Michał Dróżdż powiedział, że w przeszłości powiat został potraktowany po 

macoszemu i obecnie nic by się wielkiego nie stało, gdyby przekazać to, o co nas prosi. 

Powiedział, że będzie za przekazaniem darowizny powiatowi. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że jako radna miejska nie chce dopuścić do 

rozdrabniania majątku miasta. Przypomniała, że w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 była 
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jeszcze niedawno siedziba Gminy Brzeziny. Gmina potrafiła polepszyć sobie warunki i 

zorganizowała sobie niezbędne środki dla wybudowania sobie siedziby. Jest to dobry 

przykład dla władz powiatu, aby wziął z gminy przykład i postąpił podobnie. Powiedziała, 

że będzie przeciwko darowiźnie. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że będąc mieszkanką miasta , jest także mieszkanką 

powiatu. Ponieważ  jest związana swoją czynną walką o powiat brzeziński, będzie 

głosować za projektem uchwały o przekazaniu darowizną  budynku przy ul. Sienkiewicza 

11 i połowy budynku przy ul. Sienkiewicza 16. 

 

Radny Tadeusz Barucki nawiązując do wypowiedzi radnej Pyki powiedział, że wie jak ma 

głosować i ma prawo powiedzieć, że koleżanka Pyka będzie głosować za darowizną, gdyż 

jest pracownikiem powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Brzezińskiego Marian Krasiński zaapelował do radnych 

miejskich o pozytywnie rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu. W kilku wypowiedziach 

radnych dał się słyszeć nieprzyjazny głos i niezrozumienie naszych potrzeb. Kiedyś 

walczyliście o powiat brzeziński, a teraz jesteście przeciwko niemu? Dzięki powiatowi 

wzrosło znaczenie samego miasta Brzezin, umocniły się i rozwinęły instytucje, dzięki 

którym jest o wiele więcej miejsc pracy, niż gdyby nie było tego powiatu. Spróbujcie 

spojrzeć na sprawę inaczej. Przyjmijmy, że powiat przestaje istnieć. Wtedy cały jego 

majątek przechodzi na własność miasta. 

 

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki powiedział, że dotąd niewiele rozmawialiśmy o 

sprawach zasadniczych i oczywistych. Kilkoro z państwa nie może zrozumieć, że nie 

chcemy miastu czegoś zabierać – ani pieniędzy ani budynków, ani niczego innego.  Jeżeli 

przekazany darowizną majątek nie spełni celu darowizny – gdyby powiat przestał istnieć, 

to majątek wróci do miasta. Starosta powiedział, że nie rozumie postawy podwójnej 

moralności u niektórych radnych. Gdy rząd zapytał, czy stworzycie normalne warunki 

funkcjonowania powiatu to odpowiedzieliście „tak”. Teraz okazuje się, że wasza 

odpowiedź była „na odczepnego”? Jest okazja, aby naprawić niespełnioną obietnicę i 

historyczną niesprawiedliwość. Budynek w którym się obecnie znajdujemy został 

zbudowany wysiłkiem ludności całego powiatu. Wchodząc do tego budynku widzimy 

skrót PPRN oznaczający siedzibę władz powiatowych. Oczekiwać należy, że wreszcie 

potwierdzicie głoszone przeszło 10 lat temu hasło, że „powiat jest nam potrzebny”. 

Istniejące dawniej instytucje: sąd, prokuratura, policja, straż pożarna, stacja san-epidu, 

statystyka czy szpital – były podrzędnymi placówkami. Dzięki powiatowi rozwinęły się 

zapewniając kilkaset dodatkowych miejsc pracy. Działania na rzecz rozwoju powiatu 

dotyczą w większości poprawy warunków życia i funkcjonowania miasta. Weźmy 

pierwszy z brzegu przykład zmodernizowanej drogi Brzeziny – Andrespol. Powiat 

promując się działa na rzecz także miasta Brzeziny. Nie widać, aby było odwrotnie. Miasto 

promując się, nie promuje powiatu. Nie widać tutaj partnerstwa na rzecz obustronnych 

korzyści. Jest dzisiaj okazja, żeby to zmienić. Zacznijmy od poprawienia warunków 

funkcjonowania poprzez stworzenia z prawdziwego zdarzenia siedziby władz 

powiatowych. Chcę dodać – powiedział Starosta, że posiadanie siedziby powiatu to nie 

tylko sprawa prestiżu instytucji,  ale ma także wymiar ekonomiczny. Na zakończenie 

swojej wypowiedzi Starosta obiecał, że propozycja wynajmu pomieszczeń dla instytucji 

miejskich zostanie rozważona. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin odniósł się krytycznie do stanowiska Starosty. 

Przypomniał, że 10 lat temu miasto dysponowało możliwością przekazania na siedzibę 
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władz powiatu budynku przy ul. Sienkiewicza 87, ale nie udało się to wtedy, bo majątek po 

dyrekcji OSM przejął ktoś inny. Powiedział, że od 10 lat, gdy siedziba powiatu jest w 

Brzezinach, to nie zdarzyło się, aby starostą był ktoś z Brzezin. Zarzucił Staroście, że nie 

ma rozeznania, ile ma wolnych pomieszczeń w szpitalu, czy internacie ZSZ. Zapytał, 

dlaczego z pracy w szpitalu zwalnia się mieszkańców miasta i skąd pochodzą członkowie 

Zarządu Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia. Zarzucił Staroście, że nie zainicjował 

rozmów z władzami miasta, także z radnymi, w sprawie wykorzystania wolnych 

pomieszczeń należących do powiatu. Zadał pytanie, czy Starosta jest w stanie 

odpowiedzieć na zarzuty i pytania? 

 

Starosta Edmund Kotecki uchylił się od tak postawionego pytania, komentując wystąpienie 

Zastępcy Burmistrza zdaniem „Po co ta polityka?”. 

 

Wicestarosta Brzeziński Zbigniew Lechański w swoim wystąpieniu powiedział, że dla dobra 

zarówno miasta i powiatu należy poprawić współpracę i pierwszym takim krokiem 

mogłoby być pozytywne załatwienie prośby Zarządu Powiatu w sprawie darowizny. W 

swoim wystąpieniu odniósł się do aspektu historycznego walki o powiat. Przestrzegał 

przed utratą powiatu, gdyby okazało się, że będzie on słaby ekonomicznie. A będzie słaby, 

gdy nie będzie miał swojej własności, bo dzisiaj własność jest podstawą siły 

ekonomicznej. Wówczas będzie zagrożenie utraty wielu miejsc pracy w Brzezinach.  

 

Radny Adam Miazek  zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad 

projektem uchwały o darowiźnie dla Powiatu Brzezińskiego z wpisaniem wyników do 

protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Miazka w sprawie 

imiennego głosowania. 

 

Głosowało  13 radnych „za”, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

   

Radny Tadeusz Barucki polemizował z wystąpieniem Starosty, że były zakusy do likwidacji 

słabszych ekonomicznie powiatów. 

 

Radny Grzegorz Kędzia nie zgodził się ze zdaniem wygłoszonym przez Starostę i   

    Wicestarostę, że sprawa własności siedziby jest „być albo nie być” dla powiatu 

brzezińskiego. Radny dowodził, że nie ma tu żadnej korelacji pomiędzy własnością 

siedziby i przyszłym istnieniem powiatu. Radny dowodził, że racją stanu miasta jest 

pilnowanie swojej własności i dlatego będzie głosował przeciwko projektowi uchwały.  

 

Radna Grażyna Korybut zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, 12 głosów było „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały w sprawie przekazania  

    darowizny na rzecz Powiatu Brzezińskiego. 

 

Wyniki głosowania imiennego przedstawiają się następująco: 
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Tadeusz Barucki          Nie 

Zbigniew Bączyński    Tak 

Michał Dróżdż             Tak 

Czesława Gałecka        Nie 

Grzegorz Kędzia          Nie 

Grażyna Korybut         Tak 

Barbara Kozłowska     Nie 

Zofia Krawczyk           Tak 

Przemysław Maślanko Nie 

Adam Miazek               Nie 

Tadeusz Pabin              Nie 

Małgorzata Pyka          Tak 

Halina Szczepaniak      Nie 

Jakub Piątkowski         Nie. 

 

Spośród 14 radnych „za” podjęciem uchwały było 5 radnych, „przeciw” głosowało 9 radnych. 

Uchwała nie została podjęta. 

 

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki oświadczył, że podjęta zostanie próba dezaktualizacji 

komunalizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16. 

 

18.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z  

        dotychczasowymi dzierżawcami. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia umów 

dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów. Projekt uchwały stanowi załącznik 

do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do przedstawionego projektu i zapytał o opinię 

właściwej komisji. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, jaki jest cel zawarcia umów tylko na rok, podczas, gdy 

dotychczasowi dzierżawcy mieli umowy na 3 lata? 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że przyszłym roku będzie zmieniany plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzezin i żeby nie komplikować sytuacji 

własnościowych zdecydowano się  wyjątkowo na zawarcie umów na 1 rok. 

 

Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Głosowało 12 radnych „za”, 1 radny nie głosował. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

19.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej  

        prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 

 

Radna Grażyna Korybut – projektodawca uchwały przedstawiła uzasadnienie potrzeby 

wyrażenia stanowiska Rady Miasta w sprawie rolnictwa polskiego. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy projekt uchwały w tej sprawie był opiniowany? 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska oraz Przewodnicząca 

Komisji Spraw Społecznych potwierdziły pozytywne opinie w sprawie przedstawionego 

projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk  powiedziała, że w naszym mieście jest 600 

gospodarstw rolnych, tylu więc rolników oczekuje na poprawę sytuacji swoich 

gospodarstw. Z tytułu prowadzenia upraw rolnik  ze „starej” Unii otrzymuje dopłatę w 

wysokości 620 euro, nasz natomiast 189, co jest jawną niesprawiedliwością i należy 

oczekiwać aby nasz rząd lepiej zadbał o interesy tej grupy społecznej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Głosowało 13 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za” 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu i zostanie przesłana Premierowi RP. 

 

20.  Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że 13 czerwca 2011 r. wpłynęła skarga na Radę Miasta 

i Przewodniczącego Rady przekazana z Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi, dotycząca funkcjonowania Rady. Odpowiedź została udzielona 

Wojewodzie w dniu 22 czerwca 2011 r. Przewodniczący odczytał pismo z UW oraz pismo 

z odpowiedzią. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, czy skarga była anonimowa, czy podpisana? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie wie tego. Przedstawił następnie sprawę 

repatriantki, która zwróciła się o udzielenie pomocy w znalezieniu taniego mieszkania. 

Przewodniczący poprosił o przekazanie pisma Burmistrzowi Miasta i o udzielenie 

stosownej odpowiedzi. Poinformował następnie, że od Zarządu Brzezińskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej wpłynęła skarga na postępowanie Prezesa spółki PEC, który opóźnia 

załatwienie dostaw ciepłej wody do budynków na osiedlu Przedwiośnie. Przewodniczący 

powiedział, że Rada Miasta nie jest władna rozpatrywać skargę i że będzie ona 

rozpatrywana przez Radę Nadzorczą spółki PEC. 

 

Prezes PEC Mirosław Gałązka wyjaśnił na czym polegają problemy we współpracy z 

Zarządem BSM i że sprawa pomieszczenia dla wymiennikowni ciepła będzie rozwiązana 

w lipcu tego roku. 

 

Radny Tadeusz Barucki zainteresowany  rozwiązaniem problemu dostaw ciepłej wody 

potwierdził, że uczestniczył w wizji lokalnej, w wyniku której BSM i PEC doszli do 

porozumienia. 

 

Przewodniczący odczytał formalny wniosek 9 radnych, którzy proszą o zmianę godzin 

rozpoczynania sesji Rady Miasta na godziny poranne. Przewodniczący  odpowiedział, że 

począwszy od września, sesje będą rozpoczynać się o godz. 9. Przewodniczący poprosił, 

aby przygotować jednolity tekst Statutu Gminy Miasta Brzeziny, ponieważ wprowadzenie 

dużej ilości zmian utrudnia korzystanie z tego dokumentu. 
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Radny Tadeusz Barucki poinformował, że usterka  budowlana w Przedszkolu Nr 1 dotąd nie 

została usunięta, a nawet powiększa się i prosi o podjęcie interwencji u wykonawcy 

inwestycji. Poprosił też o odtworzenie zdroju znajdującego się pośrodku Placu Jana Pawła 

II , jak również   o wycięcie drzewa. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że zajmie się zgłoszonymi sprawami i że 

Urząd Miasta wystąpi do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wycięcie większej 

ilości drzew w związku z rewitalizacją Placu Jana Pawła II. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał, czy jest możliwość przekazania na rzecz spółki ZUK 

przyłączy wod – kan wybudowanych na osiedlu Szydłowiec, czy będzie budowany kanał 

burzowy w ul. Słonecznej oraz poprosił o informację o terminie zakończenia prac na 

osiedlu Szydłowiec. Radny wnioskował też o postawienie większej ilości koszy na śmieci 

w parku miejskim. W imieniu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego zapytał o 

możliwość powołania Młodzieżowej Rady Miasta Brzezin. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że prawo dopuszcza powołanie takiej rady spośród szkół 

z terenu miasta. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin powiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie w sprawie 

możliwości przekazania przyłączy na rzecz spółki ZUK. Poinformował, że inwestycja 

przebudowy dróg przy ul. Słonecznej zostanie ukończona w przyszłym roku, ale asfalt na 

ul. Stryjkowskiego  zostanie położony już wkrótce. Poinformował, że kanalizacja 

deszczowa w ul. Słonecznej nie będzie robiona. Obiecał, że informacja w sprawie 

terminarza robót drogowych na osiedlu Szydłowiec zostanie opublikowana w gazecie BIS. 

 

Radny Tadeusz Pabin zgłosił, że wyrwa w ul. Andersa przy skrzyżowaniu z ul. Św. Anny 

ciągle się powiększa i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że interwencje w sprawie naprawy nawierzchni w ul. 

Andersa zgłaszane są od 3 lat i nic w tej sprawie się nie dzieje. 

 

Radna Czesława Gałecka prosi o naprawienie przepustu na ul. Sportowej we wjeździe na 

stadion. Pyta się także o częstotliwość zamiatania mechanicznego ulic. 

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że naprawa odwodnienia w ul. Sportowej zostanie 

wykonana w lipcu i sierpniu. W sprawie zamiatania ulic poinformował, że były uwagi co 

do jakości wykonywanych usług zamiatarką i obecnie nie ma większych uwag. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podzielił się wiadomością, że miasto przejmuje udziały w Spółdzielni 

Socjalnej i że będziemy mieli swój potencjał wykonawczy robót drogowych. 

Poinformował też o możliwości udzielenia dotacji ze środków unijnych w wysokości 700 

tys. zł dla tej firmy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła o postawienie kosza na śmieci na ul. 

Moniuszki oraz o wycięcie uschłego drzewa na tej ulicy. 

 

Mieszkaniec ul. Zdrowie Eugeniusz Brot poprosił o umożliwienie zabrania głosu, lecz 

Przewodniczący Rady ze względu na późną porę poprosił go o przekazanie swoich uwag 

na piśmie do biura Rady Miasta. 
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21.  Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany i że zamyka 

posiedzenie. Sesja została zakończona o godz. 20.00. 

 

 

Protokołował: J. Sidor 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady 

 

                                                                                          Zbigniew Bączyński     

 

 

 

 

  

    


