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Przesłany radnym proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji i wręczenie listu gratulacyjnego za długoletnie pożycie małżeńskie. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu X sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja w sprawie sytuacji ekonomicznej Powiatowego Centrum Zdrowia w 

Brzezinach. 

9. Informacja o programie naprawczym spółki TBS. 

10. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod. – kan. na lata 2011 

– 2013, będących w posiadaniu spółki ZUK. 

11. Sprawozdanie z półrocznej pracy Rady Miasta, komisji statutowych i dyżurów radnych. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

      -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na   

          lata 2011 – 2044, 

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

      -  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny  

          na lata 2007 – 2013, 

      -  w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środków  

         finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, 

      -  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy    

         Społecznej w Brzezinach,  

      -  w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,  

      -  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  

         Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

      -  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego na  

          terenie Miasta Brzeziny, 

      -  w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, 

      -  w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat części działki nr 1322, położonej  

          przy ul. Łąkowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 

      -  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Brzeziny. 

13.Wolne wnioski. 

14.Zakończenie obrad Rady. 

 

 

 

 

1.Otwarcie sesji i wręczenie listu gratulacyjnego za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył posiedzenie XI sesji Rady Miasta i 

przywitał wszystkich obecnych: radnych, burmistrza Miasta Marcina Plutę z 

kierownictwem Urzędu Miasta i wszystkich zaproszonych gości, a wśród nich p. Irenę i  

Mariana Stejnhauerów, którzy obchodzą 60 – lecie pożycia małżeńskiego. Przewodniczący 

Rady zapowiedział rozszerzenie części uroczystej sesji w p. 3 a, po przyjęciu porządku 

obrad. 
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Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Natkańska odczytała treść listu gratulacyjnego dla 

państwa Ireny i Mariana Stejnhauerów z okazji 60.lecia pożycia małżeńskiego. 

przewodniczący Rady, burmistrz Marcin Pluta, zastępca burmistrza Roman Sasin i 

kierownik USC Ewa Natkańska wręczyli jubilatom kwiaty i okolicznościowy upominek a 

burmistrz Pluta życzył im długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Pani Irena 

Stejnhauer podziękowała władzom miasta za uświetnienie uroczystości jubileuszu, a 

zebrani radni i goście odśpiewali państwu Stejnhauerom „sto lat”. 

 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali obrad było obecnych 14 radnych. Spóźniona była 

radna Halina Szczepaniak. Przewodniczący uznał prawomocność sesji. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił przesłany radnym proponowany porządek obrad i zadał 

pytanie o ewentualne propozycje jego rozszerzenia lub zmian.  

 

Radny Michał Drożdż poprosił o zmianę kolejności procedowania uchwał budżetowych. 

Radny wnioskował o rozpatrzenie w pierwszej kolejności zmian w budżecie miasta. 

Powiedział, że chciałby zaproponować zmianę w wydatkach inwestycyjnych. 

Zaproponował najpierw  rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie a następnie projektu 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował wprowadzenie dwóch uchwał w sprawie przyznania 

bonifikat od nabycia praw własności działek w dzierżawie wieczystej. 

 

Radna Czesława Gałecka zaproponowała aby oznaczać w porządku obrad kolejność 

procedowanych uchwał np. kolejnymi literami alfabetu. 

 

Przewodniczący Rady uznał  uwagę za słuszną i możliwą do zastosowania od przyszłej sesji 

Rady. 

 

Radna Małgorzata Pyka zwróciła uwagę, że wprowadzony do porządku sesji temat w p.8 

dotyczący sytuacji ekonomicznej Powiatowego Centrum Zdrowia nie leży w 

kompetencjach Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że temat Powiatowego Centrum Zdrowia został wprowadzony 

z inicjatywy radnego Tadeusza Baruckiego. Zgodził się na tę propozycję radnego, 

ponieważ spółka PCZ świadczy usługi medyczne większości mieszkańcom naszego miasta 

i temat apelu związków zawodowych szpitala stał się głośny w społeczeństwie 

brzezińskim. Należało więc je  poinformować o przyczynach konfliktu. Na ten temat  nie 

przewiduje się debaty, jedynie przedstawienie informacji przez prezesa  spółki p. Zdzisława 

Ziółkowskiego. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie wniosku radnego Dróżdża. 

 

Radni jednogłośnie 14. głosami poparli w głosowaniu wniosek. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie wniosku burmistrza. 
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Radni przyjęli wniosek jednogłośnie  14 . głosami.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie porządku obrad XI sesji wraz z 

zaproponowanymi zmianami. 

 

W głosowaniu radni jednogłośnie 14. głosami „za” przyjęli zmieniony porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

  

      1.   Otwarcie  sesji i wręczenie listu gratulacyjnego za długoletnie pożycie małżeńskie. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

3 a.Wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich dyrektorom szkół i aktu   

      nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 

4. Przyjęcie protokółu X sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja w sprawie sytuacji ekonomicznej Powiatowego Centrum Zdrowia w 

Brzezinach. 

9. Informacja o programie naprawczym spółki TBS. 

10. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod. – kan. na lata 2011 

– 2013, będących w posiadaniu spółki ZUK. 

11. Sprawozdanie z półrocznej pracy Rady Miasta,  komisji statutowych i dyżurów 

radnych. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

      -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na   

          lata 2011 – 2044, 

      -  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny  

          na lata 2007 – 2013, 

      -  w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środków  

         finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych, 

      -  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy    

         Społecznej w Brzezinach,  

      -  w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,  

      -  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  

         Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

      -  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego na  

          terenie Miasta Brzeziny, 

      -  w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, 

      -  w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat części działki nr 1322, położonej  

          przy ul. Łąkowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 

      -  w sprawie uznania Rady za niewłaściwą do załatwienia skargi, 

      -  w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania, 

            -  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu   

               przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w   

               Brzezinach przy ul. Racławickiej 2 w prawo własności nieruchomości, 

             - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu   

               przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w   
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               Brzezinach przy ul. Moniuszki 48 w prawo własności nieruchomości. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie obrad Rady. 

 

 

3 a. Wręczenie  aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich dyrektorom szkół oraz    

       aktu nadania stopnia awansu zawodowego  nauczyciela. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w 

Brzezinach Małgorzacie Filipiak, pełniącej dotychczas obowiązki dyrektora tej szkoły, a 

następnie wręczył  akty powierzenia stanowisk dyrektorskich na następną 5 – letnią 

kadencję obecnym dyrektorom: Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniewowi Zielińskiemu i 

Szkoły Podstawowej Nr 2 Annie Mrówce. Burmistrz podkreślił, że dyrektorzy szkół 

podstawowych i gimnazjum zasłużyli swoim zaangażowaniem, doświadczeniem i dobrze 

wykonywaną pracą , dlatego odstąpiono od procedury konkursu, za zgodą Kuratorium 

Oświaty. 

 

Dyrektorzy szkół: Małgorzata Filipiak, Anna Mrówka i Zbigniew Zieliński podziękowali 

burmistrzowi za powierzenie im na następną kadencję stanowisk dyrektorskich. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował dyrektorom szkół i przedszkoli za 

przygotowanie placówek oświaty i wychowania do nowego roku szkolnego 2011 – 2012. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wręczył następnie akt nadania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 Wioletcie Rewkiewicz. Złożyła ona akt ślubowania. 

 

4. Przyjęcie protokółu X sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół X sesji Rady Miasta został sporządzony, 

podpisany,  wyłożony do wglądu w biurze obsługi Rady Miasta oraz zamieszczony na 

stronie internetowej BIP Miasta Brzeziny. Zapytał o ewentualne uwagi do treści protokółu. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu, więc poddał go przyjęciu poprzez głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, za przyjęciem protokółu było 10 radnych,  4 radnych wstrzymało się od 

głosu.  

 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację o pracach burmistrza i swojego zastępcy w 

okresie między sesjami. Informacja jest załączona do niniejszego protokółu. Kończąc 

informację burmistrz podziękował pracownikom Muzeum Regionalnego za sprawne 

przygotowanie i zorganizowanie koncertu słowno – muzycznego pt. „Zamach na 

MoCarta”. Impreza ta cieszyła się dużą popularnością, zwłaszcza, że wystąpił w niej znany 

i popularny aktor pochodzący z naszego miasta, uhonorowany tytułem Honorowego 

Mieszkańca Brzezin Zbigniew Zamachowski, któremu towarzyszyli aktor Wojciech 

Malajkat - dyrektor teatru „Syrena” i muzycy „Grupy MoCarta”. 

 

Przewodniczący Rady również pogratulował organizatorom tej plenerowej imprezy oraz 

poprosił o dyskusję nad informacją burmistrza. 
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Radny Tadeusz Barucki skrytykował pomysł sprowadzenia z Niemiec używanej sztucznej 

nawierzchni, która miałaby zostać położona na boisku hokeja na trawie. Jego zdaniem 

należy zakupić nową nawierzchnię ze sztucznej trawy, unikając jednocześnie bardzo 

wysokich kosztów transportu używanej nawierzchni z Niemiec. 

 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że należałoby ocenić przez specjalistów niemieckiej 

sztucznej nawierzchni pod kątem dalszego okresu przydatności do używania. Skoro nowa 

trawa jest taka droga, to może wtedy bardziej opłacalne byłoby sprowadzenie darmowej 

nawierzchni z Niemiec. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że na nową nawierzchnię jeszcze nas nie stać, bo koszt 

zakupu nowej sztucznej trawy wynosi od 300 do 330 tys. zł. Dodatkowo trzeba by ponieść 

koszty związane z przygotowaniem podbudowy. Łącznie może to być nawet ponad 500 tys. 

zł. Niestety, ale nie jest stać nas teraz na taki wydatek. Burmistrz zaproponował, aby do 

Niemiec wysłać delegację, która oceni stan sztucznej murawy i sporządzi odpowiednią 

dokumentację, która pomoże podjąć właściwą decyzję o wyborze. Burmistrz wspomniał o 

możliwości wybudowania nawet dwóch boisk typu „Orlik” w naszym mieście. Jedno 

powstałoby na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1, drugie natomiast na terenie 

międzyszkolnym przy Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej Nr 2. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby decyzję o wyborze wariantu: zakup używanej 

sztucznej trawy z Niemiec, czy zakup nowej nawierzchni, poprzedziła kalkulacja i ocena 

opłacalności. 

 

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki powiedział, że boisko do hokeja na 

trawie jest obecnie w złym stanie technicznym i zostało dopuszczone do rozgrywek 

ligowych pod warunkiem usunięcia uszkodzeń w  nawierzchni. Dyrektor uważa, że 

mistrzynie Polski nie mogą pozostać bez boiska. Dodał, że 1 m.kw. nowej sztucznej 

nawierzchni kosztuje 120 zł. Koszt zakupu trawy na cale boisko wyniósłby 500 tys. zł., 

plus koszt położenia nawierzchni. Zrobimy analizę opłacalności obu wariantów nowej i 

używanej nawierzchni, ale już dziś można powiedzieć, że na nową nawierzchnię nie ma 

środków w budżecie. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytania do burmistrza o : 

      - przebieg przyszłej trasy autobusów MPK po Brzezinach i ceny biletów,   

      - szczegóły organizacji Straży Miejskiej: siedzibę, biura, samochód służbowy, urządzenie    

         fotoradaru, 

      - wysokość i cel kredytu krótkoterminowego, który zaciągnie miasto, 

      - obowiązujące ceny biletów na imprezy sportowe, 

      - wyjaśnienie regulacji zawartych w zarządzeniach nr 92, 103 i 104. 

       

Burmistrz  wyjaśnił, że trasa autobusów MPK przebiegać będzie z Łodzi drogą krajową, 

następnie ulicami Przedwiośnie, Głowackiego, Lasockich,  Traugutta, Pl. Jana Pawła II i 

ponownie drogą krajową w kierunku Łodzi.  Krańcówka autobusu będzie niedaleko 

marketu „Intermarche” przy ul. Głowackiego. Obowiązywać mają bilety wg. cennika 

stosowanego przez MPK w Łodzi. Burmistrz poinformował następnie, że Straż Miejska 

zajmie 2 lokale biurowe na 3. piętrze siedziby Urzędu Miasta. Będzie tam biuro 

komendanta i chroniony pokój operacyjny. Strażnicy natomiast będą mieli siedzibę w 

oficynie przy ul. Sienkiewicza 11. Dla potrzeb straży wypożyczyliśmy samochód  Skoda  w 
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ramach testowania. Urządzenie radarowe nabyliśmy w drodze realizacji umowy 

okresowego użyczenia.  

      W chwili obecnej urządzenie radarowe jest testowane i przygotowywane do pracy. W 

sprawie  Zrządzenia Nr 92 burmistrz wyjaśnił, że dotyczy ono powołania komisji do oceny 

zniszczonych roślin ogrodowych przez sąsiada na posesji przy ul. Wojska Polskiego. W 

sprawie Zarządzenia nr 103 poprosił o wyjaśnienie p. Grażynę Melę, a w sprawie 

Zarządzenia Nr 104 p. Daniela Nawrockiego. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela wyjaśniła, że zarządzenie dotyczy zaciągnięcia kredytu 

krótkoterminowego w wysokości 2 mln zł., ponieważ wystąpiły okresowe braki środków 

finansowych spowodowane opóźnieniami  wpłat do budżetu z tytułu dochodów własnych. 

 

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki poinformował, że Zarządzeniem Nr 104 

wprowadzono w życie cennik  za usługi świadczone przez jednostki Centrum. Cennik jest 

zamieszczony i dostępny na stronie internetowej Centrum i Miejskiej Krytej Pływalni. 

 

Radna  Gałecka poprosiła o informację na temat remontów i likwidacji ubytków w nawierzchni 

dróg asfaltowych w ulicach: Dąbrowskiego, Andersa, Południowej, św. Anny oraz drogi o 

nieulepszonej nawierzchni w ul. Leśnej. 

 

Zastępca burmistrza zapewnił, że w miarę posiadanych środków wszystkie ubytki w jezdniach 

będą uzupełnione przed zimą. Poinformował, że pewne opóźnienie w remontach bieżących 

dróg nastąpiło z powodu okresowych braków pieniędzy w budżecie miasta. W pierwszej 

kolejności remontowane będą ulice o nawierzchni asfaltowej: Składowa, Andersa, a przy 

ul. Sportowej  będzie trzeba udrożnić rowy odwadniające. Naprawiane będą też ulice o 

nawierzchni gruntowej: Krasickiego i Sejmu Wielkiego, które zostaną wyrównane 

destruktem. Wyjaśnił, że droga gruntowa w ul. Leśnej naprawiana była niedawno - wiosną 

tego roku. Dodał, że zadaniem priorytetowym w miejskich inwestycjach drogowych jest 

inwestycja dofinansowana ze środków unijnych na osiedlu „Szydłowiec”. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że jednym z najważniejszych zadań, jakie sobie 

postawiła do zrealizowania w Radzie Miasta jest przywrócenie opieki nocnej i świątecznej 

dla mieszkańców Brzezin, która byłaby realizowana w naszym mieście. Mieszkańcy 

liczący na tego rodzaju usługi nie powinni w niedziele, święta i w nocy jeździć do 

Koluszek. Jak wiadomo nic z tego nie wyszło, mimo naszych usilnych starań. Powiedziała 

też, że większość punktów handlowo – usługowych w Brzezinach jest niedostępna w 

godzinach popołudniowych i wieczornych dla mieszkańców, którzy pracują poza 

Brzezinami. Nie można więc zostawiać w swoim mieście zarobionych pieniędzy i co za 

tym idzie podatków.  

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że nie ma obecnie możliwości odwrócenia sytuacji, w 

której  łódzki NFZ, bez konsultacji utworzył niekorzystne dla nas granice okręgów do 

świadczenia usług opieki medycznej nocnej i świątecznej. Koluszkowski NZOZ „Med. – 

Kol”, który wygrał przetarg na świadczenie u nas usług medycznych niestety nie zechciał 

podjąć współpracy z brzezińską spółką Powiatowe Centrum Zdrowia, dla przybliżenia 

usług nocnych i świątecznych  naszym mieszkańcom. Będziemy wnioskować w następnym 

rozdaniu konkursowym o sprawiedliwą zmianę granic przez Wojewódzki Oddział NFZ w 

Łodzi. Jeśli chodzi o dostępność usług i handlu w naszym mieście w godzinach 

popołudniowych i wieczornych, to nie mamy w nowej rzeczywistości gospodarczej 
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możliwości administracyjnego wpływu na przedsiębiorców. Sprawy te reguluje wolny 

rynek.  

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o podłączenie do sieci PEC osiedla XXX – lecia oraz o remont 

alejek w parku miejskim. 

 

Burmistrz  wyjaśnił, że obecna kotłownia olejowa na tym osiedlu powinna być zastąpiona 

miejską siecią centralnego ogrzewania z powodów ekonomicznych, gdyż szybko rosną 

ceny oleju opałowego, a dodatkowo PEC zyska nowych odbiorców. Dodał, że Zarząd BSM 

zobowiązał się wykonać wymiennikownię. PEC posiada w rezerwie kocioł, który za pół 

miliona zł. będzie modernizowany, więc mocy ciepłowniczej PEC-owi nie zabraknie. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił radnemu Pabinowi, że dzisiaj właśnie odbywa się przetarg na 

modernizację alejek w parku miejskim. 

 

Radny Michał Drożdż zapytał czy Straż Miejska ma już samochód dla wykonywania swoich 

zadań, a jeśli tak, to jakiej marki i czy jest nowy, czy używany. 

 

Burmistrz odpowiedział, że jest to nowy samochód osobowy marki Skoda . Używamy go jako 

samochód demonstracyjny. 

 

Radny Michał Drożdż zaproponował, aby środki w wysokości 130 tys. zł zaproponowane w 

zmianach do budżetu na parking przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeznaczyć na 

naprawy ulic. Powiedział, że parking akurat w tamtym miejscu jest niepotrzebny, bo tam są 

peryferie miasta, a pobliżu siedziby nowej parafii powstało osiedle „Na Wzgórzu” wraz z 

miejscami parkingowymi i garażami. Owszem brak jest miejsc parkingowych, ale w 

centrum miasta i w pobliżu targowiska miejskiego. 

 

Burmistrz przekonywał, że parking przy ul. Wyszyńskiego służyłby nie tylko nowej parafii, ale 

przede wszystkim mieszkańcom nowego osiedla budowanego przez spółkę JHM 

Development. Burmistrz przypomniał radnym, że w jego programie wyborczym jednym z 

punktów był rozwój ilości miejsc parkingowych w Brzezinach. 

 

Radny  Drożdż nie podzielił argumentacji burmistrza i powiedział, że nowa parafia, jeśli chce 

mieć parking, powinna wybudować go za własne środki. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przenieść tę dyskusję na posiedzenie Komisji Rozwoju 

Gospodarczego. 

 

Radna  Gałecka chciała jeszcze wyjaśnień w sprawie parkingu przy ul. Wyszyńskiego, ale 

przewodniczący przerwał jej wypowiedź, ponieważ jak stwierdził zakończył dyskusję na 

ten temat. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych.    

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o wyjaśnienie w sprawie propozycji Zarządu TBS 

dotyczącej podwyższenia kaucji za mieszkania w nowo wybudowanym bloku przy ul. 

Bohaterów Warszawy 5  z dwukrotności do 12 – krotności wysokości czynszu. 

Powiedziała, że w tej sprawie otrzymała pismo od przyszłych mieszkańców tego bloku, 

którzy nie zgadzają się na takie postępowanie władz TBS. Mieszkańcy ci uważają, że 
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budynek nie został wykonany w planowanym terminie, nie z ich winy. Radna oczekuje  

pisemnej odpowiedzi w tej sprawie. Zapytała też burmistrza o dalsze plany co do rozwoju 

działalności  orkiestry strażackiej, która wyraźnie poprawiła jakość swoich występów. 

 

Burmistrz odpowiedział, że nic nie wiedział o propozycji spółki TBS podniesienia kaucji za 

nowe mieszkania. Poprosił o odpowiedź pisemną prezesa Tomasza Miazka. W sprawie 

orkiestry wyjaśnił, że orkiestra nadal będzie funkcjonować w strukturze Muzeum 

Regionalnego i będzie miała charakter miejski. Poprawa poziomu jej występów wiąże się z 

zatrudnieniem dobrego dyrygenta. Problemem jest brak nowych członków chętnych do 

uczestnictwa w tej orkiestrze, dlatego burmistrz zwróci się do kierownictwa Szkoły 

Muzycznej, aby pomogło w naborze nowych młodych członków. Chcemy, aby orkiestra się 

rozwijała, musimy więc wyasygnować ok. 20 tys. zł. na zakup nowych galowych strojów i 

na naprawy oraz zakup nowych instrumentów. Taki projekt wydatku zostanie zgłoszony do 

zaakceptowania Komisji Budżetowo – Finansowej oraz Radzie Miasta. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał o wyniki konkursu na żywienie w szkołach miejskich. 

Interesowało go również, czy w związku z restrukturyzacją procesu żywienia  ktoś stracił 

pracę. 

 

Burmistrz odpowiedział, że dopiero w trzecim z kolei konkursie wybrano wykonawcę usług 

żywieniowych – firmę gastronomiczną państwa Garnysz. Burmistrz poinformował, że 

wyłanianiu wykonawcy usług żywieniowych towarzyszyło wiele emocji i nieporozumień. 

Zdarzyły się też donosy i anonimowe skargi. Burmistrz wyjaśnił, że  miasto ponosiło 

nadmierne wydatki związane z żywieniem w placówkach oświatowych. Nowe rozwiązanie 

przynieść powinno oszczędności ok. 500 tys. zł w skali rocznej. Zaoszczędzone środki 

finansowe zmniejszą poziom naszego zadłużenia, a część z nich mamy zamiar wykorzystać 

na wdrażanie programów prorozwojowych. Burmistrz zagwarantował, że  interesy 

pracownicze przy  zmianach organizacyjnych w oświacie zostały  zabezpieczone, gdyż 

firma gastronomiczna zobowiązała się przejąć pracowników kuchni. Firma gastronomiczna  

może docelowo zatrudnić 6 – 7 pracowników i sporządzić 600 do 700 obiadów. Wyjaśnił 

następnie, że za usługi żywieniowe  rodzice nieco więcej zapłacą, ale nie zapłacą za to za 

zajęcia takie jak nauka języków obcych, czy za naukę tańca, które są dofinansowane z 

programów unijnych.  

 

Radna  Gałecka skomentowała sytuację wokół żywienia w placówkach oświaty i wychowania 

w ten sposób, że miasto pozbywa się swoich zadań, a wzrost cen posiłków przerzuca na 

rodziców. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wzrost kosztu posiłku z 5 do 7,50 zł jest znaczny, ale 

przy 5 zł większość obiadów nadawała się raczej do wyrzucenia ze względów na niską 

jakość. Obecnie jakość posiłków jest dużo lepsza i osiągnięto przyzwoity poziom żywienia. 

 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są radni niezadowoleni z odpowiedzi na złożone 

interpelacje? 
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Radny Tadeusz Barucki w imieniu Zarządu Ogrodów Działkowych prosi burmistrza o  

odpowiedź na pismo z 12 kwietnia 2011 r. i na następne pismo z 28 lipca 2011 r. dotyczące 

naprawy stanu nawierzchni ulicy Bohaterów Warszawy. 

 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza o sprawdzenie tej informacji i udzielenie 

odpowiedzi. Sam zawnioskował o usunięcie suchych drzew przy trasie Nr 72 i podcięcia 

drzew, których gałęzie „straszą” kierowców i mieszkańców na drodze zarządzanej przez 

Oddział Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że sprawę zgłoszono już wcześniej i  otrzymał odpowiedź, 

że przygotowana jest już wycinka wielu drzew i podcinanie koron, dla poprawy zarówno 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, przechodzących pieszych jak i lepszej estetyki. 

 

Radny Adam Miazek przypomniał, że mieszkańcy ul. Polnej nadal proszą o wycięcie starych 

topól, które utrudniają prawidłowy spływ wód deszczowych. 

 

Zastępca burmistrza przyznał rację radnemu Miazkowi i dodał, że prace przy ul. Polnej 

poprawią spływ wód powierzchniowych w tym rejonie miasta. 

 

Radny Michał Dróżdż poprosił o rozwiązanie problemu braku miejsca zabaw dla dzieci z 

osiedla przy ul. Berlinga i okolic. Obecnie dzieci często bawią się w miejscach 

zagrożonych sporym ruchem samochodów i motocyklistów. Radny uważa, że dobrym 

rozwiązaniem byłby plac zabaw dla dzieci na terenie Miejskiej Krytej Pływalni. Proponuje 

rozważyć przeznaczenie środków przygotowanych na parking przy ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego właśnie na wybudowanie placu zabaw na terenie Miejskiej Krytej Pływalni.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że mimo braku miejsca do zabaw,  rodzice mają obowiązek 

zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że na ulicach Kulczyńskiego i Berlinga należałoby ograniczyć 

szybkość ruchu pojazdów do 30 km/godzinę. Powrócił też do tematu parkingu przy nowym 

kościele, uważając, że jest on tam potrzebny. 

 

Radny  Dróżdż powtórzył jeszcze raz swój pogląd, że nie ma problemu parkowania 

samochodów osobowych w rejonie ul. Kulczyńskiego. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że do końca bieżącego roku na terenie Miejskiej Krytej 

Pływalni ma powstać grota solna. 

 

8. Informacja o sytuacji ekonomicznej spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach. 

 

Przewodniczący Rady poprosił prezesa spółki Powiatowe Centrum Zdrowia o informację o 

stanie  ekonomicznym jednostki, którą kieruje. Dodał, że nie przewiduje dyskusji nad tym 

tematem, gdyż ocena sytuacji ekonomicznej PCZ nie leży w kompetencji Rady Miasta, 

tylko Rady Powiatu.  

 

Prezes Zdzisław Ziółkowski przedstawił  informację, która  stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. Dodał, że nie jest prawdą, że wszystkie związki zawodowe podpisały się pod 

apelem o ratowanie firmy przed upadkiem, bowiem Związek Lekarzy tego nie zrobił. Apel 

nie był konsultowany z członkami związków, była to inicjatywa zarządów kilku związków. 
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Prezes udowadniał, że sytuacja ekonomiczna spółki nie jest wcale zła, wprost przeciwnie, 

wynik za 2010 r. jest pozytywny.  Dokładne dane przedstawione są na stronie internetowej 

szpitala oraz jest opublikowany w KRSie. Taka działalność zarządów kilku związków jest 

szkodliwa dla spółki, bo podważa jej wiarygodność w okresie, gdy stara się o poważnej 

wielkości kredyt na inwestycje rozwojowe i poprawę pozycji konkurencyjnej na trudnym 

rynku usług medycznych. Powiedział, że zarządy związków dały się wciągnąć w szkodliwą 

grę konkurencyjnym firmom medycznym, dążącym do przejęcia pacjentów szpitala. 

 

Przewodniczący Rady podziękował za informację prezesowi Ziółkowskiemu i życzył mu 

powodzenia w kierowaniu spółką. 

 

Radny  Barucki zadał pytanie w jaki sposób zarząd spółki PCZ zamierza rozwiązać problem z 

ogrzewaniem szpitala z dwóch źródeł ciepła. 

 

Radna Grażyna Korybut oceniła postawę prezesa PCZ mówiąc, że jest ona twarda , 

nieprzejednana i zaostrzająca konflikty w środowisku. Mieszkańcy Brzezin są 

zaniepokojeni pogarszającą się jakością świadczeń przez szpital. Prezes widzi spółkę PCZ 

przez pryzmat ekonomii a powinien dbać przede wszystkim o poziom świadczeń usług 

medycznych, z czym niestety są problemy. Przykładem tu jest sprawa przegranego 

konkursu na nocną i świąteczną pomoc medyczną. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na wrześniowej sesji Rada ponownie zajmie się 

świadczeniem usług podstawowej, nocnej i świątecznej opieki medycznej. 

      W tym momencie przewodniczący przywitał przybyłego na sesję Rady Powiatowego 

Komendanta Policji w Brzezinach inspektora Krzysztofa Wdowiaka. 

 

9. Informacja o programie naprawczym spółki TBS. 

 

Prezes spółki TBS Tomasz Miazek przypomniał, że szczegółowe informacje na temat 

obecnego stanu TBS oraz swoich zamierzeń przedstawił na posiedzeniach czterech komisji 

Rady przed obecną sesją. Zaproponował, aby radni dopytali o szczegóły poprzez zadawane 

pytania. Informacja prezesa TBS stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Prezes 

Miazek powiedział, że głównym celem jego działania obecnie będzie doprowadzenie do 

oddłużenia spółki wobec kontrahentów, głównie zaś wobec spółek PEC i ZUK. Dodał, że 

obecny stan spółki spowodowały rażące zaniedbania wszystkich poprzednich zarządów i 

właściciela spółki. 

 

Radny  Barucki zapytał, ile będzie kosztować naprawa systemu księgowego TBS oraz jakie są 

przyczyny tego, że ogrzewanie bloku przy Bohaterów Warszawy 5 A działa od lat 

wadliwie, jeśli tak, to jakie są tego przyczyny?  

 

Prezes TBS oświadczył, że odpowie radnemu na piśmie w sprawie kosztów audytu jaki jest 

prowadzony w TBSie. W sprawie wadliwego ogrzewania budynku wyjaśniana jest sprawa 

nieprawidłowości. 

 

Radny Barucki zadał pytanie, czy trzeba było czekać aż 10 lat, aby stwierdzić, że ogrzewanie 

jest wadliwe? Należało po prostu usunąć wady a nie czekać w nieskończoność. Zapytał, 

czy ktoś poniesie odpowiedzialność za powstałe straty? 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że nie może być tak, że ktoś tylko dlatego, że nie posiada 

licznika  zużycia wody musi zapłacić 30 tys. zł za wodę, bo to jest fikcja. Wszystkie straty 

wody w danym budynku nie mogą obciążać tylko jednego odbiorcy. Gdyby sprawa trafiła 

do sądu o zapłatę tych 30 tys. zł, to na pewno TBS przegrałby proces. 

 

Radny Barucki poprosił o sporządzenie kalkulacji stawek czynszu w lokalach starych i 

nowszych, ponieważ chciałby pomóc nie jako radny, tylko jako praktyk, który może służyć 

swoim doświadczeniem. 

 

Prezes Miazek  powiedział, że chętnie skorzysta z doświadczeń p. Baruckiego. 

 

Radna  Gałecka zapytała o wielkość zadłużenia TBS wobec spółek ZUK i PEC. 

 

Prezes  Miazek odpowiedział, że zaległości w regulowaniu należności powstawały od lat i 

ciągle były problemy z zapłatą faktur za wodę i ciepło. Dodał – trzeba to otwarcie 

powiedzieć, że przez cały okres od powstania spółki TBS, była ona zarządzana nieudolnie. 

 

Radny Krzysztof Jeske zadał retoryczne pytanie: dlaczego my jako podatnicy musimy ponosić 

konsekwencje czyichś błędów i nieudolności? 

 

Prezes Miazek powiedział, że majątek spółki jest majątkiem całości samorządu, czyli 

wszystkich mieszkańców miasta. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy konieczny był w TBSie audyt? Może było potrzebne tylko 

badanie biegłego? Zapytał, jakie będą działania wobec poprzednich zarządów TBS? 

Przewodniczącego interesowało też, czy były w tym roku podwyżki wynagrodzeń. 

 

Prezes Miazek odpowiedział, że jego zdaniem audyt, mimo, że kosztowny, był konieczny, 

ponieważ księgi rachunkowe spółki są w takim stanie, że nie można było sporządzić 

prawdziwego obrazu finansów spółki. W sprawie ewentualnych konsekwencji wobec 

poprzednich zarządów spółki prezes powiedział, że przedstawi wnioski zarówno Radzie 

Nadzorczej, jak i właścicielowi spółki. W sprawie plac odpowiedział, że na razie nie myśli 

o podwyżkach płac. Przy ocenie wysiłku indywidualnego pracownika w dodatkową pracę 

stosuje motywacje premiowe.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy dodatkowe koszty budowy nowego budynku obciążą 

przyszłych najemców?  

 

Prezes Miazek odpowiedział, że niewiele, ponieważ wykonane zostało drugie nieplanowane 

wcześniej wejście do budynku. 

 

Radna Gałecka zapytała, czy były oszczędności z tytułu redukcji etatów w spółce? 

 

Prezes Miazek odpowiedział, że część umów rozwiązano, inne wygasły same. 

 

Przewodniczący Rady na zakończenie dyskusji w tym punkcie, życzył powodzenia w realizacji 

programu naprawczego spółki 

 

10.  Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod. – kan. na lata 

2011 – 2013, będących w posiadaniu spółki ZUK.  
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Prezes Zakładu Usług Komunalnych Janusz Cywiński zaprezentował główne założenia planu 

rozwoju urządzeń wod.-kan. na lata 2011 – 2013. Powiedział, że radni otrzymali projekt 

tego planu a dodatkowo był prezentowany na posiedzeniach komisji. Materiał stanowi 

załącznik do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała pozytywną 

opinię Komisji. 

 

Radny Barucki zapytał jaką koncepcję ma spółka w rozwiązaniu uciążliwego od wielu lat 

problemu zalewania ściekami posesji w rejonie ulic Sienkiewicza, Mickiewicza, Traugutta? 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na konieczność oczyszczania kratek ściekowych, które 

nie odbierają podczas gwałtownych opadów nadmiaru wody. 

 

Radny Grzegorz Kędzia poprosił o rozwiązanie problemu przejęcia przez spółkę ZUK 

przyłączy wodociągowych na osiedlu „Szydłowiec”, które wybudowano ze środków 

mieszkańców, ale powinny być przejęte przez ZUK, bo w przypadku awarii nikt sam 

prywatnie nie będzie w stanie ich naprawić. 

 

Radna Gałecka zapytała o lokalizację stacji podnoszenia ciśnienia wody, o liczbę odbiorców 

przy ul. Okrzei, dla których będzie opłacać się modernizować sieć oraz o potrzebę budowy 

sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Mrockiej i Głowackiego. 

 

Prezes Cywiński odpowiedział, że stacja podniesienia ciśnienia wody będzie  budowana u 

zbiegu ulic Małczewskiej i Jarzębinowej. Inwestycja ta pozwoli podnieść ciśnienie wody na 

obszarze  25% obszaru miasta. Przekazanie przyłączy wodociągowych z osiedla 

„Szydłowiec” wiąże się z podpisaniem odrębnych umów z ich właścicielami. Wyjaśnił, że 

przypadku awarii przyłącza, jego właściciel powinien zgłosić ją w ciągu 2 godzin do ZUK, 

że będzie usuwać usterkę we własnym zakresie, albo prosi o interwencję ZUK. Po 

wykonaniu naprawy, właściciel przyłącza otrzymuje jest obciążany kosztami naprawy. 

Prezes poinformował, że obecnie na terenie miasta należałoby wybudować 5 wodociągów. 

Jest to zadanie własne gminy, finansowane z jej budżetu na inwestycje. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że kanalizacja miejska wymaga usprawnienia poprzez 

modernizację polegającą na  dopasowaniu przekrojów kolektorów sieci kanalizacyjnej. 

Wypowiedział się w sprawie podniesienia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 

działek do których został doprowadzony wodociąg.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jego zdaniem przyczyną zalewania posesji w rejonie ulic  

Mickiewicza – Traugutta jest dławienie spływu wód deszczowych przez oczyszczalnię 

ścieków. Uporządkowanie systemu kanalizacji w tym rejonie ulic wymagać będzie dużych 

nakładów finansowych rzędu 4 – 5 milionów zł. Zwrócił uwagę, że wiele studzienek 

burzowych jest zanieczyszczona piaskiem i śmieciami. 

 

Radny Barucki nie zgodził się z opinią przewodniczącego. Uważa on, że od 10 - 12 lat istnieje 

      tam przewężenie kanalizacji burzowej.  Woda po prostu nie mieści się w rurach i wylewa 

się na powierzchnię zalewając najpierw piwnice okolicznych domów. 
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Prezes ZUK Cywiński  powiedział, że sytuację powinien poprawić budowany obecnie zbiornik 

retencyjny. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że sam zbiornik nie rozwiąże problemu i trzeba pomyśleć o 

wymianie wadliwej sieci na taką o właściwych przekrojach. Dodał, że powstały nowe 

osiedla, zabudowano place i parkingi, co przyśpiesza spływ wód deszczowych. 

 

Radny Barucki poprosił o wyjaśnienie problemu wadliwej kanalizacji. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że w rejonie ul. Mickiewicza jest dwukrotne przewężenie sieci 

kanalizacji burzowej, którą wykonano w okresie, gdy członkiem Zarządu Miasta za 

kadencji burmistrza Kłopockiego był radny Barucki. 

 

Wypowiedź ta bardzo zbulwersowała radnego Baruckiego, który ostro zareagował na jego 

zdaniem  złośliwość zastępcy burmistrza. 

 

Prezes ZUK powiedział, że wszystkie dodatkowe inwestycje wodno – kanalizacyjne są 

uzależnione od wcześniejszego ukończenia modernizacji oczyszczalni ścieków. 

 

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję w tym punkcie i poprosił prezesa ZUK o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionego projektu. Uwag radnych nie 

odnotował i przeszedł do głosowania. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, którzy przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

 

11. Sprawozdanie z półrocznej pracy Rady Miasta, komisji statutowych i dyżurów 

radnych. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił sprawozdanie z działalności Rady za I 

półrocze 2011 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Zapytał następnie, 

czy radni mają pytania i uwagi do tego sprawozdania. Uwag i pytań nie odnotowano, więc 

uznał, że sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk przedstawiła informację o dyżurach radnych. 

Informacja jest załączona do protokółu. Również do tej informacji radni nie wnieśli uwag. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił sprawozdanie z prac 

Komisji – w załączeniu do protokółu. Rada jednogłośnie przyjęła to sprawozdanie. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przedstawił sprawozdanie 

z prac Komisji – załączone do protokółu. Radni nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko przedstawił 

sprawozdanie z prac Komisji w I półroczu 2011 r. – załączone do protokólu. Nie 

odnotowano uwag do sprawozdania. 

 



 

 

 

15 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut odczytała sprawozdanie 

Komisji z działalności w I półroczu 2011 r.( w załączeniu). Radni nie wnieśli uwag do 

sprawozdania. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przedstawiła 

sprawozdanie swojej Komisji z prac w I połowie 2011 roku. Stanowi ono załącznik do 

protokółu.  Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 

 

 

13. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

 

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

Miasto Brzeziny na 2011 r. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła propozycje burmistrza zmian w budżecie Gminy 

Miasto Brzeziny na 2011 r. Projekt uchwały zmian – w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję. 

 

Radny Michał Dróżdż zaproponował, aby planowane środki w wysokości 130 tys. zł na 

wybudowanie parkingu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego przesunąć na budowę parkingu 

w rejonie centrum miasta, tam gdzie będzie on potrzebny, lub na modernizację dróg 

gminnych w naszym mieście. 

 

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

budżecie. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki poinformował, że opinia Komisji przedstawionych 

zmian przez p. Grażynę Melę była pozytywna. 

 

Radny Jakub Piątkowski powiedział, że jest członkiem Komisji Finansowo – Budżetowej i 

zgłasza zastrzeżenie co do celowości wydatku na budowę parkingu w tym rejonie miasta. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie przedłożonego w imieniu burmistrza projektu 

uchwały, a następnie Komisja Rozwoju Gospodarczego zaproponowałaby dokonanie 

zmiany planu inwestycji na 2011 r. 

 

Radny Dróżdż zapytał, czy te 130 tys. zł. przeznaczone na parking można „wyjąć” z 

przedłożonego projektu zmian w budżecie? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że budżet musi się równoważyć. Proponowana kwota 130 tys. na 

parking jest wydatkiem majątkowym i nie można przeznaczyć jej na wydatki bieżące np. 

na remonty.  

 

Radny Dróżdż podniósł, że wydatek inwestycyjny na parking jest pomysłem nowym, nie 

planowanym i wcześniej nie uzgodnionym. Zadał pytanie: skąd wziął się ten pomysł? 

 

Radny Barucki powiedział, że wniosek radnego Dróżdża ma charakter formalny i należy go 

przegłosować przez Radę. 
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Burmistrz Pluta powiedział, że parking przy ul. Wyszyńskiego nie jest pomysłem nowym i był 

rozpatrzony przez komisje. Burmistrz poprosił o przegłosowanie wniosku radnego 

Dróżdza. 

 

Radny Dróżdż zmodyfikował swój wniosek. Powiedział, że wnioskuje o przesunięcie 130 tys. 

zł. z budowy parkingu przy ul. Wyszyńskiego na inny cel inwestycyjny. 

 

Skarbnik zaproponowała aby przeznaczyć 130 tys. zł na budowę alejek w parku miejskim. 

Zachowana zostanie wtedy struktura budżetu. 

 

Burmistrz Pluta zgodził się na tę propozycję. 

 

Radna Grażyna Korybut przypomniała, że były na posiedzeniach innych komisji wątpliwości w 

sprawie przeznaczenia dotacji w wysokości 10 tys. zł. na służby ponadnormatywne patroli 

policyjnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie wydatku w wysokości 

130 tys. zł. z budowy parkingu na zdanie budowa alejek w parku miejskim. 

 

W glosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za wnioskiem głosowało 6 radnych, przeciw  5 

radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetowych wraz z przyjętą zmianą, ale kilkoro radnych poprosiło jeszcze o głos aby 

wyjaśnić przeznaczenie zmian  budżetowych. 

 

Radna Gałecka zapytała o kwotę 60 tys. zł. przeznaczoną na Straż Miejską – czy jest ona 

jednorazowa? 

 

Radny Jakub Piątkowski zgłosił zastrzeżenie co do celowości przeznaczenia dodatkowych 

środków  w wysokości 6 tys. zł na funkcjonowanie Centrum Promocji i Kultury. Zapytał 

też, czy zmieniło się zatrudnienie w CPiK?   

 

Przewodniczący Rady poprosił dyrektor Centrum o wyjaśnienie przeznaczenia dodatkowych 

środków na funkcjonowanie CPiK. 

 

Dyrektor Monika Hibner uzasadniała, że przyznane środki na urządzenie siedziby CPiK w 

wysokości 20 tys. zł okazały się za niskie. W okresie remontu nie wydawano gazety BIS i 

nie było wpływów z jej sprzedaży. Zatrudniono na ¼ etatu redaktora naczelnego BIS oraz 

dziennikarza na umowę zlecenie. 

 

Przewodniczący Rady wobec braku chętnych do zadawania dalszych pytań poprosił o 

odczytanie projektu uchwały ze zmianami przez p. Grażynę Melę. Następnie zapytał o 

uwagi do projektu uchwały. Uwag nie odnotował i poprosił radnych o głosowanie.  

 

Glosowało 13 radnych. Glosy „za” – 7, glosy „przeciw” – 3, wstrzymujące się – 3.   

 

   

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 – 2044. 
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 Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie zmiany WPF wynikającej ze zmian 

w budżecie Gminy Miasto Brzeziny. Projekt tej uchwały jest załączony do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy Komisja Finansowo – Budżetowa opiniowała 

przedstawioną zmianę? 

 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że opinia był pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych. 10. było „za”, 1 głos był wstrzymujący się. 

 

  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie zmiany Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego wynikającej ze zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny. Projekt tej 

uchwały jest załączony do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy Komisja Finansowo – Budżetowa opiniowała 

przedstawioną zmianę? 

 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że tak. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 10 radnych i wszyscy głosowali jednogłośnie „za”. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w 

Brzezinach środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poprosił Komendanta Powiatowego Policji o uzasadnienie wniosku. 

Powiedział, że współpraca z Komendą Powiatową Policji układa się bardzo dobrze i 

zwraca się do radnych o uznanie za potrzebne mieszkańcom dodatkowe służby 

ponadnormatywne policjantów w II półroczu 2011 r. Prosił też radnych, aby odróżnili 

zadania Policji, która zajmuje się bezpieczeństwem od zadań Straży Miejskiej, która 

zajmuje się zadaniami związanymi z porządkiem na terenie miasta. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach inspektor Krzysztof Wdowiak uzasadnił  

społeczną potrzebę dodatkowych patroli policjantów na terenie miasta. Poinformował, że 

zarówno stan osobowy jak i środki finansowe Komendy Policji są zbyt małe w stosunku 

do rosnących zadań i każde dofinansowanie poprawia ten stan. Podał przykłady 

skutecznych interwencji patroli ponadnormatywnych.  Dotyczyły one przypadków, gdy np. 

spożywano alkohol w miejscach publicznych i zakłócano spokój okolic Placu Jana Pawła 

II, parku miejskiego czy boisk szkolnych. Interwencje te są potrzebne zwłaszcza w porze 

wieczorowej i nocnej latem i jesienią. Oczekują ich także mieszkańcy. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poinformowała, że członkowie 

Komisji  mieli wątpliwości w sprawie zaopiniowania przyznania środków z budżetu 

miasta, na patrole ponadnormatywne,  uważając, że zadania Straży Miejskiej z zakresu 

porządku i zadania utrzymania bezpieczeństwa przez Policję dublują się. Dlatego wyrazili 

to trzema glosami przeciwko i trzema głosami wstrzymującymi się przy opiniowaniu 

projektu uchwały. 

 

Radna Gałecka poparła stanowisko Komisji Spraw Społecznych. Powiedziała, że na Straż 

Miejską przeznaczono już 300 tys. zł . Zapytała, czy strażnicy miejscy mają obsługiwać 

tylko radary? 

 

Burmistrz Pluta odpowiedział, że nie powinniśmy wchodzić w kompetencje Policji w zakresie 

przestrzegania bezpieczeństwa publicznego. Straż Miejska będzie zajmować się nie tylko 

obsługą radaru, ale także kontrolą przestrzegania porządku w mieście. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że patrole ponadnormatywne policjantów są poza godzinami 

pracy Straży Miejskiej, dlatego nawet nie ma możliwości, żeby te służby się dublowały. 

 

Komendant Wdowiak wyjaśnił, że zadania Policji i Straży Miejskiej są odrębne. Ale jest 

możliwość współpracy, na przykład przy organizowaniu wspólnych patroli. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że służby miasta i Komendy Policji w okresie Dni Brzezin 

dobrze  ze sobą współpracowały w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał, czy są statystyki obrazujące skuteczność służb 

ponadnormatywnych oraz jakie są przyczyny braków kadrowych w naszej Komendzie 

Policji. Zapytał też, czy jeśli nie przekażemy Policji 10 tys. zł., to będzie zagrożone 

bezpieczeństwo? 

 

Komendant Wdowiak odpowiedział,  że w garnizonie łódzkim brakuje 260 etatów a w 

Komendzie Powiatowej w Brzezinach 1 etat. Nasz stan osobowy nie zwiększa się, a  

polityka oszczędzania resortu odbija się na zbyt niskich płacach w policjantów i 

przydzielanych funduszach np. na paliwo. Zadań jednak ciągle przybywa. W takiej 

sytuacji pomoc samorządu jest bardzo cenna. 

 

Radny Adam Miazek zaproponował znalezienie 10 tys. zł. oszczędności np. w budżecie Straży 

Miejskiej, by móc dofinansować służby ponadnormatywne. 

 

Burmistrz Pluta zgodził się z propozycją radnego. 

 

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że wobec możliwości zmniejszenia budżetu Straży 

Miejskiej o 10 tys. zł., złe było planowanie finansowe. 

 

Burmistrz Pluta odpowiedział, że planowanie środków zawsze odbywa się z pewną rezerwą. W 

tym przypadku możemy zaoszczędzić 10 tys. zł. z przeznaczeniem na dotację dla służb 

ponadnormatywnych patroli policyjnych. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania głosów w dyskusji, poprosił o odczytanie projektu 

uchwały. 
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Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały (w załączeniu do protokółu), 

a przewodniczący zapytał, czy są uwagi radnych. Uwag nie stwierdził i zaproponował 

głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych. Głosy „za” – 9, głosy przeciwne – 3. Głosy wstrzymujące się – 2. 

    

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 

Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały i odczytała 

jej treść. Projekt ten jest załączony do protokółu. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi radnych. Uwag nie było, więc zarządził głosowanie. 

 

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

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania 

kandydatów na ławników. 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic powiedziała, że w październiku 2011 roku należy wybrać 

ławników na nową kadencję. Na 16 miejsc przeznaczonych dla ławników z miasta 

Brzeziny, jedynie Sąd Rejonowy w Brzezinach przesłał kandydatury 3. osób. Rolą Rady 

Miasta jest dokonanie wyboru ławników, ale przedtem należy zaopiniować zgłoszonych 

kandydatów. Dlatego niezbędne jest powołanie zespołu ds. ich  zaopiniowania. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie 3 kandydatów do zespołu opiniującego. Radni 

zgłosili 4 kandydatów i przewodniczący poprosił o zgodę Rady, aby zespół opiniujący 

liczył 4 członków. 

 

Radni zgłosili następujące osoby: 

- Grażyna Korybut, 

- Czesława Gałecka, 

- Tadeusz Barucki, 

- Michał Dróżdż. 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały, a przewodniczący Rady poprosił o 

głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych. 13 było „za”, 1 głos był wstrzymujący się.   

   

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

odwoływania członków Zespoł Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kwiecień przedstawiła poprawiony 

projekt uchwały. (w załączeniu do protokółu). Wyjaśniła na czym polegały poprawki i 

powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie poprawiony 

projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych potwierdziła pozytywną opinię Komisji. 
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Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały i następnie zapytał o uwagi. 

Uwag nie stwierdził i poprosił radnych o głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych, wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 

m kw. pasa drogowego na terenie Miasta Brzeziny, 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin przedstawił projekt uchwały, który stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. Powiedział, że w związku z tym, że stawki za zajęcie pasa 

drogowego były nie zmieniane od 7 lat, dlatego należy jej podwyższyć. Podał przykład 

spółki JHM Development, która zapłaciła w 2010 roku za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego 

9, 30 zł., a wg nowych stawek zapłaciłaby 139, 50 zł. Nowe stawki miałyby zachęcić 

przedsiębiorców budowlanych do jak najszybszego wykonania pracy i nie przedłużania 

zajęcia pasa drogowego oraz do stosowania metody przyciskowej zamiast odkrywkowej, co 

wpłynęłoby na zmniejszenie uszkodzeń jezdni i chodników. Następnie poprosił o 

zadawanie pytań.  

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o symulację dotyczącą kosztów ponoszonych przez spółki 

miejskie, ponieważ nie było właściwej informacji w postaci uzasadnienia do projektu 

uchwały. Z tabeli, którą  zobaczył przed chwilą  niewiele można zrozumieć, aby wyrobić 

sobie właściwy pogląd na skutki podwyżek opłat 

 

Radny Tadeusz Barucki również nie mógł zrozumieć przedstawionych w tabeli danych, z 

powodu zastosowania przez autora tabeli niezrozumiałych symboli.  

 

Zastępca Burmistrza poprosił o wyjaśnienie pracownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i 

Gospodarki Mieniem. Miał on przedstawić  uzasadnienie projektu podwyżek opłat 

załączonego pod projektem uchwały, a przyniósł na sesję jedynie mało czytelną  tabelę. 

 

Wezwany przez zastępcę burmistrza pracownik  poinformował, że jedyny egzemplarz  tabeli 

bezpośrednio przed sesją pozostawił radnemu Baruckiemu – przewodniczącemu Komisji 

Finansowo – Budżetowej  i nie ma do niej  obecnie dostępu, aby mógł wyjaśnić znaczenie 

poszczególnych kategorii przypadków zajęcia pasa drogowego. Sądził, że obsługa Rady 

Miasta wykona kserokopie tabelki dla wszystkich radnych i przekaże je, aby mogli 

zapoznać się z nowymi propozycjami  opłat. 

 

Inspektor obsługujący Radę Miasta wyjaśnił, że uzasadnienie do projektu uchwały powinno 

być dostarczone zgodnie z zatwierdzoną procedurą  na 10 dni przed sesją a nie w jej 

trakcie, aby radni mogli na posiedzeniach  przygotować opinię projektu dla Rady.   

 

Zastępca burmistrza w związku z zaistniałą sytuacją, w której radni nie mogli zapoznać się 

wcześniej  z uzasadnieniem zmian stawek zajęcia pasa drogowego i symulacją skutków dla 

spółek miejskich, zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku obrad i ponownie omówić 

na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował aby zaopiniowanie projektu uchwały odłożyć do 

następnego posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, której też jest członkiem, ponieważ chciałby znać skutki finansowe 



 

 

 

21 

ponoszone przez spółki. Skutki te mogłyby przenieść się na ceny usług świadczonych przez 

spółki komunalne. Podał przykład zajęcia pasa drogowego przy remontach dachów 

prowadzonych przez TBS. Dodał, że zaproponowane podwyżki opłat są stanowczo za 

wysokie, bo są przypadki, że zaproponowano wzrost z 600  do 8.000 zł.  

 

Zastępca burmistrza przeprosił radnych za zaistniała sytuację. Stwierdził, że samo 

przedstawienie tabeli jest za „suchą” i niezrozumiałą informacją, dlatego prosi o 

przesunięcie tematu na następną sesję Rady i o dyskusję na komisjach w celu 

wypracowania opinii. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku zastępcy burmistrza.  

 

Głosowało 14 radnych, 13 było za wnioskiem, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że wyższe stawki zajęcia pasa drogowego spowodują 

wzrost dochodów budżetu miasta,  ale jednocześnie przekładają się na wzrost cen usług 

świadczonych mieszkańcom przez spółki miejskie. Dodał, że wyższe opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dyscyplinować będą jednocześnie wykonawców. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy z 

dotychczasowymi dzierżawcami. 

 

Zastępca burmistrza przedstawił projekt uchwały dotyczący zawarcia umów dzierżawy na: 

- działkę nr 1189/1 o powierzchni 0,3043 ha przy ul. Łódzkiej, 

- działkę nr 2883/1 o powierzchni 0,1 ha w obrębie 8 przy ul. Polnej, 

- działkę nr 2879/1 o powierzchni 0,1147 ha w obrębie 8 przy ul Polnej, 

- działki nr 1878, 1879, 1880 o łącznej powierzchni 5,9 ha w obrębie 7 przy ul. Św. Anny. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego w tej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska powiedziała, że opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący poprosił . radnych o głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, „za” – 12 radnych, wstrzymało się – 2 radnych. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 10 lat części 

działki nr 1322, położonej  przy ul. Łąkowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił projekt uchwały dotyczący przedłużenia okresu 

dzierżawy działki nr 1322 na okres do 10 lat. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych. 

 

Radny Barucki zwrócił uwagę, że poprzednia umowa dzierżawy wygasła 31 sierpnia 2010 

roku. Zapytał, jak można przedłużyć taką umowę, skoro przez więcej jak rok trwała 

przerwa na umowne korzystanie z dzierżawy? Czy było to korzystanie bezumowne? 

 

Radca prawny uważa, że należy uregulować stan prawny. 
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Przewodniczący Rady zapytał o stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego w  sprawie 

przedłużenia dzierżawy na okres do 10 lat. 

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych. !0 radnych było „za”, 3 – wstrzymało się od głosu. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie uznania Rady za niewłaściwą do 

załatwienia skargi. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w lipcu do Rady Miasta wpłynęła skarga byłej naczelnik 

Wydziału  Gospodarki Mieniem p. Anny Durańskiej, która w okresie pracy w Urzędzie 

Miasta pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki PEC – na burmistrza 

Marcina Plutę, że po odwołaniu jej z funkcji w Radzie Nadzorczej PEC nie poinformował 

jej o tym fakcie. Przewodniczący poinformował, że skargę na burmistrza skierował do 

rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną i poprosił jednocześnie o opinię prawną w tej 

sprawie. Przewodniczący poprosił o wypowiedź przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przekazał Radzie opinię, że Komisja 

nie jest władna do rozpatrzenia tej skargi.  

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że wg. opinii prawnej skarga nie dotyczy  burmistrza, tylko 

byłego prezesa PEC, który miał obowiązek poinformować p. Durańską o odwołaniu z 

funkcji w Radzie Nadzorczej PEC. Nie wie, dlaczego nie wykonał swojego obowiązku. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miasta i zapytał o uwagi radnych. Uwag 

nie stwierdzono, więc poprosił o głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych, wszyscy jednogłośnie „za”. 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie anonimowej 

skargi na burmistrza przesłanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

Skarga podważa prawidłowość w rozstrzygnięciu konkursu na żywienie w placówkach 

oświaty i wychowania podległych samorządowi. Przewodniczący w uzasadnieniu do 

projektu uchwały powiedział, że skargi anonimowe zgodnie z § 8, ust. 1 Rozporządzenia  

Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r.  pozostawia się bez rozpoznania. Zadał pytanie, czy 

radni w tej sprawie mają uwagi? Uwag nie stwierdzono, więc odczytał projekt uchwały i 

poprosił o jego przegłosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za” 

 

Przewodniczący powiedział, że materiały przesłane przez Urząd Wojewódzki w sprawie 

konkursu na żywienie przekazuje burmistrzowi Plucie do ewentualnego wykorzystania. 
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Racławickiej 2 w prawo własności 

nieruchomości. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w 

załączeniu do protokółu). Powiedział, że bonifikata od opłaty w wysokości 80% dotyczy 

działki nr 3708 o powierzchni 517 m. kw. przy ul. Racławickiej 2. Dodał, że projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały? Uwag nie zgłoszono, więc poddał 

go pod głosowanie. 

 

Głosowało 10 radnych. Głosów „za” było 8, wstrzymało się od głosu 2 radnych. 

 

 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 

w  Brzezinach przy ul. Moniuszki 48 w prawo własności nieruchomości. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (w 

załączeniu do protokółu). Wyjaśnił, że bonifikata od opłaty w wysokości 90 % dotyczy 

działki przy ul. Moniuszki o powierzchni 471 m. kw. Sprawę pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi. Uwag nie było, więc poprosił radnych o głosowanie. 

 

Na sali obrad obecnych było 13 radnych. Głosowało 12 radnych, „za” było 10, wstrzymało się 

od głosu – 2. 

 

13.Wolne wnioski.  

 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby w ramach edukacji ekologicznej publikować np. w 

BIS  informacje i zdjęcia przypadków podrzucania swoich różnych śmieci i przedmiotów 

do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki  makulatury, plastików i szkła oraz 

do koszy ulicznych. Zdaniem radnego budynek na stadionie BKS Start jest złą reklamą 

naszego miasta i należy go pilnie rozebrać. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że decyzja o rozbiórce jest podjęta, brak jest jednak 

środków do jej wykonania. Burmistrz uważa, że metalową konstrukcję budynku można by 

wykorzystać do budowy budynku socjalnego. Potrzeba jest na to jednak około 500 tys. zł. 

Powiedział, że podejmie rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uzyskanie 

taniego kredytu na ten cel. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o dokończenie naprawy ul. Wodociągowej, bo zabrakło 

kilka płyt w chodniku. Zapytała też o umowy na czas określony kucharek przejętych przez 

firmę wyłonioną w konkursie. 

 

Burmistrz Pluta odpowiedział, że umowy zawarto na okres pół roku. Jeśli ajent nie będzie 

zadowolony z pracowników, to nie przedłuży z nimi umowy. 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin zapewnił, że przed zimą chodnik w ul. Wodociągowej 

zostanie uzupełniony płytami. Odnośnie wniosku radnego Baruckiego powiedział, że 

informacje dotyczące podrzucania swoich śmieci do pojemników na odpady przeznaczone 

do recyklingu będą publikowane w BISie. Dodał, że nasi pracownicy codziennie muszą 

sprzątać tereny przy gniazdach pojemników i jest to teraz problem trudny do rozwiązania. 

Po wprowadzeniu nowych zasad gospodarki odpadami sytuacja powinna się poprawić. 

 

Radna Halina Szczepaniak skrytykowała słabą skuteczność nadzoru nad prawidłowością 

budowy ulic na osiedlu Szydłowiec. Błędy w projektowaniu powodują  powodują, że 

rozpoczęte prace są niekończone przez długi czas. Prosi też w imieniu mieszkańców ul. 

Sejmu Wielkiego o informację w sprawie planów nowego przebiegu tej ulicy. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że są rozbieżności pomiędzy planami, które projektant 

sporządził w oparciu o stare i nieaktualne mapy Starostwa, a rzeczywistymi poziomem 

terenu. Jest tak na przykład w przypadku ulic Waryńskiego, Słowackiego i innych ulic na 

osiedlu Szydłowiec. Sprawy te na bieżąco trzeba prostować. Nie jest to łatwe, ponieważ 

inwestycja ta jest prowadzona z wykorzystaniem środków unijnych i zmiany projektu 

budowlanego niosące skutki finansowe muszą być konsultowane  z jednostką finansującą i 

aneksowane potem w umowie. W sprawie przyszłego przebiegu ulicy Sejmu Wielkiego 

prowadzone były konsultacje i 30 mieszkańców, po uzyskaniu wyjaśnień zgodziło się na 

zmiany. Mają one polegać na skróceniu długości tej ulicy, poprzez bezpośrednie 

połączenie jej z ul. Waryńskiego i ominięcie mostku, który znajduje się w trudnym do 

utrzymania terenie. Na razie naprawy nawierzchni na tej ulicy będą wykonywane przy 

pomocy destruktu. Wyjaśnił też, że w sytuacji, gdy budujemy i naprawiamy wiele ulic, 

potrzebny jest w Urzędzie Miasta fachowiec budownictwa drogowego do nadzoru nad 

tymi pracami. 

 

Radny Grzegorz Kędzia przypomniał, że już kolejny raz prosi o upublicznienie harmonogramu 

robót drogowych na osiedlu Szydłowiec dla potrzeb mieszkańców. Poinformował też, że  

rozpoczęto asfaltowanie i nie dokończono przebudowy ul. Nowej. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że harmonogram budowy ulic na osiedlu Szydłowiec ulegnie 

pewnym zmianom i zostanie opublikowany w BISie. W sprawie ul. Nowej wyjaśnił, że 

zabrakło wykonawcy asfaltu na dokończenie nawierzchni tej ulicy, ale wkrótce  będzie ona 

dokończona.  

 

Radny Michał Drożdż wyszedł z pomysłem wysłania delegacji naszej  Rady do którejś z gmin,  

np. Gminy Kleszczów, które mają duże doświadczenie z pokonywaniem problemów w 

działalności samorządowej. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że należałoby ustalić winnego powstałych nieprawidłowości 

powstałych w przygotowaniu inwestycji drogowej na Szydłowcu. Dodał, że mimo 

problemów, inwestycja drogowa na osiedlu Szydłowiec jest realizowana zgodnie z 

harmonogramem. Powiedział, że pomysł z wyjazdem naszej delegacji radnych do 

Kleszczowa nie jest najlepszy, bo nie jest to gmina przeciętna, a na swoje inwestycje 

rozwojowe czerpie z podatków od kopalni węgla brunatnego i elektrociepłowni. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zaproponowała rozpatrzenie propozycji radnego 

Dróżdża na posiedzeniach komisji.  
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Radna Grażyna Korybut wypowiedziała się pozytywnie o inicjatywach nowych radnych, 

którzy mają świeże spojrzenie na problemy miasta i mieszkańców. Radna zwróciła uwagę, 

na wczesne zamykanie wielu sklepów i punktów usługowych w Brzezinach. Gdy wraca z 

pracy, tak jak wielu mieszkańców zatrudnionych poza miastem, np. w Łodzi, to niewiele 

można dokonać zakupów towarów i usług. Chciałaby swoje zarobione pieniądze zostawić 

w Brzezinach, ale jest to niemożliwe. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał czasy, gdy administracja miasta ustalała godziny otwierania 

       i zamykania placówek handlowo – usługowych. Czasy się zmieniły i przedsiębiorcy sami 

ustalają czas pracy swoich firm. Można do nich jedynie skierować apel o dłuższe godziny 

otwarcia. Przewodniczący proponuje powrócić do propozycji sieci Tesco uruchomienia 

dużego marketu handlowo – usługowego, który czynny byłby całą dobę. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała ile nasze miasto będzie dopłacało ze swojego budżetu do 

komunikacji zbiorowej i jak kształtować się będą ceny biletów? Interesowało ją również, 

czy będzie możliwość uruchomienia komunikacji zbiorowej na trasie Brzeziny – Stryków. 

 

Burmistrz Pluta wyjaśnił, że miasto nie będzie dopłacać do biletów MPK. Natomiast dążymy do 

zawarcia porozumienia międzygminnego i MPK w sprawie udziału poszczególnych 

samorządów w finansowaniu komunikacji zbiorowej. Partycypacja w  kosztach wynosiłaby 

dla Łodzi – 50%, dla miasta Brzezin – 25%, dla Gmin Nowosolna i Brzeziny po 12,5%. 

Swoim 25  procentowym udziałem  dofinansujemy linię komunikacyjną MPK. W sprawie 

transportu zbiorowego do centrów logistycznych w Strykowie, burmistrz wyjaśnił, że są 

kontakty z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w sprawie ustalenia częstotliwości kursów 

busów. Właściciel firmy przewozowej „Eurobus” zamierza uruchomić  po 3 kursy w obie 

strony i oczekuje na stanowisko Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Zastępca burmistrza dodał, że władze miasta Łodzi i łódzkiego MPK zajmują się obecnie 

intensywnie zmianami  w reorganizacji komunikacji w rejonie Dworca Fabrycznego w 

związku z jego przebudową. To również przyczynia się do opóźnień w naszych kontaktach i 

w efekcie przesuwania terminu rozpoczęcia funkcjonowania linii MPK. 

 

Burmistrz Pluta poinformował, że od 1 września zaczną się testowe jazdy autobusów MPK na 

trasie Łódź – Brzeziny – Łódź.  

 

Radny Barucki zapytał o kontakty władz miasta z firmą Tesco w sprawie uruchomienia marketu. 

 

Burmistrz odpowiedział, że przedstawiono dyrekcji Tesco możliwości powiązań drogowych z 

terenem, gdzie miałby powstać ten market. Dodał, że oczekuje na odpowiedź dyrekcji Tesco 

w sprawie lokalizacji oddziału tej firmy. 

 

Radna Małgorzata Pyka zwróciła uwagę na uszkodzony próg zwalniający w ulicy 

Kulczyńskiego, na zły stan świerka rosnącego na Pl. Jana Pawła II oraz na konieczność 

uporządkowania terenu przy markecie „Polo” od strony ul. Sienkiewicza. 

 

Zastępca burmistrza  powiedział, że zwracał już uwagę właścicielowi sklepu Polo Market  w 

sprawie porządkowania terenu przy ul. Sienkiewicza. W sprawie naprawy progu 

zwalniającego poinformował, że podejmie działanie. Zdaniem zastępcy burmistrza, świerk 

rosnący na Pl. Jana Pawła II choruje, bo nie był podlewany i był źle posadzony. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poinformowała o potrzebie wycięcia suchego 

drzewa przy ul. Moniuszki 12 i o uszkodzonym słupie energetycznym przy ul. Moniuszki 

20. Zwróciła uwagę na niesprzątany parking należący do Brzezińskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej oraz na konieczność przystosowania  chodników do wjazdu wózków z 

małymi dziećmi. Poprosiła, aby naprawić niebezpieczną dla ruchu dziurę przy skrzyżowaniu 

ulic Andersa i św. Anny. Chciałaby uzyskać jakieś informacje o postępie prac nad przyszłą 

obwodnicą DK Nr 72. 

 

Zastępca burmistrza udzielając odpowiedzi poinformował, że komisja działająca przy Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie jest na etapie uzgadniania wariantu 

przebiegu obwodnicy.  Wyjaśnił, że w pierwszej kolejności będzie naprawiana ul. Składowa 

a następnie  Andersa. Układane też będą podjazdy usprawniające wjazd wózków na 

chodniki. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zaprezentowanie przez mieszkańców ul. Słonecznej  problemu  

       z którym chcą zapoznać Radę Miasta. 

 

Mieszkańcy ul. Słonecznej poinformowali, że w 2005 roku  poprzednia Rada Miasta pozwoliła  

na umieszczenie lampy oświetlenia ulicznego na słupie, który stoi na ich prywatnym terenie. 

Na posesji zamieszkuje rodzina z osobami niepełnosprawnymi , dla których oświetlenie 

terenu poprawia bezpieczne poruszanie się. Jednak niedawno przyjechała ekipa 

konserwatorów oświetlenia i zamierzała zdemontować lampę oświetleniową. Na nasze 

zapytanie o przyczynę takiego działania,  Urząd Miasta odpowiedział, że przepisy prawa nie 

pozwalają oświetlać terenów prywatnych i zamierzają przywrócić stan zgodny z przepisami 

o oświetleniu dróg publicznych. Interweniujący mieszkańcy twierdzą, że w Urzędzie 

znajduje się decyzja pozwalająca na oświetlenie ich posesji ze względów społecznych oraz 

jako rekompensaty za wkład ich pracy nad postawieniem słupa i umieszczeniem lampy. 

Mieszkańcy proszą więc o utrzymanie poprzedniego stanu i nie demontowanie oświetlenia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła, aby kompetentna komórka Urzędu 

Miasta odpowiedziała na tę interwencję. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że były interwencje innych mieszkańców, 

podnoszące, że jednym pozwala się na oświetlanie prywatnych posesji ze środków 

budżetowych miasta, innym zaś nie. Zaproponował,  aby temat ten zaopiniować na 

posiedzeniu odpowiedniej komisji Rady Miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki nie zgodził się na wniosek zastępcy burmistrza, aby komisja Rady 

zajmowała się opiniowaniem tej sprawy. Jest to interwencja  na forum Rady, ale dotyczy 

Urzędu Miasta. Chciałby, aby przedstawiono radnym dokumentację przedmiotowej sprawy, 

która powinna znajdować się w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Mieniem. 

 

Zastępca burmistrza  powiedział, że nie pamięta, aby Rada Miasta , czy Komisja Rozwoju 

Gospodarczego rozpatrywała tę konkretną sprawę. Trzeba będzie to sprawdzić. 

 

Interweniujący mieszkańcy powiedzieli, że są oburzeni, że energetyka bez uprzedzenia 

przyjeżdża i zamierza bez uzgodnienia wyłączać oświetlenie. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że w tej indywidualnej sprawie, właściwy do załatwienia 

interwencji jest organ wykonawczy – Burmistrz Miasta Brzeziny. Można tę sprawę 

rozpatrzyć przez wspólną komisję złożoną z 2 pracowników Urzędu Miasta i 2 radnych. 

Zapytał, czy są radni chętni do udziału w takim zespole? 

 

Radny Tadeusz Barucki i radna Halina Szczepaniak wyrazili chęć uczestnictwa w 

proponowanym zespole. 

 

Mieszkaniec ul. Zdrowie podziękował burmistrzowi i jego zastępcy za wykonanie wniosków, 

które poprzednio zgłaszał. Przedstawił nowe wnioski. Poprosił o spowodowanie budowy 

brakującej części chodnika przy ul. Modrzewskiego, którą zarządza województwo, na 

odcinku od apteki  do sklepu spożywczego. Poruszył też sprawę uszkodzeń jezdni w ul. 

Dąbrowskiego. Jego zdaniem potrzebne są pojemniki na odpady  segregowane przy ul 

Sportowej. Poprosił o informację, czy są przewidywane w najbliższym czasie nowe 

lokalizacje marketów w Brzezinach. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że ponownie zgłosi do zarządcy wojewódzkiego drogi Nr 

704 problem braku części chodnika. Powiedział, że zna problem ulicy Dąbrowskiego. 

Będzie ona naprawiana w dalszej kolejności po ul. Składowej i Andersa. Jeśli chodzi o 

nowe markety, to na razie zgłosiło się Tesco i czekamy na dalsze reakcje tej firmy. 

Zastępca burmistrza poinformował następnie radnych o zamierzeniach  zmiany strategii 

rozwoju naszego miasta. Powiedział, że obecnym władzom administracyjnym miasta 

zależy na takiej zmianie planu miejskiego zagospodarowania miasta Brzeziny, który 

pozwoli na lokalizowanie u nas inwestycji na nowych obszarach. Wymaga to najpierw  

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które w 

większości straciło już swoją aktualność. Powiedział, że miasto będzie dążyć do 

rozwiązania umowy na studium z 2005 r. na warunkach obopólnego porozumienia stron, 

a następnie do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura 

powstania tych nowych opracowań może potrwać od 1 do 1,5 roku. 

 

Radna Halina Szczepaniak w imieniu mieszkańców ul. Burskiego przekazała, że przedłużające 

się tam prace uniemożliwiają im  dojazd do własnych posesji. Zapytała się też o 

planowaną przepompownię ścieków. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że w wyniku nieprawidłowości projektowych powstały zbyt 

duże różnice poziomów i problem ten wymaga czasu, aby go rozwiązać. W sprawie 

przepompowni ścieków wyjaśnił, że jest ona konieczna dla odprowadzenia ścieków poza 

osiedle, aby popłynęły  kolektorem w kierunku oczyszczalni. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk odczytała pismo Zarządu Ogrodów Działkowych w 

sprawie modernizacji ul. Bohaterów Warszawy oraz odpowiedź burmistrza na prośbę 

repatriantki o pomoc w znalezieniu taniego mieszkania w naszym mieście. Oba pisma są 

załączone do protokółu. 
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14.Zakończenie obrad Rady.  

 

Przewodniczący Rady, wobec wyczerpania porządku obrad, zakończył posiedzenie Rady o 

godz. 18.00. 

 

Protokołował: 

Janusz Sidor 

                                                                                                 Przewodniczący  Rady 

                                                                                                   Zbigniew Bączyński 

  

 


