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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

 

 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

5. Przyjęcie protokółu XI sesji Rady Miasta. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami, wraz z informacją o realizacji 

Uchwał Rady Miasta Brzeziny.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2011 roku 

wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2011 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 

instytucji kultury Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2011 roku. 

10. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 

Brzezinach. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

      1 ) zmiany Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Miasta Brzeziny z 31 sierpnia 2011 roku,  

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

      3 ) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011   

           –  2044, 

      4 ) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata  

          2007 – 2013, 

      5 ) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu   

           budżetu Gminy Miasto Brzeziny w 2011 roku oraz spłatę wcześniej   

           zaciągniętych  zobowiązań, 

      6 ) wystąpienia Gminy Miasto Brzeziny ze Związku Międzygminnego „Bzura” z  

        siedzibą w Łowiczu,    

      7 ) zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów  

           Alkoholowych na rok 2011 r. 

      8 ) porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej lokalnej  

           komunikacji zbiorowej, 

      9 ) oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego – pomieszczenia   

           gospodarczego położonego przy ul. św. Anny 14, na rzecz dotychczasowego  

           najemcy,  

    10 ) oddania w najem na okres do 10 lat części działki nr 2779, położonej przy ul.  

           Przechodniej, 

    11 ) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr  2770/5   

           położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej, 

    12 ) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2230/14 i   

           2230/18,położonych w Brzezinach przy ul. Waryńskiego, na rzecz ich   

           użytkownika wieczystego, 

             13 ) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem powierzchni  

                    użytkowych. 

    14 ) ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m.kw. pasa drogowego na terenie Miasta  

           Brzeziny, 
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12. Informacja  w sprawie przygotowania  Miejskiego Programu  Ochrony   Zdrowia     

      Psychicznego. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie sesji.   

 

1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył posiedzenie XII sesji Rady Miasta i 

przywitał wszystkich obecnych: radnych, burmistrza Miasta Marcina Plutę z kierownictwem 

Urzędu Miasta i wszystkich zaproszonych gości, a wśród nich p. Zofię i Tadeusza Kobus, 

którzy obchodzą 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Przewodniczący Rady zapowiedział 

rozszerzenie części uroczystej sesji w p. 4. 

 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali obrad było obecnych 11 radnych. Spóźnieni byli radni: 

Tadeusz Barucki, Grażyna Korybut, Barbara Kozłowska, Halina Szczepaniak. 

Przewodniczący uznał prawomocność sesji. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś zgłasza propozycje zmian do proponowanego porządku obrad? 

W związku z brakiem propozycji, sam zaproponował wprowadzenie  p.pktu 11.15) 

„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania”. Poprosił 

o przegłosowanie swojego wniosku. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie porządku obrad z wprowadzoną zmianą. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

Zmieniony porządek obrad Rady przedstawia się następująco: 

            

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

5. Przyjęcie protokółu XI sesji Rady Miasta. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami, wraz z informacją o realizacji 

Uchwał Rady Miasta Brzeziny. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2011 roku 

wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2011 roku oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 

instytucji kultury Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2011 roku. 

10. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 

Brzezinach. 



 

 

 

4 

 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

      1 ) zmiany Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Miasta Brzeziny z 31 sierpnia 2011 roku,  

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

      3 ) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011   

           –  2044, 

      4 ) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata  

          2007 – 2013, 

      5 ) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu   

           budżetu Gminy Miasto Brzeziny w 2011 roku oraz spłatę wcześniej   

           zaciągniętych  zobowiązań, 

      6 ) wystąpienia Gminy Miasto Brzeziny ze Związku Międzygminnego „Bzura” z  

        siedzibą w Łowiczu,    

      7 ) zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów  

           Alkoholowych na rok 2011 r. 

      8 ) porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej lokalnej  

           komunikacji zbiorowej, 

      9 ) oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego – pomieszczenia   

           gospodarczego położonego przy ul. św. Anny 14, na rzecz dotychczasowego  

           najemcy,  

    10 ) oddania w najem na okres do 10 lat części działki nr 2779, położonej przy ul.  

           Przechodniej, 

    11 ) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr  2770/5   

           położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej, 

    12 ) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2230/14 i   

           2230/18,położonych w Brzezinach przy ul. Waryńskiego, na rzecz ich   

           użytkownika wieczystego, 

             13 ) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem powierzchni  

                    użytkowych. 

    14 ) ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m. kw. pasa drogowego na terenie miasta     

           Brzeziny, 

    15) pozostawienia skargi bez rozpoznania. ( punkt dodany). 

12. Informacja  w sprawie przygotowania  Miejskiego Programu  Ochrony   Zdrowia     

      Psychicznego. 

13. Wolne wnioski. 

14. Zakończenie sesji.   

 

4. Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 

Zapowiedziana przez przewodniczącego Rady Miasta uroczystość rozpoczęła się odegraniem 

marsza weselnego Mendelsona. 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Natkańska  poinformowała o przyznaniu przez 

Prezydenta Bronisława Komorowskiego medalu państwu Zofii i Tadeuszowi Kobus za 

długoletnie pożycie małżeńskie, w związku z 50 – leciem małżeństwa. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odczytał list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisława Komorowskiego, skierowany do jubilatów Zofii i Tadeusza Kobus w związku z 

50 leciem pożycia małżeńskiego. Wraz z przewodniczącym i wiceprzewodniczącą Rady, 
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zastępcą burmistrza i kierownik USC wręczył jubilatom list od Prezydenta, okolicznościowy 

medal i wiązankę kwiatów. 

      Uczestnicy uroczystości odśpiewali jubilatom „sto lat”. Zofia i Tadeusz Kobus  podziękowali 

za życzenia, a burmistrz i przewodniczący zaprosili jubilatów  do gabinetu burmistrza na 

okolicznościowy poczęstunek. 

 

 

5. Przyjęcie protokółu XI sesji Rady Miasta. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk  przejęła prowadzenie sesji, podczas chwilowej 

nieobecności przewodniczącego. Powiedziała, że protokół XI sesji Rady Miasta został 

podpisany przez przewodniczącego i jest dostępny w biurze  Rady. Na uwagę z sali, że nie 

ma go jeszcze na stronie BIP Miasta Brzeziny, poprosiła inspektora obsługującego Radę 

Miasta o wyjaśnienie. Inspektor biura Rady wyjaśnił, że protokół XI sesji został podpisany 

28 września i zawieszony na stronie internetowej BIP Miasta Brzeziny. Wyjaśnił, że 

opóźnienie spowodowane zostało wyjątkowo obszerną treścią protokółu - 27 stron, którą 

należało odsłuchać z zapisu magnetofonowego, zapisać a następnie uzgodnić i poprawić.  

Zaproponował przesunięcie zatwierdzenia protokółu na następnej sesji Rady, ale 

wiceprzewodnicząca Rady zdecydowała się na przeprowadzenie głosowania radnych. 

Poprosiła, aby nie doprowadzać do sytuacji, gdy radni nie mogą sprawdzić treści protokółu w 

Internecie przynajmniej na kilka dni przed sesją zatwierdzającą protokół. 

 

Głosowało 10 radnych,  3 radnych było „za”, 7 wstrzymało się od głosu. 

 

6. Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami, wraz z informacją o    

    realizacji uchwał Rady Miasta Brzeziny. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił informację o pracach burmistrza i swoich  w 

okresie między sesjami. ( w załączeniu do protokółu). Informację w sprawie realizacji uchwał 

Rady  radni otrzymali w materiałach przed sesją. ( w załączeniu do protokółu). 

 

Radny Jakub Piątkowski poprosił o rozwinięcie informacji dotyczącej delegacji do Hamburga w 

sprawie oceny sztucznej nawierzchni. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że w składzie delegacji byli: Małgorzata Polewczak – trenerka 

hokeja na trawie, dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki i on. Celem wyjazdu 

było dokonanie oceny przydatności używanej sztucznej nawierzchni dla potrzeb 

brzezińskiego klubu i zebranie danych do oceny wariantów zakupu nowej nawierzchni, albo 

skorzystanie z nawierzchni niemieckiej.  

 

Dyrektor Daniel Nawrocki dodał, że koszty wariantu zakupu nowej nawierzchni wyniosłyby 240 

tys. euro, plus koszt utylizacji starej nawierzchni  270 zł za tonę i plus koszty położenia w 

wysokości 100 tys. zł w przypadku korzystania z firmy zewnętrznej. Wariant ten 

przekroczyłby wartość 1 mln. zł. Takich pieniędzy Centrum Kultury Fizycznej w swoim 

budżecie nie ma. Natomiast koszty związane ze sprowadzeniem nawierzchni używanej 

wyniosłyby 4 tys. zł. za transport, plus podatek VAT 23%, plus koszt przygotowania 

podbudowy i położenia nawierzchni. Nawierzchnia używana mogłaby służyć klubowi ponad 

5 lat.  
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Radny Przemysław Maślanko poprosił dyrektora D. Nawrockiego o przedstawienie Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu pełnej kalkulacji zarówno w przypadku wariantu zakupu nowej 

nawierzchni i wzięcia pod uwagę okresu używalności w porównaniu do wariantu przyjęcia z 

Niemiec darowizny używanej sztucznej nawierzchni. 

 

Radny Barucki zaproponował, aby zlecić  ekspertowi ocenę przydatności używanej niemieckiej 

nawierzchni, bo nikt w Brzezinach nie jest w stanie dokonać wiarygodnej oceny jakości 

niemieckiej sztucznej trawy.  

 

Zastępca burmistrza zgodził się na propozycję radnego w sprawie specjalistycznej opinii 

dotyczącej sztucznej nawierzchni. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o szerszą informację o przebiegu i tematyce obrad IX 

kongresu Związku Miast Polskich. Radna zapytała się o przebieg ostatniego walnego 

zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów „Bzura” w Łowiczu. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że walne zgromadzenie związku „Bzura” rozpoczęło się 21 

września, ale z powodów proceduralnych zostało przerwane i ma być kontynuowane w 

okresie późniejszym. Wyjaśnił, że są problemy z uzyskaniem przez Związek Międzygminny 

„Bzura” w uzyskaniu dofinansowania unijnego. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z obrad IX Kongresu Związku Miast Polskich 

w Lublińcu. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Przewodniczący Rady 

ocenił, że najważniejszą poruszoną sprawą był temat stanu finansów samorządowych w 

okoliczności, gdy przekazywane są kompetencje ze szczebla centralnego do jednostek 

samorządowych bez wsparcia finansowego. W tej sprawie przyjęto stanowisko IX Kongresu 

– w załączeniu. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy tylko my odchodzimy od „Bzury” i czy nasza uchwała o 

odejściu od tego Związku  będzie wykonana. Interesowało ją, na czym polegają problemy z 

przebudową ulic na os. Szydłowiec. Poddała krytyce późne przekazywanie radnym pisemnej 

informacji burmistrza z prac między sesjami. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że na razie tylko nasze miasto zgłosiło swoje wystąpienie ze 

Związku. Wyjaśnił, że są problemy techniczne powiązania drogi wojewódzkiej nr 708 z 

miejskimi ulicami osiedla Szydłowiec. Wystąpiły też problemy techniczne z przebudową 

kanalizacji deszczowej  w ul. Słowackiego. Wystąpiła tu kolizja z przebiegiem kanalizacji 

sanitarnej. Na pytanie radnego Baruckiego, kto tu zawinił, odpowiedział, że obecnie trudno 

to ocenić, ale winny się znajdzie. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał o przyczynę nieobecności władz miasta na obchodach  rocznicy 

agresji sowieckiej  na Polskę 17 września 1939 r. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że pytanie nie jest związane z tym punktem porządku obrad i  

należy je zadać w punkcie „wolne wnioski”. 
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7. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Barucki stwierdził, że spółka TBS sprzedała budynek przy ul. Berka Joselewicza, ale na 

jej rachunek bankowy nie wpływają terminowo i w umówionej wysokości należne raty.  

Zapytał burmistrza, kto jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy? 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na to pytanie radnemu należy się odpowiedź  na piśmie 

zarówno od burmistrza, jak i od prezesa spółki TBS. 

 

Radny Barucki zadał drugie pytanie dotyczące umorzeń podatku od nieruchomości od lokali 

TBS, które zostały przekształcone we własność mieszkańców. Stwierdził, że odbyło się to w 

wielu przypadkach ze szkodą dla budżetu miasta, ponieważ przez umarzanie podatku TBS-

owi, robiono to bez odpowiedniej korekty. Faktycznie miasto umarzało podatek nie spółce, 

ale mieszkańcom. Radny zwrócił się do  prezesa spółki TBS o sporządzenie korekty 

zeznania podatkowego. Radny uważa, że korekty podatku powinny być prowadzone na 

bieżąco. 

 

Zastępca burmistrza przypomniał, że budynek przy Berka Joselewicza był w złym stanie 

technicznym i obecny właściciel zamierza go remontować. Miasto może mieć z tym 

problem, ponieważ w budynku tym zamieszkuje 10 rodzin, a mieszkań zastępczych niestety 

nie mamy. W sprawie umorzeń podatku od przekształcanych lokali w odrębną własność 

powiedział, że płatnikiem podatku są wspólnoty mieszkaniowe i to one powinny 

uporządkować sprawy własności i płatności podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że powinnością administratora wspólnoty jest zgłaszanie do 

Referatu Podatków Urzędu Miasta  informacji o zmianie własności i  podatku. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk przekazała prośbę mieszkańców  o szersze 

informacje na łamach BISu, o możliwości dotowania instalowania kolektorów słonecznych 

jako odnawialnych źródeł energii. Prosi też o bieżące informowanie na łamach BIS o 

aktualnym stanie prac planistycznych nad budową obwodnicy drogowej  miasta Brzezin. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że wybrane zostały warianty: 4 lub 4 a przebiegu obwodnicy, 

które praktycznie dla mieszkańców Brzezin nie różnią się od siebie. Obecnie Wójt Gminy 

Brzeziny został wyznaczony przez Wojewodę Łódzkiego do opracowania decyzji 

środowiskowej dla przyszłej inwestycji drogowej obwodnicy. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę administracji miasta na kilka szpecących miasto punktów, 

z których wymienił nieczynne kioski „Ruch”, nieaktualne od kilku lat reklamy i najgorzej 

wyglądający budynek w mieście przy ul. Piłsudskiego 12. Powiedział, że powinno nam 

zależeć na poprawie estetyki, tym bardziej, że jest to centrum miasta. Dodał, że nie po raz 

pierwszy zwraca się publicznie uwagę na fatalny stan obiektu przy ul. Piłsudskiego 12, ale 

jego właściciel w ogóle nie reaguje na krytykę.  

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Elżbieta Szklarek powiedziała, że spółka TBS niewiele robi dla    

       poprawy estetyki wokół swoich budynków. Przykładem są zaniedbane drzewa przy ulicach 

Sienkiewicza i Mickiewicza. 
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8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o otrzymanych odpowiedziach: 

      - na swoją interpelację w sprawie usuwania uschniętych drzew z drogi krajowej   

         przebiegającej przez nasze miasto; pismo ponaglające Urzędu Miasta skierowano do  

       Oddziału Łódzkiego GDDKiA, 

     - na interpelację radnej Małgorzaty Pyki w sprawie wysokości kaucji za mieszkania oddawane  

        lokatorom w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 5 b; odpowiedź w tej sprawie na    

        podstawie wyjaśnień prezesa spółki TBS przesłał radnej burmistrz Marcin Pluta. 

 

Na pytanie przewodniczącego, czy radna  ma uwagi do odpowiedzi na swoją interpelację, 

Małgorzata Pyka odparła, że odpowiedź nie jest do końca satysfakcjonująca. 

 

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2011 roku 

wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 

roku oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2011 roku. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 

2011 r. Sprawozdanie wraz z autopoprawką złożoną w biurze Rady 14 września 2011 r. 

stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Skarbnik powiedziała, że w tematyce posiedzeń 

wszystkich komisji Rady Miasta, które odbywały się przed sesją, był punkt dotyczący spraw 

realizacji budżetu w I półroczu. Radni interesowali się głównie realizacją i kosztami 

inwestycji miejskich, oszczędnościami w dziale edukacja i wychowanie oraz poziomem 

zadłużenia budżetu miasta na koniec czerwca 2011 r. 

 

Radny Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej z zadowoleniem 

stwierdził, że w ciągu tego półrocza udało się obniżyć aż o 10 punktów wskaźnik zadłużenia 

budżetu. Powiedział, że Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Finansowo – Budżetowa analizowała budżet 

jednostek organizacyjnych Miasta? 

 

Radny Barucki odpowiedział, że z dostępnych informacji wynikało, że w okresie 

sprawozdawczym nie było większych zagrożeń. Komisja miała pewne wątpliwości co do 

realizacji budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z pismem o poważne 

zwiększenie budżetu, bez uzasadnienia przyczyn istniejącego stanu. Ponieważ nie 

przedstawiono naszej Komisji żadnej informacji, więc musieliśmy wstrzymać się z 

zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych przygotowanych na 

dzisiejszą sesję. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy widać jakieś zagrożenie dla budżetu w II półroczu? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że istnieje niepewność w uzyskaniu dochodów z tytułu udziału w 

podatku dochodowym. Inne potrzeby budżetowe zaspokajane są na bieżąco. 

 

Radna Grażyna Korybut – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych poinformowała, że 

przedmiotem zainteresowania jej Komisji było finansowe zabezpieczenie zadań społecznych, 

zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej i szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców. 
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Komisja stwierdziła, że w I półroczu nie było większych zagrożeń w postaci niedoborów, czy 

braku środków na omawiane zadania. 

 

W podsumowaniu dyskusji nad tym punktem, przewodniczący Rady powiedział, że nie 

podejmujemy tu uchwały zatwierdzającej wykonanie naszego budżetu za minione półrocze, 

bo nie ma takiego obowiązku i proponuje przyjąć do akceptującej wiadomości przedstawione 

sprawozdanie. Zapytał, czy są inne zdania w tej sprawie? Nikt nie wypowiedział się, więc 

uznał, że złożona informacja uzyskała akceptację Rady.  

 

10. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 

Brzezinach. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił zmianę podejścia do przygotowania tego tematu. Poprzednia próba 

oceny funkcjonowania POZ na kwietniowej sesji nie powiodła się, więc należało podejść do 

tematu bardziej elastycznie. Powiedział, że Urząd Miasta nie chciał już obarczać szefów POZ 

przedstawianiem przez nich informacji, z których część z nich chcieli chronić przed 

konkurencją. Wyjściem z sytuacji okazało się zebranie danych o skali świadczeń medycznych 

przez doradcę burmistrza - p. Krzysztofa Kotynię z Centrum Statystycznego Oddziału NFZ w 

Łodzi  i zaproszenie kierowników POZ działających na naszym terenie do dyskusji o 

potrzebach z zakresu opieki medycznej mieszkańców Brzezin. Najważniejsze dla nas było 

dokonanie oceny, czy sprawowana nocna i świąteczna opieka medyczna przez NZOZ „Med –

Kol” z Koluszek jest wystarczająca i nieuciążliwa w związku z kłopotliwym dojazdem dla 

naszych mieszkańców. Powiedział, że spółka z Koluszek wygrała konkurs i nie ma przez 2 lata 

szansy na odwrócenie tej niekorzystnej dla Brzezin sytuacji. Można jednak poszukiwać prób 

pewnej poprawy w organizacji świadczeń tej pomocy. Burmistrz poinformował o 

przygotowaniu specjalnej ankiety, która dałaby obraz funkcjonowania POZ ,w tym nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej. Okazało się, że była ona chyba zbyt szczegółowa i kłopotliwa 

w wypełnieniu, należałoby ją nieco uprościć i ponownie skierować do mieszkańców. Burmistrz 

powiedział, że zadowolony jest z włączenia się Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi 

Brzezińskiej do prac nad oceną tego ważnego dla mieszkańców zagadnienia. Stowarzyszenie 

zebrało ponad 700 podpisów niezadowolonych mieszkańców Brzezin z aktualnego 

funkcjonowania  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wymuszającej kłopotliwy dojazd do 

NZOZ „ w Koluszkach. Med. – Kol.” Swoje stanowisko w tej sprawie Stowarzyszenie 

przekazało Łódzkiemu Oddziałowi NFZ. 

 

Radna Grażyna Korybut – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych powiedziała, że jako 

główne swoje zadanie w nowej kadencji Rady postawiła sobie skuteczne rozwiązanie 

problemu nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej dla mieszkańców Brzezin. Na razie ten 

cel nie został osiągnięty i należy dokonać szczegółowej analizy przyczyn istniejącego stanu, 

aby w następnym rozdaniu nie popełnić błędów. W obecnej sytuacji powinniśmy podjąć 

działania dla złagodzenia utrudnień w dostępności świadczeń w nocy i w święta, organizując 

przez „Med. – Kol” choćby dodatkowy punkt w Brzezinach nawet tylko na razie w soboty. 

Taka możliwość istnieje, co potwierdził Oddział NFZ z Łodzi. Radna oceniła jako cenne 

zaangażowanie się Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej do działań na rzecz 

poprawy funkcjonowania świadczeń medycznych. Zwróciła tu uwagę na potrzebę 

polepszenia świadczeń pielęgnacyjnych. 

 

Przewodniczący Rady poprosił w tym miejscu wiceprzewodniczącą Zofię Krawczyk o 

odczytanie pisma z Oddziału NFZ w Łodzi w sprawie opieki nocnej i świątecznej. Pismo 

stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 



 

 

 

10 

 

Radny Barucki chciał uzyskać odpowiedź prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w sprawie 

drugiego źródła ciepła dla szpitala, ale przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że tematem 

obrad w tym punkcie jest funkcjonowanie opieki medycznej , a nie sprawy techniczne. 

 

Radna Halina Szczepaniak jako członek Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej 

przekazała w imieniu przewodniczącej Teresy Szymczak informację o pobycie w Oddziale 

NFZ w Łodzi z interwencją w sprawie konieczności poprawy organizacji świadczenia usług 

medycznych, ponieważ jest wielu mieszkańców, którzy nie mogą skorzystać z tej formy 

świadczeń zdrowotnych z powodu braku możliwości dojazdu do „Med. – Kol” w 

Koluszkach. 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Zdzisław Ziółkowski poinformował o 

zakresie działania  swojej  przychodni  POZ. Powiedział, że poprawiono w niej warunki 

przyjęć pacjentów oraz warunki pracy personelu. Kosztem 1,5 mln zł zmodernizowano 

przychodnię dziecięcą. Nawiązując do poprzednich wypowiedzi powiedział, że trzeba 

pamiętać, że to jego poprzednik Jan Krakowiak zlikwidował praktycznie kilka lat temu,  

opiekę nocną i świąteczną w Brzezinach wyprowadzając ją do Koluszek. Uzasadniał też 

przegraną spółki PCZ w konkursie o uzyskanie kontraktu na świadczenie świątecznej i 

nocnej opieki medycznej  wadliwymi kryteriami oceny ofert w postępowaniu o uzyskanie 

kontraktu. Prezes przeanalizował projekt zarządzenia prezesa NFZ przy pomocy projekcji 

multimedialnej wykazując radnym, nierówność warunków dla starających się o  kontrakty.  

       Prezes skierował do  radnych apel, aby zechcieli poprzeć jego wystąpienie do NFZ w 

sprawie niesprawiedliwych warunków konkursu na opiekę nocną i świąteczną, 

   

Kierownik przychodni  NZOZ „Medical – Med” Grażyna Michalak zapytała, czego potrzeba, 

aby uruchomić filię nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Brzezinach, ponieważ 

dysponuje odpowiednim lokalem. Nie dysponuje jednak dodatkowym lekarzem i karetką. 

 

Prezes PCZ Zdzisław Ziółkowski dopowiedział, że oprócz lekarza i karetki potrzebny jest 

jeszcze ciągły dostęp do rentgena i do laboratorium. Prezes ocenił, że kontrakt ten wcale nie 

jest taki duży i opłacalny, wynosi on  520 godzin i 49,5 tys. zł. na miesiąc.          

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że do dyskusji wkrada się  wątek jakiejś niemocy 

twierdząc, że nic w obecnej sytuacji  nie da się już zrobić. Zaproponowała, aby szukać 

możliwości innych rozwiązań dla przybliżenia tej opieki do mieszkańców Brzezin. 

 

Radny Tadeusz Barucki nie zgodził się ze stwierdzeniem prezesa PCZ, że to  Jan Krakowiak 

       jest winien wyprowadzenia  nocnej i świątecznej opieki z Brzezin, ale takie była zalecenie 

organu założycielskiego.  

 

Przewodniczący Rady  poprosił o przekazanie w formie elektronicznej  stanowiska prezesa PCZ 

w sprawie krytycznej oceny projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie  określenia 

kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń 

opieki zdrowotnej,  gdyż chciałby aby radni mieli możliwość oceny  i ewentualnego poparcia  

stanowiska  prezesa PCZ. 

 

Radna Czesława Gałecka wyraziła słowa podziękowania kierownikom przychodni POZ 

działających na terenie naszego miasta za opiekę medyczną, jaką pełnią dla mieszkańców 

Brzezin. 
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Przewodniczący przedstawił następnie wniosek o zakończenie dyskusji w tym punkcie obrad. 

 

Spośród 15 obecnych radnych 13. głosowało „za” a 2. wstrzymało się od głosu.  

 

W tym momencie obrad przewodniczący ogłosił przerwę w sesji. 

 

11 Rozpatrzenie projektów uchwał : 

 

      1) zmiana Uchwały Nr XI/75/2011 Rady Miasta Brzeziny z 31 sierpnia 2011 roku 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę podjętą na 

poprzedniej sesji Rady Miasta. Zmianę przygotowano na prośbę RIO, ponieważ zmieniło się 

źródło finansowania deficytu. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu. Powiedziała, 

że Komisja Finansowo –Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi radnych do tego projektu. Uwag nie zgłoszono, więc poprosił o 

jego przegłosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, 9. „za”, 3 wstrzymało się od głosu. 

 

Uchwała Nr XII/ 88 /2011  jest załączona do protokółu. 

 

      2) zmiany  budżetu i zmiany w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2011 r. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia zmian budżetowych. 

Powiedziała, że zmieniły się przepisy w sprawie udzielania pomocy finansowej jednostkom 

państwowym i proponowana uchwała o przekazaniu Komendzie Powiatowej PSP pomocy w 

wysokości 5 tys. zł na zakup tzw. skokochronu nie może być na razie podjęta.  Aby móc 

zrealizować obietnicę daną PSP, należy znaleźć właściwą formułę prawną. Proponuje więc 

autopoprawkę polegającą na przyznaniu dotacji naszej placówce OSP. Powiedziała następnie, 

że od dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wpłynął  21 września 2011 r. wniosek o 

zwiększenie planu wydatków  o 125 tys. zł., gdyż w budżecie MBP zabraknie środków na 

wynagrodzenia dla pracowników. 

 

Radny Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej  powiedział, że 

Komisja na swoim posiedzeniu miała zaopiniować wprowadzane zmiany, ale ponieważ  nie 

uzyskała żadnych wyjaśnień przyczyny braku środków w budżecie MBP ani od p. skarbnik, 

ani od dyrektor biblioteki, więc postanowiła  wstrzymać się od głosowania nad opinią w 

sprawie zmian, sądząc, że sprawa wyjaśni się na posiedzeniu Rady. Powiedział, że nie 

rozumie sytuacji, gdy z informacji o wykonaniu budżetu biblioteki za I półrocze 2011 r. nie 

było widać zagrożeń ani nieprawidłowości. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby kierownictwo biblioteki wyjaśniło sytuację na 

październikowej sesji. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że wysokość planowanego budżetu MBP nie jest kwestią 

obecnej dyrektor, tylko poprzedniej burmistrz. Trzeba wyjaśnić, czy mogło dojść do 

niedoszacowania budżetu na etapie planowania, czy w wyniku innych okoliczności. 
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Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że ostatnio dowiedziała się, że zanim dyrektor Danuta 

Wylazłowska powróciła do pracy po urlopie wychowawczym w marcu tego roku, to w MBP 

były dość znaczne podwyżki wynagrodzeń, nie konsultowane ani z burmistrzem, ani ze 

skarbnikiem. Dyrektor również nie znała tej sytuacji. Powiedziała, że ma również  wiele 

zastrzeżeń do jakości pracy poprzedniej księgowej MBP. Księgowość MBP  praktycznie była 

w „rozsypce”. Z byłą księgową biblioteki w ogóle trudno było się porozumieć w sprawach 

sprawozdawczości finansowej. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że trzeba zastanowić się, czy nie doszło do przekroczenia 

w MBP dyscypliny finansów publicznych. Zadała też pytanie o przeznaczenie środków w 

wysokości 430 tys. zł, które wpłynęły do budżetu miasta z tytułu  odszkodowania za 

zniszczone drogi. 

 

Skarbnik Grażyna Mela uważa, że należy zrobić analizę finansową w MBP za okres I półrocza 

2011 r., z uwzględnieniem  rozliczenia wynagrodzeń. 

 

Radny Adam Miazek zaproponował przyznanie dotacji dla MBP w wysokości 40 tys. zł. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o przeznaczenie środków pochodzących z odszkodowania w 

wysokości 430 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady uznał wniosek radnego Adama Miazka za nieformalny i powiedział, że nie 

może on być poddany glosowaniu. Ogłosił przerwę, aby umożliwić dyrektor  i księgowej 

MBP wzięcie udziału w tym punkcie obrad i wyjaśnienie powstałej sytuacji finansowej 

biblioteki. 

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Danuta Wylazłowska powiedziała, że powróciła do 

pracy po długiej nieobecności w marcu tego roku i zastała niepokojącą sytuację w 

księgowości uniemożliwiającą wykonanie bilansu jednostki w terminie. Po jego wykonaniu 

w czerwcu zaczęła analizować realizację budżetu. Z analizy budżetu, przy udziale nowej 

księgowej wynika, że budżet biblioteki może być niedoszacowany.  Nastąpiły w okresie I 

półrocza podwyżki cen na olej opałowy, energię i pozostałe media. Zmianie uległa 

organizacja wewnętrzna jednostki, poprzez wydzielenie ze struktury biblioteki BIS. W 

trakcie I półrocza należało uregulować wiele zaległych z 2010 r. zobowiązań. Od marca do 

chwili obecnej nie było w bibliotece większych zakupów. Powiedziała ponadto, że wielkość 

budżetu MBP od kilku lat jest na podobnym poziomie. Księgowa Anna Gabara dodała, że 

dodatkowo należało wypłacić należne ekwiwalenty. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że radni nie są od rozliczania. Od tego jest burmistrz, który 

powinien zlecić analizę realizacji budżetu.  Radni chcą tylko wiedzieć, dlaczego zabrakło 

środków w budżecie biblioteki na 4 miesiące przed końcem roku. 

 

Radna Czesława Gałecka stwierdziła, że dyrektor i księgowa dosyć późno zorientowały się , że 

wystąpiły poważne braki w budżecie biblioteki. 

 

Księgowa MBP Anna Gabara wyjaśniła, że do 24 czerwca 2011 r. pracowała nad sprawozdaniem 

finansowym MBP za 2010 r. i dopiero potem zaczęła analizować wykonanie budżetu 

biblioteki za I półrocze 2011 roku. Dodała, że wynik BIS nie wpłynął znacząco na sytuację 

finansową MBP, wykazano nawet 3 tys. zł. nadwyżki. 
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Radna Małgorzata Pyka odniosła się do niedawno wprowadzanych zmian strukturalnych w 

Urzędzie Miasta. Powiedziała, że powołanie Centrum Promocji i Kultury było 

nieprzygotowane. W budżecie tej jednostki nie ma na przykład środków na promocję miasta. 

      Radna powiedziała, że dyrektor mogła już w lipcu zgłosić niedoszacowanie budżetu, ale nie 

zrobiono tego, przez bałagan w księgowości biblioteki. 

 

Burmistrz Marcin Pluta nie zgodził się z zarzutami radnej dotyczącymi CPiK. Tłumaczył, że 

dodatkowe wydatki w CPiK wiązały się z realizacją dodatkowych zadań. Nawiązując do 

wniosku biblioteki o dodatkowe środki, stwierdził, że do chwili powrotu p. Wylazłowskiej 

był tam bałagan w księgowości . Niektóre konta księgowe w ogóle nie były prowadzone. Nie 

można było ustalić rzeczywistych kosztów funkcjonowania biblioteki i co za tym idzie jej 

bieżącej sytuacji finansowej. Dyrektor Wylazłowska zastała określoną sytuację w bibliotece, 

za którą nie odpowiada. Prosił radnych o wyrozumiałość i o zaakceptowanie proponowanych 

zmian w budżecie. Burmistrz przypomniał, że nie był autorem tegorocznego budżetu miasta, 

bo przejął go od poprzedników. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że radni nie negują potrzeby zmian w budżecie. Być może 

budżet MBP był niedoszacowany, ale nie otrzymaliśmy dotąd jakichkolwiek wyjaśnień. 

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła burmistrza o obniżenie poziomu emocji w dyskusji, ponieważ 

radni mają prawo pytać i oczekiwać wyjaśnień. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że wskutek jego konsekwencji osiągnięto duże oszczędności 

w dziale oświaty i prosi radnych o dalsze zaufanie dla swoich działań. 

 

Radny Michał Drożdż powiedział, że dużym zaskoczeniem dla Komisji Rewizyjnej była 

informacja, że w tak niewielkim budżecie biblioteki mogło zabraknąć 130 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w listopadzie będziemy finalizować projekt budżetu miasta 

na przyszły rok. Zwrócił się do kierowników jednostek, aby planując swój budżet brali pod 

uwagę rzeczywiste potrzeby, a nie oczekiwania swoich przełożonych. Wówczas budżet 

będzie odzwierciedleniem prawdziwych potrzeb jednostek i całego miasta. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że hojną ręką rozdaje się środki finansowe i potem rośnie 

deficyt budżetowy. 

 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że na 2012 rok nie będziemy mogli planować dodatkowych 

większych wydatków, ze względu na wysoki poziom zadłużenia budżetu i konieczność 

zabezpieczenia środków na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej naszych 

mieszkańców. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że nie rozdajemy pieniędzy byle jak, ale realizujemy 

oczekiwania w zaspokajaniu słusznych potrzeb mieszkańców. 

 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że taką samą racjonalizacją wydatków i programem 

oszczędzania  jak oświata, powinny być objęte wszystkie pozostałe jednostki miasta. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że dyskusję na temat zmian w budżecie już wyczerpano i 

poprosił o odczytanie projektu uchwały. 
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Skarbnik Grażyna Mela odczytała projekt uchwały, a przewodniczący Rady zadał pytanie, czy 

radni zgłaszają uwagi do tego projektu. Uwag nie zgłoszono, więc zaproponował 

przegłosowanie. 

 

Głosowało 15 radnych. 9 radnych glosowało „za”, 2 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 

 

Uchwała  Nr XII/ 89 / 2011 jest załączona do protokółu. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że intencją Komisji Finansowo –Budżetowej nie było, aby 

być złośliwie przeciwnym, o czym świadczy wynik glosowania. 

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła, aby w merytorycznej dyskusji nie używać emocjonalnych 

argumentów. Nasze wątpliwości powinniśmy rozwiewać w dyskusji. Obrażanie się jest 

formą emocjonalnego nacisku na radnych, a w takiej atmosferze trudno jest skutecznie 

pracować. 

 

      3 ) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011   

           –  2044 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany w WPF na lata 2011 – 

2044, wynikającej z wprowadzonych zmian budżetowych. Projekt uchwały – w załączeniu 

do protokółu. Powiedziała, że po wprowadzonych obecnie zmianach, wskaźnik zadłużenia 

wyniesie 48,63 % w stosunku do planowanych dochodów na koniec 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o wypowiedzi i uwagi radnych. Nikt nie zabrał głosu, więc 

poprosił o głosowanie. 

 

Głosowało 15 radnych, 14 głosów było „za”, 1 przeciw. 

 

Uchwała Nr XII/ 90 /2011 stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

      4 ) zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata  

          2007 – 2013 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały wprowadzającej zmiany w WPI Gminy 

Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2013. Wyjaśniła, że zmiana w WPI spowodowana jest 

zmianami w budżecie miasta na 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu uchwały, uwag nie zgłoszono, więc poprosił o 

głosowanie. 

 

Spośród 11 obecnych radnych, 10. głosowało „za”  1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

Uchwała Nr XII/ 91/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

       5 ) zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

 

Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w wysokości 3,6 mln zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 

w 2011 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wyjaśniła, że wśród 
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wydatków, które musimy zabezpieczyć są m.in. środki przeznaczone na wkład własny do 

projektów współfinansowanych z wykorzystaniem pieniędzy unijnych. 

 

Radna Czesława Gałecka zalecała ostrożność w zaciągnięciu tak wysokiego kredytu. Jej zdaniem 

jest niebezpieczeństwo przyjścia do Polski kryzysu gospodarczego i należy być 

ostrożniejszym w polityce kredytowej miasta. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał, kiedy kończą się w naszym mieście inwestycje unijne, za które 

moglibyśmy w przypadku niekorzystnego zbiegu okoliczności zwracać dotacje ? 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że inwestycje unijne kończą się w przyszłym roku, ale 

nie przewidujemy zwrotu środków. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że do 2020 roku Polska będzie więcej czerpać z 

Unii Europejskiej, niż dopłacać. Praktycznie mamy teraz ostatnią szansę, aby pozyskać 

znaczące środki zewnętrzne na rozwój i modernizację infrastruktury miejskiej. 

Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały, a następnie zadał pytanie o uwagi. 

      Nie było zgłoszeń, więc przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowało 10 radnych. Głosów „za” odnotowano 9, wstrzymujących się – 1 głos. 

  

Uchwała Nr XII/ 92 /2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

      6) wystąpienie Gminy Miasto Brzeziny ze Związku Międzygminnego „Bzura” Łowiczu. 

 

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

      Dotychczas na ten związek wydaliśmy 105 tys. zł, a w tym roku musielibyśmy wydać jeszcze    

      42 tys. zł. Skoro nie widać efektów, ani nadziei na oddanie inwestycji zagospodarowania  

      odpadów, więc uważamy, że nie ma sensu brnąć dalej w to wątpliwe przedsięwzięcie.    

      Istnieje ryzyko, że stracilibyśmy łącznie 700 tys. zł, które mielibyśmy przekazać na projekt   

      spalarni odpadów. Korzystniejsze dla nas i pewniejsze jest związać się ze spalarnią w Łodzi.   

      Burmistrz poinformował, że możemy wkrótce uwłaszczyć się na terenach pod nowe  

      wysypisko, z zaoszczędzone środki przeznaczyć na nasze projekty związane z m. Łodzią.  

      Dodał, że nasze obecne wysypisko posiada pozwolenie zintegrowane tylko jeszcze 1,5 roku. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o sortowanie odpadów w naszym mieście i przez mieszkańców. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że potrzebny jest nam dodatkowy wentyl bezpieczeństwa w 

postaci dodatkowego  terenu, który musimy pozyskać  na składowanie odpadów po 2012 r. 

 

Burmistrz odpowiedział, że od początku 2012 r. czekają nas duże zmiany w gospodarce 

odpadami. Naszym operatorem gospodarki odpadami ma być Zakład Usług Komunalnych.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Radna Barbara Kozłowska  –  przewodnicząca Komisji przekazała pozytywną opinię w tej 

sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały, a następnie zapytał o uwagi 

radnych. Nie było uwag, więc przeprowadzono  głosowanie. 
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Głosowało 14 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XII/ 93 /2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

      7)  zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów  

           Alkoholowych na rok 2011 r. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił uzasadnienie 

wprowadzenia zmian do programu i poprosił o wprowadzenie poprawek omyłek 

literowych. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi radnych. Nie było uwag, więc poprosił o opinię Komisji Spraw 

Społecznych. 

 

Radna Grażyna Korybut – przewodnicząca komisji przekazała informację o pozytywnej opinii 

Komisji Spraw Społecznych. 

 

W głosowaniu  udział wzięło 15 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XII/ 94 /2012 jest załączona do tego protokółu. 

 

         8)  porozumienie międzygminne dotyczące  międzygminnej lokalnej komunikacji   

         zbiorowej 

      

Burmistrz Marcin Pluta uzasadnił projekt uchwały upoważniającej Burmistrza Miasta Brzeziny 

do zawarcia porozumienia z gminami: Brzeziny, Nowosolna i Miasto Łódź w sprawie 

zorganizowania międzygminnej komunikacji lokalnej. Przekazał, że organizatorem 

porozumienia jest Gmina Łódź reprezentowane przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. 

Udział w finansowaniu kosztów usług jednego wozokilometra ma wynosić dla Gminy Łódź 

-50%, dla Gminy Brzeziny i Gminy Nowosolna po 12,5% i dla Gminy Miasto Brzeziny 

25%. Z budżetu miasta w 2011 r. wydamy na komunikację zbiorową ok. 440 tys. zł. W dni 

powszednie ma być 9 kursów, w soboty 5, a niedzielę 4 kursy. Na trasie ul. Głowackiego w 

Brzezinach - dworzec Łódź Fabryczna w Łodzi.  Powiedział, że dokładnej daty 

uruchomienia komunikacji autobusowej MPK nie można jeszcze podać mieszkańcom, ale 

chciałby, aby linia nr 53 ruszyła około 1 listopada. Przystanki MPK na terenie miasta 

Brzeziny zostały już przygotowane, trwają jeszcze ostatnie uzgodnienia zmian ruchu 

drogowego na terenie naszego miasta. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy będą obowiązywać zniżki za przejazd dla uczniów i 

studentów? Dodała, że opłaty z tytułu wpływów komunikacji zbiorowej zasilą nie budżet 

miasta, tylko Łodzi. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że organizatorem tego transportu jest miasto Łódź, które opłaca tabor 

autobusowy, zatrudnia kierowców i ponosi pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem  

linii komunikacyjnej. 

 

Zastępca burmistrza uzupełnił informację, że 5 października Rada Miasta Łodzi ma podjąć 

uchwałę o przystąpieniu do porozumienia, a 2 tygodnie później będą zainstalowane tablice 

informacyjne i znaki drogowe zmieniające organizację ruchu drogowego w naszym 

mieście, aby uczestnicy tego ruchu mogli przywyknąć do zmian. 
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Przewodniczący Rady zapytał o opinię w tej sprawie Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Radna Barbara Kozłowska przekazała, że opinia komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

 

Głosowało 15 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XII/ 95 /2011  - załączona jest do niniejszego protokółu. 

 

        9) oddanie w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego – pomieszczenia   

        gospodarczego położonego przy ul. św. Anny 14, na rzecz dotychczasowego najemcy 

   

 

Podinspektor Wydziału Infrastruktury, Rozwoju i Mienia Mariusz Sikorski przedstawił projekt  

       uchwały. Powiedział, że sprawa była pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Komisji  

       Rozwoju Gospodarczego w dniu 23 września 2011 r. 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi radnych. Nikt nie zabrał głosu, więc poprosił o głosowanie. 

 

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

 

Uchwała Nr XII/ 96 /2011 jest załączona do tego protokółu. 

 

       10) oddanie w najem na okres do 10 lat części działki nr 2779, położonej przy ul.  

       Przechodniej 

 

Podinspektor Mariusz Sikorski przedstawił projekt uchwały w tej sprawie, informując o  

       pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i o braku uwag ze strony konserwatora zabytków do   

       postawienia garażu na chronionym obszarze przy ul. Przechodniej. 

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do tego projektu uchwały, ale uwag nikt nie zgłosił, 

więc poprosiło głosowanie. 

 

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

 

Uchwała Nr XII/ 97 / 2011 załączona jest do protokółu. 

 

 11) wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr  2770/5   

        położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej 

 

Podinspektor Mariusz Sikorski przedstawił projekt uchwały w tej sprawie, informując o  

       pozytywnej opinii Komisji Rozwoju. 

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do tego projektu uchwały, ale  nikt nie 

wypowiedział, więc poprosiło głosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych, 10 głosów było „za”, 1 głos był wstrzymujący się. 
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Uchwała Nr XII/ 98 / 2011 załączona jest do protokółu. 

 

       12) wyrażenie zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2230/14 i   

       2230/18, położonych w Brzezinach przy ul. Waryńskiego, na rzecz ich   

       użytkownika wieczystego 

 

 

 Podinspektor Mariusz Sikorski przedstawił projekt uchwały w tej sprawie, informując o  

       pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego. Wyjaśnił, że spółka „Good 

       Tyre” z Gliwic wystąpiła o sprzedanie prawa własności 2 działek przy ul. Waryńskiego. 

 

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie uwag do  projektu uchwały. 

 

Radna Halina Szczepaniak powiedziała, że działkę o łącznej powierzchni  ok. 3 tys. m.kw. 

szkoda jest oddać, bo mogłaby być w przyszłości potrzebna miastu. 

 

Radca Prawny Andrzej Tokarski wyjaśnił, że nie ma możliwości, aby się tu sprzeciwić. Prawo 

użytkowania wieczystego to prawie jak własność i należy bez zbędnych opóźnień 

przeprowadzić tę sprzedaż bez przetargu. 

 

Głosowało 11 radnych, 7 głosów było „za”, 4 głosy był wstrzymujące się. 

 

Uchwała Nr XII/ 99/ 2011 załączona jest do protokółu. 

 

       13) wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem powierzchni  

       użytkowych 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zawarcia kolejnej umowy na wynajem pomieszczenia na terenie Miejskiej Krytej 

Pływalni przeznaczonej na cele małej gastronomii. Naczelnik poprosił o rozszerzenie 

podstawy prawnej tej uchwały. Projekt uchwały w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący zapytał, czy sprawa była opiniowana przez Komisję Rozwoju Gospodarczego? 

Otrzymał odpowiedź twierdząca i poprosił o głosowanie. 

 

Glosowało 11 radnych: 10. „za” i 1. Wstrzymujący się. 

 

Uchwała Nr XII/100/2011 jest załączona do protokółu. 

 

       14)  ustalenie wysokości stawek za zajęcie 1 m.kw. pasa drogowego na terenie miasta   

       Brzeziny 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przypomniał, że na poprzedniej sesji odesłano projekt uchwały    

      do uzupełnienia, poprawek i zaopiniowania przez Komisję Rozwoju Gospodarczego. Radni  

      chcieli też dowiedzieć się, jakie skutki przyniosą proponowane zmiany stawek na wyniki  

      ekonomiczne spółek miejskich. Projekt uchwały w tej  sprawie – w załączeniu do protokółu. 
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Przewodniczący zapytał o stanowisko komisji w sprawie zmian stawek. Powiedział, że jedną z 

korzyści podwyższenia tych stawek będzie skrócenie okresu zajmowania części drogi czy 

chodnika przez firmy budowlane. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała, że komisja 

zaopiniowała pozytywnie obniżenie niektórych  stawek opłat, uważając, że poprzednie 

propozycje były zbyt wysokie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie poprawionego projektu uchwały  następnie zadał 

pytanie o ewentualne uwagi. Uwag nie zgłoszono, sam poprosił o dokonanie poprawek w 

zakresie systematyki aktu prawnego w załączniku do uchwały, a następnie poprosił o 

głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 13. Głosowało „za”, 1 . – przeciw. 

 

Uchwała Nr XII/ 101/ 2011 z poprawioną systematyką aktu prawnego jest załączona do 

protokółu.  

 

      15 ) pozostawienie skargi bez rozpoznania ( punkt dodany) 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że od Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Wydziału 

Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, wpłynęła do Rady Miasta anonimowa 

skarga podpisana „mieszkańcy”, na działania Burmistrza Miasta Brzeziny, którego oskarża się 

o zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o zły stan dróg w 

Brzezinach. Skargę odczytała wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk. Następnie 

przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Jakub Piątkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że komisja 

posiłkując się opinią prawną uznała, że skarg anonimowych – zgodnie z prawem, nie będzie 

rozpatrywać i należy ją pozostawić bez rozpoznania.  

 

Przewodniczący Rady zapytał radnych o wypowiedzi w tej sprawie. Nikt nie zabrał głosu, więc 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, wszyscy jednogłośnie byli „za”.   

 

Przewodniczący Rady powiedział, że podobna skarga anonimowa wpłynęła do Starostwa. 

Uznając część zarzutów podniesionych w skardze, w części dotyczącej potrzeby odnowienia 

przejść dla pieszych, zwłaszcza w miejscach nasilonego ruchu pieszego,  przewodniczący 

przekazał ją do wykorzystania burmistrzowi Marcinowi Plucie, wskazując potrzebę poprawy 

oznakowania poziomego, szczególnie w newralgicznych miejscach.  

 

Uchwała Nr XII/ 102 /2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

12.Informacja w sprawie przygotowania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poprosił o stanowisko Rady Miasta, w sprawie, czy przedstawiony   

     projekt uchwały spełnia wymogi prawne i merytoryczne do jej uchwalenia. 
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Przewodniczący Rady poprosił o stanowisko Komisji Spraw Społecznych. 

 

Radna Grażyna Korybut – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych powiedziała, że zebrano 

część materiału do opracowania tego programu, ale projekt wymaga jeszcze dopracowania i 

specjalistycznego uzupełnienia. Komisja stoi więc na stanowisku, aby odłożyć przyjęcie 

uchwały, do czasu, gdy prace zostaną zakończone i wówczas przedstawić program całościowy 

do zaopiniowania komisji i przedstawienia do uchwalenia Radzie. Zaproponowała powołanie 

zespołu, którego prace  koordynowałby doradca burmistrza p. Krzysztof Kotynia. W skład 

tego zespołu należałoby poprosić lekarza psychiatrę z któregoś POZ, przedstawiciela 

Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych i pracownika socjalnego MOPS. Sama też wzięłaby 

udział w pracach tego zespołu i wnioskuje o powołanie do jego składu radną Małgorzatę 

Pykę. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby temat uchwalenia Programu Zdrowia Psychicznego 

odłożyć w czasie, gdy prace zespołu  zakończą się i projekt zostanie pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych. Dodał, że skoro czekaliśmy już tyle czasu, 

to  lepiej jest przedstawić dokument profesjonalnie przygotowany, niż uchwalać taki, który 

będzie mało przydatny dla mieszkańców. Zapytał, czy jest zgoda radnych na propozycję 

radnej Grażyny Korybut. Uznał, że skoro nie ma sprzeciwów, to Rada przyjmuje taki sposób 

postępowania.   

 

13. Wolne wnioski  

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o komunalizację działki po byłym ogródku jordanowskim oraz o 

brak reakcji właścicieli sklepu „Polo – Market” na uwagi o zaniedbanym terenie zieleni od 

strony ul. Sienkiewicza. Powiedział, że właściciel kamienicy przy ul Staszica p. Michalak 

doprowadził ją poprzez zaniedbanie do bardzo złego stanu technicznego. Zapytał, czy realna 

jest propozycja odsprzedaży tego budynku miastu? Wskazał też, że na ścianie zabytkowej 

kamienicy przy ul. Sienkiewicza 11 jest urwana rynna, powodująca zaciek na elewacji.  

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że działka po byłym ogródku jordanowskim jest 

w trakcie komunalizacji i do końca roku powinna być własnością miasta. W sprawie budynku 

przy ul. Staszica były prowadzone już rozmowy o ewentualnym wykupie go od p. Michalaka, 

ale cena jaką proponował – 2,5 tys. zł za metr kw.  jest nie do przyjęcia. Budynek jest w złym 

stanie technicznym, zwłaszcza dach, który jest źle zabezpieczony i pomieszczenia górnej 

kondygnacji  są pozalewane. Rynna na ścianie budynku przy ul. Sienkiewicz zostanie 

naprawiona. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała kto pokryje koszt wycieczki do Rzymu, która  była nagrodą w 

konkursie plastycznym organizowanym wspólnie przez miasto i parafię św. Franciszka z 

klasztoru. Radna  powiedziała, że wyjazd sfinansowali dziadkowie dziewczynki biorąc na 

pokrycie kosztów wycieczki kredyt w banku, ponieważ trzeba było wcześniej zapłacić za 

podróż do Włoch. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że miasto zakupiło książki, które były nagrodą w 

konkursie. Wycieczkę do Rzymu, którą wylosowało dziecko,  miała sfinansować  parafia św. 

Franciszka. Koszt wycieczki  wynosi 2 tys. zł. Proboszcza, który miał zająć się pokryciem 

kosztów wycieczki nie ma już w Brzezinach, ponieważ został zmieniony. Dziecko wyjechało 

na tę wycieczkę, a koszty pokryli dziadkowie, zaciągając na ten cel kredyt w banku. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podkreślił, że parafia to nie były proboszcz. Jest 

ciągłość władzy w parafii i zobowiązanie powinno być uregulowane. Przyrzeczenie było 

publiczne i je filmowano.  

 

Burmistrz powiedział, że podejmie się wyjaśnienia tej sytuacji w kontakcie z nowym     

      proboszczem parafii św. Franciszka. 

 

Radna Grażyna Korybut zapytała czy Rada Miasta może ufundować taką nagrodę? 

 

Przewodniczący odpowiedział, że Rada jako organ nie może fundować nagród, ale radni mają 

taka możliwość. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał o przyrzekany przez zastępcę burmistrza harmonogram 

przebudowy ulic na os. Szydłowiec, który miał być opublikowany w BIS-e. Zapytał także o 

to, dlaczego władze miasta nie wzięły udziału  17 tego września w rocznicę napaści 

sowieckiej Rosji na Polskę? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział radnemu Kędzi, ze w tym czasie był na urlopie. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że wyjaśni  przyczynę swojej nieobecności 

radnemu Kędzi. Nawiązując do pytania radnego o harmonogram prac drogowych na osiedlu 

Szydłowiec, zwrócił uwagę, że muszą nastąpić pewne zmiany w realizacji inwestycji  i 

zmianie ulegnie także harmonogram robót. Nie można obecnie zakończyć przebudowy ul. 

Słowackiego gdyż wystąpił tam problem kolizji pomiędzy siecią kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej. Są też problemy z rzędnymi określającymi wysokość rzeczywistą z wysokością 

zaprojektowaną w dokumentacji wykonawczej. Te sprawy trzeba załatwić w kontakcie z 

projektantem i firmą budowlaną oraz niektórymi mieszkańcami. 

 

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał zaproszenia. 

 

Radny Krzysztof Jeske poinformował, że przy skrzyżowaniu ul. Kordeckiego i Kościuszki jest 

wyrwa w nawierzchni, którą trzeba  usunąć, bo zagraża bezpieczeństwu. 

 

Radny Tadeusz Pabin zwrócił uwagę, że studzienki deszczówki powinny być częściej 

czyszczone przez ZUK, który zakupił specjalistyczny sprzęt do tego celu, dofinansowany 

przez program unijny. Zaproponował aby  centrum miasta było sprzątane wcześniej rano, 

ponieważ po dniach targowych i po  niedzieli na ulicach jest brudno. 

 

Z-ca Roman Sasin powiedział, że zwróci uwagę  na poprawę czystości ulic. Zapewnił też, że 

ZUK będzie udrażniać studzienki i kanalizację deszczową. 

 

Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że studzienki ściekowe są najczęściej  pozapychane 

piaskiem i różnymi śmieciami aż pod samą kratkę. 

 

Radna Halina Szczepaniak prosi o założenie ograniczników szybkości, aby duże samochody nie 

rozjeżdżały ulic oraz dla ograniczenia wyścigów czterokołowców, motocykli i samochodów 

osobowych. Prosi także o powiększenie parkingu przy przychodni rejonowej. Nawiązując do 

wniosku mieszkańców z ulicy Słonecznej powiedziała, że cała ta ulica jest nieoświetlona. 

Zapytała , czy mieszkańcy, którzy interweniowali na poprzedniej sesji otrzymają odpowiedź 

na piśmie w sprawie pozostawienia dodatkowego oświetlenia, które zostało zainstalowane na 
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ich terenie. Zapytała także, czy łódzka firma Rethman będzie nadal korzystać z brzezińskiego 

wysypiska? 

 

Zastępca burmistrza zapowiedział, że  należy doprowadzić do tego aby została zakończona   

samowola budowlana  polegająca na niezgodnym z prawem i bez zgody Urzędu Miasta 

zainstalowaniu oświetlenia ulicznego na prywatnej posesji. 

 

Radny Michał Dróżdż powołał się na art. 18 ustawy Prawo energetyczne dopuszczającego 

możliwość oświetlenia  także placów, w przypadku zagrożenia  bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

 

Zastępca burmistrza powtórzył, że naruszono prawo budowlane i należy zareagować na 

samowolę mieszkańców przy ul. Słonecznej. Jeżeli była pani burmistrza pozwoliła na 

zawieszenie lampy i na opłacanie kosztów ze środków budżetowych to naruszyła prawo i 

przekroczyła dyscyplinę finansową. 

 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, że jest tu wina miasta. Była przeprowadzona wizja 

lokalna pracowników Urzędu Miasta.  Na etapie projektowania uznano, że jest tam wskazane 

oświetlenie. Starostwo wyraziło zgodę na postawienie słupa oświetleniowego na terenie 

miasta. Zapytał także gdzie był wtedy inspektor nadzoru? Projekt został zaakceptowany 

przez odpowiednią komórkę Urzędu Miasta, a na opisie faktury jest zapis, że zawieszono  

jedną lampę. Radny poparł wypowiedź przewodniczącego na temat budynku przy ul 

Piłsudskiego 12. Stwierdził, że chyba Rada Miasta podjęła zbyt duże ryzyko zgadzając się w 

przeszłości na sprzedaż właścicielowi sklepu „HIT” ten budynek. 

 

Radna Halina Szczepaniak powiedziała, że zastępca burmistrza zwołał zebranie mieszkańców 

ulicy  Sejmu Wielkiego, w sprawie zmiany przebiegu trasy tej ulicy po przebudowie  i  nie 

powiadomiono  radych  z tego rejonu miasta. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że  ul. Sejmu Wielkiego zostanie przebudowana i  podpisano 

już umowę. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy pana Pacewicza i 20 mieszkańców 

z ul. Sejmu Wielkiego. Spotkanie odbyło się na sali konferencyjnej urzędu i dotyczyło 

wyrażenia zgody mieszkańców na przebudowę  tej drogi. 

 

Przewodniczący Zbigniew Baczyński poinformował, że mieszkaniec z osiedla przy ul. Polnej 

zgłosił interwencję w sprawie dużych spadków napięcia prądu. 

  

Radna Zofia Krawczyk poprosiła aby spowodować ustawienie kierunkowskazu na Andrespol 

przy skrzyżowaniu ulic Rejtan, Fredy i Małczewskiej. Przypomniała również, że zgłaszała 

wcześniej konieczność budowy 180 m chodnika na ulicy Fredry oraz przebudowę ulicy 

Leśnej. Obecnie prosi aby te zadania znalazły się w planie inwestycyjnym miasta Brzeziny 

na 2012 rok. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że ul. Małczewska jest  drogą powiatową i wniosek należy 

złożyć u zarządcy drogi. 

 

Mieszkanka z ulicy Berlinga p. Krystyna Selwakowska zauważyła, że radni podnoszą sprawy, 

ale bez skutku. Była dziś komisja z województwa i zwróciła uwagę, że znaki ustawione są 

nieprawidłowo np. zakaz wjazdu powyżej 3,5 tony. Zwróciła uwagę, że na drodze od 
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pływalni do ulicy Berlinga potrzebne są 3 lampy. W pobliżu osiedla przy ul. Berlinga 

proponuje urządzenie placu zabaw dla dzieci. 

 

Mieszkaniec ul. Sejmu Wielkiego p. Stefan Kotynia powiedział, że dotąd  nie otrzymał 

odpowiedzi na swoje pismo z 2 lutego tego roku. Zapytał jakie są przyczyny zmiany 

przebiegu ulicy Sejmu Wielkiego? Przypuszcza , że zastępca burmistrza robi zmianę tylko 

dla jednej osoby. 

 

Przewodniczący Rady poprosił aby mówić o faktach a nie o przypuszczeniach. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że mieszkańcy Sejmu Wielkiego wyrazili zgodę na 

zaproponowaną zmianę. Przeprosił jednocześnie za opóźnienie odpowiedzi na pismo. 

Sprawdzi i  wyjaśni sprawę temu mieszkańcowi. 

 

Mieszkaniec z ul. Zdrowie p. Eugeniusz Brot prosi o wyjaśnienie sprawy naprawy parkingu przy 

aptece na Pl. Jana Pawła II. Na pismo w tej sprawie nie dostał odpowiedzi. Zwrócił uwagę na 

poprzeczny uskok nawierzchni ulicy Sportowej przy byłym dworcu PKS, który utrudnia 

przejazd. Podziękował władzom miasta za prowizoryczny parking przy targowisku miejskim 

od strony ul Modrzewskiego. 

 

Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącą Rady Zofię Krawczyk o odczytanie pisma 

prezesa spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w sprawie uwag do projektu zarządzenia NFZ 

dotyczącego oceny konkursu na świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Zapytał, czy radni zgadzają się na poparcie tej opinii. Radni nie zgłosili sprzeciwu ani uwag, 

aprobując projekt opinii. Przewodniczący powiedział, że opinia Rady zostanie przesłana do 

Oddziału Łódzkiego  NFZ. Opinia – w załączeniu. 

 

14. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku dziennego sesji, 

zakończył jej obrady o godz. 16. 

 

 

Protokołował: J. Sidor 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                          Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 


