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Przesłany radnym proponowany porządek obrad  XIII sesji przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XII sesji Rady Miasta. 

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

uchwał Rady Miasta Brzeziny i postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2011/2012. 

9.   Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i przez osoby    

      funkcyjne. 

10. Wybór ławników sądowych na  kadencję 2012 – 2015. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

       1)  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 –   

            2044, 

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

       3)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 roku, 

       4)  wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w   

            obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonej jako działka nr 3815, 

       5)  wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w  

             obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonej jako działka nr 3827, 

       6)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej  

             nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3074/1, położonej przy ul.  

             Waryńskiego, 

       7)  zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, 

       8)  wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu przez Radę  

            Miasta Brzeziny uchwały Nr XI/84/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

       9)  rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji.   

 

 

 

1.Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając XIII posiedzenie Rady Miasta 

Brzeziny przywitał radnych, burmistrza Marcina Plutę z kierownictwem Urzędu Miasta 

Brzeziny, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich, 

zaproszonych gości, a wśród nich p. Elżbietę Szklarek Powiatowego Inspektora  

Sanitarnego i po raz pierwszy w naszym gronie p. Komendant Straży Miejskiej Jolantę 

Sikorską. Przywitał serdecznie  przybyłych na naszą sesję mieszkańców miasta. 
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia, obecnych jest 12 

radnych. Radna Halina Szczepaniak usprawiedliwiła swoją nieobecność, natomiast dwie 

radne zapowiedziały niewielkie spóźnienie. Rada jest więc władna podejmować uchwały.  

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni, lub burmistrz mają propozycje w sprawie porządku 

obrad XIII sesji? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił w imieniu burmistrza Marcina Pluty 

propozycję rozszerzenia porządku obrad o rozpatrzenie projektów trzech dodatkowych 

uchwał: 

     - w p.11.10)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny  

        niezabudowanych działek w ulicy Ogrodowej, 

     - w p. 11.11)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Źródlana”, 

     - w p. 11.12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr   

       XII/96/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2011 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski zaproponował zmianę brzmienia p. 
11.8) i 11.9). W p.11.8) proponuje rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie odmowy 
uchylenia uchwały Nr XI/84/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2011r. 
Natomiast w p.11.9), ze względu na brak możliwości dotrzymania miesięcznego terminu 
rozpatrzenia skargi p. Anny Durańskiej, Komisja Rewizyjna proponuje rozpatrzyć projekt 
uchwały o przedłużenie terminu rozpatrzenia tej skargi. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby  p. 10 obrad rozszerzyć o rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych. Wyjaśnił, że komisja 

powołana do oceny kandydatów na ławników zakończyła swoją pracę po dostarczeniu 

materiałów na sesję z porządkiem obrad. Wcześniej nie można było więc  zaplanować 

podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników. Obecnie mamy już pozytywną opinię tej 

komisji i możemy w głosowaniu tajnym dokonać wyboru ławników na kadencję 2012 – 

2015.Ponieważ nie było więcej zgłoszeń w sprawie porządku obrad XIII sesji, zapytał, czy 

jest zgoda radnych na zgłoszone wnioski? Nie było odzewu, więc zaproponował 

przegłosowanie wprowadzonych zmian. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych i wszyscy byli „za” przyjęciem zgłoszonych 

wniosków. 

 

Przewodniczący Rady poprosił następnie o zatwierdzenie poprzez głosowanie zmienionego 

porządku obrad. 

 

Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Zmieniony i przyjęty przez Radę porządek obrad XIII sesji przedstawia się następująco:  

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XII sesji Rady Miasta. 

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

uchwał Rady Miasta Brzeziny i postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.   Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2011/2012. 

9.   Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i przez osoby    

      funkcyjne. 

       10.  Wybór ławników sądowych na  kadencję 2012 – 2015.Rozpatrzenie projektu   

      uchwały w sprawie stwierdzenia  wyboru ławników sądowych na lata 2012 – 2015. 

      (Punkt rozszerzony). 

       11.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

       1)  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011 –   

            2044, 

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

       3)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 roku, 

       4)  wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w   

            obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonej jako działka nr 3815, 

       5)  wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w  

             obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonej jako działka nr 3827, 

       6)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej  

             nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3074/1, położonej przy ul.  

             Waryńskiego, 

       7)  zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, 

       8)  odmowy podjęcia uchwały o usunięcie naruszenia prawa polegającego na  

            podjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały Nr XI/84/2011 z dnia 31 sierpnia  

            2011 r. (Punkt zmieniony). 

       9)  przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi (Punkt zmieniony) , 

     10)  przyjęcia darowizny niezabudowanych działek w ul. Ogrodowej (Punkt dodany), 

     11)  nadania nazwy ulicy „Źródlana” (Punkt dodany), 

              12)  uchylenia Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 września   

                      2011 r. 

        12. Wolne wnioski. 

        13. Zakończenie sesji.  

 

4. Przyjęcie protokółu XII sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół XII sesji Rady Miasta został sporządzony, 

podpisany i był dostępny zarówno w biurze Rady jak i na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Brzeziny. Zapytał, czy są uwagi do protokółu? Uwag nie zgłoszono, więc 

zaproponował jego przyjęcie poprzez głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” głosowało 9 radnych, 4 wstrzymało się od 

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

    uchwał  Rady Miasta Brzeziny i postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań dotyczących przedstawionej informacji 

burmistrza. 

 

Radny Przemysław Maślanko poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej spotkania z 

burmistrzem Koluszek. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że rozmowa dotyczyła wymiany grup dzieci i 

młodzieży w zakresie oświaty i kultury, przy wykorzystaniu potencjału obu miast np. 

koluszkowskiego kina i brzezińskiej pływalni. 

  

Radny Tadeusz Barucki zadał następujące pytania: 

     - co oznacza określenie totalny bałagan zastany przez nowego prezesa TBS i kto   

        odpowie za doprowadzenie spółki do tego stanu? 

     - w sprawie oferty rozszerzenia działalności dla spółki ZUK. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że jeszcze jest za wcześnie na wyciąganie wniosków o 

przyczyny i winnych doprowadzenia spółki TBS do złego stanu. Najpierw należy 

uporządkować spółkę pod względem prawidłowości rejestrowania procesów finansowo – 

księgowych. Zajmuje się tym specjalistyczna firma audytorska. Burmistrz powołał się tu 

na opinię prezesa Tomasza Miazka, który stwierdził, że nieporządek w tej dziedzinie był 

ogromny. Działania porządkujące w tej spółce są konieczne, aby prawidłowo zapisywać 

zdarzenia gospodarcze i wyprowadzić z zapaści finanse, w celu uwiarygodnienia spółki 

przed BGK, który kredytuje inwestycję budowy drugiego budynku mieszkalnego.    

 

Przewodniczący Rady dodał, że na wyciągnięcie wniosków dotyczących złego stanu spółki 

TBS przyjdzie czas po zakończeniu audytu, który jeszcze trwa. Ale na pewno będzie 

musiało dojść do wyciągnięcia wniosków i nie powinno się „zamieść sprawy pod dywan”. 

 

Radny Tadeusz Barucki zgodził się z wypowiedzią przewodniczącego i dodał, że on sam jest 

za tym, aby sprawy rozliczenia przyczyn i winy za doprowadzenie TBS do kryzysu nie 

„zamieciono pod dywan”. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odnosząc się do drugiego pytania radnego Baruckiego wyjaśnił, że 

oferta dla spółki ZUK dotyczy przeanalizowania możliwości przejęcia gospodarki 

odpadami w naszym mieście oraz większego zaangażowania ZUK w rozbudowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach, gdzie można by lokować nowe firmy, 

przyciągnąć nowych mieszkańców i ułatwić obrót nieruchomościami na terenach 

uzbrojonych. Burmistrz oczekuje też od ZUK-u większej aktywności w zakresie 

świadczenia usług zewnętrznych. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał o spotkanie w dniu 3 października i możliwość rozwoju 

współpracy z Koluszkami w zakresie uczestnictwa w łódzkiej podstrefie ekonomicznej. 
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Burmistrz odpowiedział, że obecnie przygotowuje się do zmian w zakresie strategii rozwoju 

miasta. Pierwszym krokiem będzie zmiana studium zagospodarowania przestrzennego w 

kierunku umożliwienia wykreowania terenów pod inwestycje. Nie musi to być w zakresie 

podstrefy ekonomicznej. Zamierzamy stworzyć takie tereny, które poprzez swój potencjał 

tzw. obszaru zintegrowanego będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Pierwszym takim 

obszarem byłaby dziesięciohektarowa strefa  po byłej kopalni „Fara II”. Teren ten jednak  

musi być najpierw poddany gruntownej rekultywacji. Następnie byśmy kolejno zmieniali 

sam plan zagospodarowania etapami dla konkretnych obszarów miasta.   

 

Radna Małgorzata Pyka  poprosiła o dokładne informowanie społeczeństwa Brzezin w 

sprawie zmian zasad, jakie nastąpią w funkcjonowaniu gospodarki odpadami. Powiedziała, 

że mamy na wprowadzenie zmian, które są rewolucyjne w gospodarce odpadami, tylko 18  

miesięcy, co wcale nie jest tak dużo czasu. Na pewno zostanie powołany pełnomocnik 

burmistrza do wprowadzania  nowych rozwiązań, jak to jest w innych gminach. 

Oczekujemy więc, że będzie on sukcesywnie, krok po kroku informować mieszkańców o 

wprowadzaniu kolejnych etapów zmian w gospodarce odpadami. 

 

Burmistrz odpowiedział, że w wyniku wprowadzenia zmian w gospodarce odpadami chcemy 

wdrożyć  nowe rozwiązanie poprzez powszechny tzw. „podatek śmieciowy” i przy okazji 

uszczelnić  cały proces gospodarki odpadami, który obecnie nie obejmuje wszystkich 

mieszkańców i gospodarstw domowych. Dodatkową korzystną sytuacją wprowadzenia 

nowych zasad będzie osiągnięcie efektu „dużej skali” dla finansów naszego budżetu.  

Zamierzamy tak skonstruować nowy podatek, aby był zbliżony wysokością do obecnych  

pobieranych opłat przez firmy wywozowe. Zmieniłaby się radykalnie organizacja 

gospodarki odpadami, ale nie ucierpieli by na tym finansowo mieszkańcy i gospodarstwa 

domowe. Rozpatrujemy kilka wariantów  wdrażania nowego funkcjonowania  organizacji 

gospodarki odpadami. Można ją powierzyć firmom prywatnym, zakładowi budżetowemu, 

spółce samorządowej, wejść w porozumienia z sąsiednimi samorządami, albo 

samorządami wokół wielkiej Łodzi, co byłoby korzystniejsze, niż współpraca z gminami i 

powiatami zgrupowanymi wokół stowarzyszenia łowickiej „Bzury”. Zresztą, mimo 

wystąpienia z tego stowarzyszenia, mamy nadal otwarte drzwi do powrotu, gdyby okazało 

się to dla nas korzystne. Zaoszczędzimy jednak na niemałej składce, którą możemy 

wykorzystać na ważne cele społeczne.  

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, dlaczego gospodarkę odpadami przekazuje się spółce 

ZUK? Była wcześniejsza informacja, że zostanie powołany osobny, samodzielny podmiot 

do prowadzenia tych spraw. Pytała dalej, co z zawartymi i aktualnymi umowami na 

odprowadzanie odpadów z gospodarstw domowych poprzez firmę  „Remondis”?  Zapytała 

też o zmiany w zakresie czynszu dla kupców i o termin rozpoczęcia funkcjonowania 

komunikacji MPK pomiędzy Brzezinami i Łodzią.   

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że podatek „śmieciowy” nie wejdzie w życie od 1 

stycznia 2012 r. i należy nadal korzystać z  umów na wywóz śmieci na dotychczasowych 

zasadach. Gdy będziemy gotowi z przejściem na nowy system gospodarki odpadami, to 

dotychczasowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa. Zapewnił, że o wszystkich 

zmianach w tym zakresie będzie szczegółowa i wyczerpująca informacja. W sprawie 

czynszu dla kupców burmistrz wyjaśnił, że zmiany w tym zakresie wynikają z programu 

naprawczego, który został opracowany przez prezesa TBS, zaakceptowany przez 

burmistrza i jest wymagany przez BGK. W sprawie wysokości czynszu prezes TBS będzie 

rozmawiał z każdym z kupców indywidualnie. Z odpowiedzi burmistrza w sprawie 
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uruchomienia komunikacji MPK wynika, że ze strony zainteresowanych samorządów 

wykonano już wymagane regulacje. Podpisano porozumienia, wprowadzono zmiany w 

budżetach,  uzyskano pozytywne opinie prawne. Teraz sprawą powinny zająć się służby 

prezydenta Łodzi.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w zakresie nowych uregulowań prawnych dotyczących 

gospodarki odpadami przez gminy odbywają się szkolenia. W sprawie uruchomienia 

komunikacji MPK, przewodniczący zadał pytanie, czy zmiany organizacji ruchu w naszym 

mieście zostały przygotowane? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział twierdząco na zadane pytanie. 

 

Radna Barbara Kozłowska zapytała, czy uruchomiona linia ze Strykowem jest dofinansowana 

z budżetu naszego miasta? Poinformowała, że bilet do Strykowa kosztuje 4,50 zł. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma podstaw do dopłacania przewoźnikowi do tego kursu lub 

pasażerom do biletów. Tutaj nie zawierano porozumienia pomiędzy samorządami Brzezin 

i Strykowa. To jest inicjatywa przewoźnika. Burmistrz zauważył, że były wcześniej 

postulaty w sprawie uruchomienia komunikacji ze Strykowem, a kiedy linia została 

uruchomiona, to okazało się, że nie ma pasażerów, mimo, że bilety nie są drogie. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poprosiła o rozszerzenie informacji dotyczącej 

współpracy z gminą Rogów. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że wójt Rogowa chciał zapoznać się z naszymi 

doświadczeniami w zakresie rozwiązywania problemów finansowych oświaty.    

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że doszła do niego informacja o zamiarze rezygnacji z 

prowadzenia żywienia przez ajentkę w placówkach oświatowych. Zapytał, czy to jest 

prawda i jakie są tego przyczyny?  

 

Przewodniczący Rady potwierdził tę informację i poprosił burmistrza o szczegóły tej sprawy. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że zarówno dzieci, rodzice i inne osoby korzystające ze 

zbiorowego żywienia prowadzonego przez ajentkę p. Garnysz, są zadowoleni z poziomu  

     i  jakości żywienia. Ajentka jest jednak zniechęcona do dalszej działalności z powodu 

dużej ilości anonimów ze skargami i kontrolami służb sanitarnych. 

 

Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Elżbieta Szklarek odniosła się do anonimów, mówiąc, że 

zgodnie z przepisami prawa, nie powinno ich się rozpatrywać, chyba, że poruszają ważne 

sprawy ze społecznego punku widzenia. Takie anonimy trafiły do Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi i Inspektor Wojewódzki polecił przeprowadzenie 

kontroli. Po przeprowadzonej kontroli przez placówkę w Brzezinach stwierdzono pewne 

nieprawidłowości, w zakresie przewozu  produktów i wyrobów, które zalecono usunąć. W 

związku z tym sprawdzono wykonanie zaleceń. Wojewódzka stacja musiała też sprawdzić 

raporty magazynowe, aby stwierdzić, czy zarzuty o niską kaloryczność posiłków są 

prawdziwe. Inspektor Szklarek powiedziała, że ajentka nie powinna się zrażać, gdyż 

wszystko jest na dobrej drodze do prawidłowego funkcjonowania.                             
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Przewodniczący Rady potwierdził w oparciu o posiadane opinie wyraźną poprawę jakości 

posiłków w stosunku do poprzedniego sposobu żywienia w placówkach oświaty i 

wychowania. 

 

Radny Adam Miazek zapytał o możliwość obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej, 

przy wykorzystaniu  różnic w ofertach  różnych konkurencyjnych firm przesyłowych. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zapowiedział ogłoszenie przetargu na dostawę energii elektrycznej 

wspólnej dla wszystkich jednostek podległych miastu. Zdaniem burmistrza można tu 

osiągnąć oszczędności w kosztach energii, także w oświetleniu ulic, dochodzące do 15 – 

20 %. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że spółki samorządowe, jako odrębne podmioty 

gospodarcze będą musiały samodzielnie wyłaniać dostawców energii elektrycznej. 

 

Radna Czesława Gałecka powróciła do dyskusji o zbiorowym żywieniu, twierdząc, że należy 

definitywnie zbadać jakość żywienia, gdyż ma wiele sygnałów o nieprawidłowościach od 

rodziców dzieci. Zwróciła się też do burmistrza, aby wyjaśnił, czy miasto ma prawo 

własności do terenu przy ul. Modrzewskiego, przyległego do targowiska miejskiego. Jej 

zdaniem, teren ten nie należy jeszcze do miasta, a zostaje wykorzystany jako plac 

składowy na materiały budowlane oraz jako parking. Na tym placu wykonano asfaltowe 

utwardzenie dojazdu. Radna zapytała, czy były w budżecie miasta na ten cel środki? 

Postulowała też o oznaczenie tego terenu tablicą informacyjną, że jest tam parking. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że w 2012 roku działka przy targowisku, o 

którą zapytała radna Gałecka, będzie w całości własnością miasta. Obecnie 70% tego 

terenu jest miejskie. Nie można było czekać z prowizorycznym wykorzystaniem tego 

terenu w sytuacji, gdy konieczna jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych 

w okolicy targowiska.  Potrzeba było także zmagazynować w pobliżu centrum miasta 

piasek do zimowego utrzymania dróg gminnych. Wyjaśnił, że miasto nie wydało na 

asfaltowy dojazd  żadnych środków, bo wykonawca remontu drogi krajowej zrobił to bez 

zapłaty. Teren nie jest jeszcze w całości własnością miasta, dlatego tablicy z 

oznakowaniem parkingu na razie tam nie postawimy. 

 

Przewodniczący Rady wyraził słowa uznania dla zastępcy burmistrza za jego operatywność w 

rozwiązaniu problemu parkowania samochodów przy targowisku miejskim. Jego zdaniem, 

tablicy oznakowania parkingu nie należy tam umieszczać, bo jest to na razie tylko 

prowizoryczne miejsce do parkowania.  

 

Radny Przemysław Maślanko wnioskował o poszerzenie zbyt wąskiego chodnika przy ul. 

Kulczyńskiego, po stronie pływalni. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że będzie to możliwe w ramach remontów chodników w 

planie 2012 roku. Wspomniał też o konieczności wybudowania przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich brakującego odcinka chodnika w ul. Modrzewskiego w pobliżu targowiska. 

 

7.Odpowiedzi na interpelacje. 
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Przewodniczący Rady poinformował o podjęciu działań wskutek jego interpelacji w sprawie 

wycięcia uschłych drzew przy drodze krajowej Nr 72 – wydano zezwolenie na wycinkę. 

 

Radny Adam Miazek poprosił o postawienie przy placu zabaw dla dzieci w parku miejskim 

tablicy z informacją o zakazie wprowadzania tam psów, które zanieczyszczają 

piaskownicę. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przyjął ten wniosek do realizacji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy zostanie zrealizowany postulat likwidacji nieaktualnych 

reklam oraz, czy zostaną uruchomione lub usunięte nieczynne kioski „Ruchu”. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że reklamy szpecące miasto usuwane są 

sukcesywnie, a kioski mają być uruchomione. Zwrócił przy okazji uwagę na niszczone 

znaki drogowe i ławki oraz na wyrzucanie odpadów i różnych śmieci do rowów jak np. 

przy ul. Św. Anny. Powiedział, że pismo w sprawie poprawienia stanu estetyki budynku 

przy ul. Piłsudskiego 12 zostało wysłane do właściciela marketu HIT. 

 

Radna Czesława Gałecka zaproponowała, aby patrole straży miejskiej zajęły się problemem 

podrzucanych śmieci w takich przypadkach jak przy ul. św. Anny. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie wysiłku aby ustalić właścicieli podrzucanych 

śmieci, dla przykładnego ukarania winnych tego procederu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała czy są nowe wiadomości w sprawie 

planowanej obwodnicy drogowej Brzezin. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował, że sprawa obwodnicy jest obecnie na etapie 

ustalania, kto będzie wydawał opinię w sprawie uwarunkowań środowiskowych przyszłej 

inwestycji: czy będzie to wójt gminy Brzeziny , czy władze wojewódzkie. Opinię 

środowiskową w sprawie realizacji wariantu 4 lub 4 a prawdopodobnie wydawać będą 

władze wojewódzkie ze względu na istniejące kolizje interesów Gminy Brzeziny i naszego 

Miasta. Wynika to z tego, iż część obwodnicy projektowana jest na terenie gminy w 

odległości ok. 400 metrów przed granicą miasta. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o możliwość wybudowania chodnika w ul. św. Anny , do 

granicy miasta z Witkowicami. 

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że o kolejności inwestycji  decydują radni. Są w mieście 

takie miejsca, gdzie ruch pieszy jest o wiele większy niż na ul. św. Anny , a nie ma tam 

chodnika. W pierwszej kolejności powinny więc one być wykonywane. 

 

8. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2011 -2012.     

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni w materiałach na XIII sesję otrzymali pisemne 

informacje o przygotowaniu jednostek organizacyjnych miasta, spółek i innych służb 

dbających o właściwe przygotowanie do okresu zimowego oraz informację o 

przygotowaniu  noclegowni przez Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta. Materiały – w 

załączeniu do protokółu. Przewodniczący Rady wobec  rozpatrzenia  informacji na 

posiedzeniach komisji, zaproponował dyskusję w tym punkcie obrad. 
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Radny Przemysław Maślanko zaproponował, aby w wykazie ulic przewidzianych do 

zimowego utrzymania dróg umieścić drogę wewnętrzną przy garażach na osiedlu 

Kulczyńskiego. Właściciele garaży wyrażają zgodę na obciążanie ich kosztami 

odśnieżania. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  odpowiedział, że  wniosek będzie możliwy do wykonania,  

     jeżeli przepisy prawne na to pozwolą. 

 

Radny Tadeusz Barucki potwierdził wolę partycypacji właścicieli garaży w kosztach 

odśnieżania garaży przy ul. Kulczyńskiego. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, kto poniesie koszty podłączenia obiektów szpitala do sieci 

PEC? 

 

Prezes spółki PEC Bonawentura Sobolewski odpowiedział, że szpital zostanie podłączony do     

      źródła ciepła z PEC na początku listopada. Koszty podłączenia poniosła spółka  

      Powiatowe Centrum Zdrowia, a PEC zamontował tylko licznik ciepła. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał czy spółka PEC jest przygotowana do podłączenia osiedla 

XXX – lecia i czy prowadzone są rozmowy o przyłączeniu następnych użytkowników? 

 

Prezes PEC odpowiedział, że trwają właśnie ustalenia na temat warunków technicznych 

przyłączenia osiedla XXX – lecia. Następnie zostanie ogłoszony przetarg  na opracowanie 

dokumentacji sieci przyłączeniowej. Odpowiedział twierdząco na pytanie radnego 

Baruckiego w sprawie przyłączeń następnych użytkowników z tego rejonu miasta. 

 

Burmistrz Marcin Pluta pozytywnie ocenił pierwszy okres pracy nowego prezesa PEC, 

zwłaszcza szybkie rozwiązanie problemów z podłączeniem szpitala do drugiego źródła 

ciepła w PEC. 

 

Radna Grażyna Korybut poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych zajmowała się 

przygotowaniem miasta  do sezonu zimowego i zrodziły się pewne pytania. Zadała 

pytanie  zastępcy kierownik  MOPS - p. Aliny Kotyni, czy MOPS dysponuje odpowiednią 

ilością miejsc noclegowych dla zabezpieczenia naszych potrzeb? Przypomniała, że 

noclegownia zapewnia tylko miejsca dla mężczyzn,  pyta więc, co z miejscami dla 

bezdomnych kobiet? Radna zwróciła uwagę na znieczulicę wielu przechodniów, którzy 

nie reagują na przypadki zasłabnięć chorych  na ulicy. Może być tak, że przechodzi się 

obojętnie obok osób chorych, zagrożonych utratą życia.       

 

Zastępca kierownik MOPS Alina Kotynia odpowiedziała, że  noclegownia  Stowarzyszenia 

      im. św. Brata Alberta zapewnia  miejsca noclegowe dla ośmiu bezdomnych mężczyzn z 

terenu miasta Brzeziny. W roku ubiegłym była to ilość  wystarczająca. Wyjaśniła, że w 

przypadku zgłoszenia się bezdomnej samotnej matki z dzieckiem, MOPS ma możliwość 

skierowania jej do ośrodka w Łodzi.  Przedstawiła także radnym trudną sytuację 

finansową MOPS w zakresie udzielania bieżącej pomocy osobom zgłaszającym się. 

Środki , które MOPS obecnie posiada wystarczają na zasiłki jednorazowe w wysokości od 

100 do 200 zł. W roku ubiegłym wystarczało pieniędzy na zakup pół tony opału dla    

      potrzebujących. Obecnie z udzielaniem tej formy pomocy jest problem. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że bieżącą pomocą bezdomnym w okresie zimy 

zajmują się centra zarządzania kryzysowego  a Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Łodzi opracowuje co rok informację, w zakresie możliwości udzielania 

bieżącej pomocy potrzebującym w okresie zimy. Informacja taka  w postaci 

obwieszczenia trafia do wszystkich gmin.  Oceniając przygotowanie mieszkańców do 

okresu zimowego przewodniczący zauważył, że nie wszyscy mieszkańcy dają sobie radę, 

nie posiadając odpowiednich zapasów opału. Świadczy o tym zadymienie centrum miasta 

pochodzące ze spalanych odpadów tkanin i innych śmieci. Nieraz napotkać można  

zalegający miasto trujący smog, niezwykle szkodliwy dla zdrowia mieszkańców. Dłużej 

tego tolerować nie można.  

Przewodniczący poprosił o zamieszczenie w gazecie BIS numeru telefonu do Straży 

Miejskiej. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że walcząc ze zjawiskiem spalania odpadów rozwijamy  

akcję edukacyjną, informacyjną i represyjną. Wydajemy właśnie specjalną ulotkę 

poświęconą ochronie czystości powietrza pod hasłem „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. 

Podane zostaną do publicznej wiadomości numery telefonów do różnych służb, 

prowadzone będą także kontrole odbioru do utylizacji odpadów krawieckich. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy zwiększenie aktywności  PEC w rozwoju sieci c.o. 

przeniesie się na obniżkę kosztów działalności i opłat za dostawę ciepła? 

 

Prezes PEC Bonawentura Sobolewski odpowiedział, że podłączenie szpitala nie pogorszy, ale 

polepszy sytuację finansową spółki. Powiedział, że w chwili obecnej nie widzi większych 

zagrożeń dla  prawidłowego funkcjonowania PEC. Poinformował też o opracowywaniu  

nowej taryfy opłat na dostawy ciepła w 2012 roku.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że w przypadku zwiększania ilości odbiorców  usług PEC, przy 

wykorzystaniu istniejącego majątku firmy, powinno dać efekt  obniżki kosztów 

jednostkowych. 

 

9.Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i przez osoby   

   funkcyjne. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na obecnym posiedzeniu 

przedstawiona zostanie informacja o oświadczeniach radnych złożona przez niego oraz 

informacja przedstawiona przez burmistrza o oświadczeniach zobowiązanych 

pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta. 

Informacje Wojewody oraz Urzędu Skarbowego zostaną przedstawione na następnej sesji 

Rady, gdyż jeszcze nie wpłynęły. Terminem  przesłania tych informacji do Rady jest 30 

października. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych   

       stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Przewodniczący Rady powiedział, że 

wszystkie oświadczenia radnych – oprócz oświadczenia p. Ewy Chojki i Krzysztofa 

Kotyni wpłynęły w wymaganym prawem terminie. Oświadczenia p. Ewy Chojki i p. 

Krzysztofa Kotyni po ich wezwaniu zostały uzupełnione. Wskazał na typowe błędy i 

braki w oświadczeniach radnych, które zostały w większości przypadków poprawione i 

uzupełnione. Poinformował o zapowiedzi  nowelizacji przepisów o oświadczeniach 

majątkowych. Nie wszystkie dane będą powszechnie dostępne, a osoba zainteresowana 

udostępnieniem informacji z oświadczenia majątkowego, będzie musiała złożyć 
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       odpowiedni wniosek. Ma zostać powiększony krąg objętych obowiązkiem przedkładania 

oświadczeń.  

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych pracowników 

Urzędu Miasta, wydających decyzje w imieniu burmistrza oraz o oświadczeniach 

majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny. Informacja 

burmistrza stanowi załącznik do protokółu. Z informacji burmistrza wynika, że wszyscy 

kierownicy jednostek organizacyjnych oraz wszyscy pracownicy zobligowani do złożenia 

oświadczeń majątkowych złożyli je w terminie, oprócz byłej naczelnik Wydziału 

Gospodarki Mieniem, która  nie spełniła tego obowiązku. Została ona wezwana, zgodnie 

z ustawą o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia majątkowego.  

 

10.Wybór ławników sądowych na  kadencję 2012 – 2015.Rozpatrzenie projektu   

     uchwały w sprawie stwierdzenia  wyboru ławników sądowych na lata 2012 –  

     2015 (Punkt rozszerzony). 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że z upływem 2011 roku, kończy się obecna kadencja 

ławników sądowych. Dlatego też do końca października br. Rada Miasta powinna wybrać 

w głosowaniu tajnym ławników na nową kadencję 2012 - 2015, spośród zgłoszonych 

kandydatów: przez prezesów sądów rejonowych i okręgowych, organizacje społeczne i 

pozarządowe oraz kandydatów zgłoszonych indywidualnie popartych przez 50-ciu 

mieszkańców. Powiedział, że do Rady Miasta dotarło tylko zgłoszenie przez prezes Sądu 

Rejonowego w Brzezinach trzech kandydatów na ławników. Przewodniczący 

poinformował, że Rada wybrała spośród siebie 4-o osobowy zespół ds. oceny 

kandydatów na ławników oraz, że do Rady Miasta wpłynęła pozytywna informacja 

Komendanta Wojewódzkiego Policji o zgłoszonych kandydatach.   

 

Pozostałe uprawnione podmioty  nie skorzystały z przekazania Radzie Miasta zgłoszeń  

kandydatów, mimo odpowiedniej informacji Urzędu Miasta o kampanii wyborczej na 

ławników .  

 

Radny Tadeusz Barucki – przewodniczący zespołu ds. oceny kandydatur na ławników 

poinformował, że zgłoszeni kandydaci  zostali pozytywnie   zaopiniowani przez 

powołany zespół radnych.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował powołanie 3 osobowej komisji skrutacyjnej do 

przeprowadzenia tajnych wyborów ławników. Zgłosił do tej komisji kandydaturę  

radnego Tadeusza Pabina.  

 

Radny Tadeusz Pabin wyraził zgodę. 

 

Radna Grażyna Korybut zaproponowała kandydaturę Adama Miazka. 

 

Radny Adam Miazek wyraził zgodę. 

 

Radna Czesława Gałecka zaproponowała kandydaturę Jakuba Piątkowskiego. 

 

Radny Jakub Piątkowski wyraził zgodę. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionych kandydatów do komisji 

skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poprosił o wybranie 

przewodniczącego komisji skrutacyjnej. 

 

 

Komisja skrutacyjna powierzyła funkcję przewodniczącego radnemu Adamowi Miazkowi. 

 

Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

       i przedstawienia regulaminu wyboru ławników. Dla przeprowadzenia tych czynności 

ogłosił przerwę w obradach, do chwili stwierdzenia gotowości komisji skrutacyjnej do 

przeprowadzenia tajnych wyborów ławników.  

 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Adam Miazek przedstawił regulamin 

tajnych wyborów ławników i wyjaśnił sposób głosowania. Regulamin –w załączeniu do 

protokółu. Członek komisji Tadeusz Pabin rozdał karty do głosowania obecnym radnym 

– wg listy obecności. Na sali obrad w chwili głosowania znajdowało się 13 radnych.  

Jeden radny – Michał Dróżdż opuścił salę obrad, nie powrócił i nie otrzymał karty do 

głosowania. Przewodniczący komisji poprosił o dokonanie tajnego wyboru i oddawanie 

głosów kolejno wg. listy obecności do przygotowanej urny wyborczej. Po oddaniu 

głosów, przewodniczący Rady ogłosił kolejną przerwę, w której komisja skrutacyjna 

dokonała obliczenia wyników wyborów ławników. Po zakończeniu przerwy, 

przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Adam Miazek odczytał protokół z wyborów 

ławników do Sądu Rejonowego w Brzezinach. 

       Protokół komisji skrutacyjnej i zabezpieczone karty do głosowania stanowią załącznik do 

protokółu XIII sesji Rady Miasta. 

 

Z protokółu wynika, że poszczególni kandydaci na ławników otrzymali kolejno: 

      - Grzegorz  Kozieł                  12   głosów, 

      - Janusz      Kopertowski           8  głosów, 

      - Tadeusz   Selwakowski         11  głosów, 

i zostali wybrani przez Radę Miasta ławnikami Sądu Rejonowego w Brzezinach na kadencję 

2012 – 2015 .  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały stwierdzający wybór ławników. 

 

Głosowało 11 radnych, wszyscy byli jednogłośnie „za” 

 

Uchwała Nr XIII/105/2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał :  

 

1)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata    

   2011 – 2044. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela powiedziała, że zmiany w WPF na lata 2011 – 2044   

      spowodowane są  wprowadzeniem zmian w wieloletnich przedsięwzięciach 

inwestycyjnych. Poprosiła o uzupełnienie podstawy prawnej projektu uchwały o ostatnio 

wprowadzoną zmianę ustawy o samorządzie gminnym, zawartą w Dzienniku Ustaw Nr 

217, poz. 1281. 
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Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby dokonać tych uzupełnień w przedstawianych 

kolejno projektach  uchwał.  

 

Skarbnik przedstawiła następnie projekt uchwały. 

 

Przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi do tego projektu uchwały? Ponieważ nie było 

      uwag i pytań, zapytał o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki powiedział, że opinia  jest pozytywna. 

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za” 

 

Uchwała Nr XIII/104/2011 jest załączona do protokółu. 

 

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

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela  przedstawiła uzasadnienie do wprowadzanych zmian w 

budżecie. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu.  Zmiany po stronie dochodów 

spowodowane są : wpływem do budżetu odszkodowania z Zarządu Dróg Wojewódzkich 

za uszkodzone drogi, wpłacie środków po byłym funduszu ochrony środowiska, 

wyższych niż planowano dochodach z pływalni oraz z tytułu wpłat środków 

wynikających z opłaty adiacenckiej. Po stronie wydatków skarbnik zapowiedziała: 

pokrycie wkładu własnego do zadania  współfinansowanego ze środków zewnętrznych 

na remont budynków Muzeum Regionalnego, zakup ciągnika ogrodniczego 

przeznaczonego do prac przy odśnieżaniu chodników i do koszenia trawników,  dotację 

dla straży pożarnej na zakup sprzętu, zwiększenie środków na spłatę odsetek od 

zaciągniętego kredytu,  zwiększenie środków na oświetlenie dróg gminnych, pokrycie 

kosztów  czyszczenia kanalizacji deszczowej. 

 

Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. 

  

Radny Michał Drożdż zapytał o tendencję zadłużenia budżetu Miasta. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że obecnie wskaźnik zadłużenia wynosi  48,15% i 

przewidujemy jego spadek. Za październik  br. wynosił 48,50%. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Budżetowej w 

sprawie zmian budżetowych. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

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

 

Uchwała Nr XIII/105/2011 jest załączona do niniejszego protokółu. 

 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 r. 
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Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej 

udzielenia pomocy  powiatowi w wysokości 5 tys. zł  przeznaczonej na dosprzętowienie 

jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Projekt uchwały jest załączony do protokółu. 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Jarosław Tomaszewski 

poinformował, że dotacja zostanie wykorzystana na zakup przyczepy podłodziowej. 

Komendant PSP wyjaśnił, że straż zakupiła w roku ubiegłym łódź  do wykorzystania w 

akcjach ratowniczych, ale nie mogła jej transportować w miejsca akcji,  powodu braku 

środka transportu. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że pierwotnie dotacja miała służyć na dofinansowanie 

zakupu tzw. skokochronu, ale komendant Tomaszewski poprosił o dokonanie zmiany. 

 

Przewodniczący Rady zapytał jeszcze, czy PSP zdąży z zakupem sprzętu przed końcem roku? 

 

Komendant PSP odpowiedział twierdząco. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały a przewodniczący Rady poddał go 

glosowaniu. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 

wstrzymało się od głosu 4. 

 

Uchwała Nr XIII/106/2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w   

    obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonej jako działka nr 3815 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie projektu uchwały.  Projekt 

uchwały – w załączeniu. Powiedział, że w wyniku podziału działek nr 886/3 i 887/3 

powstała działka nr 3815 o pow. 11 m. kw.,  która została przeznaczona na poszerzenie 

skrzyżowania  ul. gen. W. Sikorskiego z ul. Mrocką. 

 

Przewodniczący poprosił o uwagi radnych i o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała pozytywną 

opinię Komisji w omawianej sprawie. Inni radni nie zgłosili uwag. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały, następnie o przegłosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, „za” było 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 

 

Uchwała Nr XIII/107/2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w   

    obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonej jako działka nr 3827 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. Sprawa 

dotyczy wyrażenia zgody na nabycie działki o pow. 12 m. kw. , która będzie 
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wykorzystana na cele poszerzenia drogi u zbiegu ul. gen. W. Sikorskiego i ul. Hallera. 

Projekt uchwały – w załączeniu.  

 

Przewodniczący poprosił o uwagi radnych i o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała pozytywną 

opinię Komisji. Uwag do projektu uchwały radni nie zgłosili. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały, następnie o przegłosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych, „za” , 1 radny nie głosował. 

 

Uchwała Nr XIII/108/2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zabudowanej  

    nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3074/1, położonej przy ul. Waryńskiego 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin uzasadnił projekt uchwały w sprawie wynegocjowanej 

ugodą sprzedaży działki o pow. 190 m. kw.  użytkowanej dotychczas bezumownie przez 

mieszkańców ul. Waryńskiego małż. Koładów. Komisja Rozwoju Gospodarczego 

wyraziła pozytywną opinię w sprawie zakończenia długotrwałego sporu pomiędzy w/w 

mieszkańcami i Urzędem Miasta i odsprzedania małż. Koładów  przedmiotowej działki. 

Wyrażono pozytywną opinię w sprawie zgody na zastosowanie 82% bonifikaty od 

przekształcenia prawa własności działki wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.  

       Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do tego projektu uchwały, następnie 

poprosił o odczytanie jej treści i poddał projekt pod głosowanie. 

 

Głosowało 11 radnych. „za” było 9, przeciw 1, wstrzymał się 1 radny. 

 

Uchwała Nr XIII/109/2011 załączona jest do protokółu sesji. 

 

7) w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą 

 

Zastępca burmistrza przedstawił projekt uchwały dotyczący przedłużenia o kolejne 3 lata  

umowy najmu działki nr 2841/13 z dotychczasowym najemcą działki pod garażem przy 

ul. Sienkiewicza 16. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska poinformowała, ż Komisja Rozwoju 

Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu tej uchwały. Uwag nie zgłoszono i po  

przeczytaniu  przystąpiono do jej przegłosowania. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za” 

 

Uchwała Nr XIII/110 /2011 – w załączeniu. 
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8)  w sprawie odmowy podjęcia uchwały o usunięcie naruszenia prawa polegającego na   

     podjęciu przez Radę Miasta Brzeziny uchwały Nr XI/84/2011 z dnia 31 sierpnia 2011   

     r. (Punkt zmieniony). 

  

Przewodniczący Rady przypomniał, że uchwałą  Nr XI/84/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Rada Miasta uznała, że nie jest właściwa do załatwienia skargi p. Anny Durańskiej na 

Burmistrza Miasta Brzeziny. Pani Anna Durańska uznała, że Rada podejmując tę 

uchwałę,   naruszyła  prawo i wystąpiła o jego usunięcie. Przewodniczący poinformował, 

że przekazał wystąpienie p. Anny Durańskiej do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. 

Poinformował, że zainteresowana sprawą p. Anna Durańska została zaproszona na 

dzisiejszą sesję, ale w chwili obecnej na sali obrad jej nie ma. Poprosił następnie 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jakuba Piątkowskiego o przedstawienie wniosku 

w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski powiedział, że Komisja rozpatrzyła 

przekazaną jej sprawę w dniu 24 października br. i opierając się o opinię prawną 

wnioskuje o odmowę uchylenia uchwały Nr XI/84/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej – w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie projektu 

uchwały, a następnie zadał pytanie, czy radni mają uwagi do tego projektu. Nikt nie 

wypowiedział się w tej sprawie, więc poddał go pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Głosów „za” było 10, głosów przeciw 1, 

wstrzymano się od głosowania 1. 

 

Uchwała Nr XIII/111/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

9) w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi 

 

Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie tego punktu obrad wiceprzewodniczącej Zofii 

Krawczyk. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poinformowała, że do Rady Miasta wpłynęła 

skarga p. Anny Durańskiej na przewodniczącego Rady Miasta. Radni zostali zapoznani z 

tą skargą. Skarżąca  uważa, że przewodniczący Rady Miasta przy procedowaniu 

związanym z jej skargą na Burmistrza Miasta Brzeziny naruszył przepisy Statutu Gminy 

Miasto Brzeziny poprzez przekroczenie swoich kompetencji. Powiedziała, że skarga na 

przewodniczącego Rady została przekazana do Komisji Rewizyjnej. W związku z tym 

poprosiła przewodniczącego tej Komisji o zabranie głosu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski powiedział, że skarga jest 

skomplikowana poprzez poruszenie w niej wielu wątków i Komisja nie jest w stanie na 

jednym posiedzeniu przed sesją rozpatrzyć tę sprawę. Składa więc wniosek do Rady 

Miasta o przedłużenie terminu rozpatrywania tej skargi do 30 listopada 2011 r. Wniosek 

Komisji Rewizyjnej – w załączeniu do protokółu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy w sprawie tego wniosku radni chcą zabrać głos? 

Nikt z radnych nie wypowiedział się, więc przedstawiła projekt uchwały Rady o 
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przedłużenie terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi do 30 listopada. Zapytała, czy 

do  projektu tej uchwały są uwagi radnych? Uwag nie stwierdziła, więc poddała go pod 

glosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Przewodniczący Rady nie brał udziału w 

głosowaniu. „Za” przyjęciem uchwały oddano 10 głosów. 

 

Uchwała Nr XIII/112/2011 – w załączeniu do protokółu.  

 

10)  w sprawie przyjęcia darowizny niezabudowanych działek w ul. Ogrodowej (Punkt 

dodany) 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin uzasadnił potrzebę przyjęcia darowizny działek 

stanowiących ulicę Ogrodową od p. Józefa Guzka.  Działki stanowiące drogę w ul. 

Ogrodowej mają szerokość 6 metrów. Żeby można było ją traktować jako drogę gminną 

o ustanowionym ruchu w obu kierunkach, powinna mieć szerokość 10 metrów. Gdyby 

natomiast  droga  miała charakter ciągu pieszo – jezdnego, powinna mieć szerokość co 

najmniej 5,5 metra. Zastępca burmistrza uważa, że ul. Ogrodowa  jako droga dojazdowa i 

zbierająca ruch do ul. Hallera, powinna być jednokierunkowa,  na co mieszkańcy 

wyrażają zgodę.  

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska poinformowała, że na 

posiedzeniu Komisji jej członkowie wyrazili pozytywną opinię w sprawie przyjęcia 

darowizny działek w ul. Ogrodowej. Dodała, że członkowie Komisji mieli obiekcje co do 

poniesienia kosztów związanych z przejęciem ul. Ogrodowej ale zastępca burmistrza 

zapewnił, że obecny właściciel działek pokryje dodatkowe koszty geodezyjne.  

 

Radna Czesława Gałecka przypomniała, że sprawa przejęcia drogi w ul. Ogrodowej była już 

w poprzedniej kadencji rozpatrywana i pamięta, że radni nie wyrazili wówczas zgody na 

załatwienie jej po myśli p. Józefa Guzka właśnie dlatego, że była za wąska jak na drogę 

publiczną. Teraz powraca się do tej sprawy. Pytała, czy będziemy mieli w budżecie  

środki na utrzymanie zimowe, remonty i naprawy tej ulicy a następnie na koszty 

utwardzenia  ulicy asfaltem, budowę kanalizacji  i oświetlenia. Radna uważa, że jest w 

naszym mieście wiele ulic o charakterze dróg publicznych, którymi powinniśmy się zająć 

w pierwszej kolejności.  

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że powinniśmy wychodzić naprzeciw 

potrzebom naszych mieszkańców, którzy są podatnikami i współtworzą budżet miasta. 

Zdają oni sobie sprawę z tego, że nie mogą liczyć na szybkie uzbrojenie tego terenu w 

utwardzoną drogę, kanalizację, czy oświetlenie. Nie powinniśmy jednak spychać ich na 

margines miasta. Zastępca burmistrza przedstawił projekt uchwały. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o przypomnienie argumentów przeciwnych projektowi 

uchwały przedstawionej przez byłą burmistrz miasta w poprzedniej kadencji Rady. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że była burmistrz dwukrotnie przedstawiała projekt 

uchwały o przyjęcie darowizny drogi w ul. Ogrodowej na majątek miasta, ale Rada nie 

podjęła uchwały. 
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Radny Michał Drożdż zapytał, czy nie będzie takiej sytuacji, że będzie konieczność wykupu 

od mieszkańców części działek przy ul. Ogrodowej na poszerzenie drogi? 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że droga może być jednokierunkowa. 

 

Radna Grażyna Korybut przedstawiła formalny wniosek o zdjęcie projektu uchwały z 

porządku obrad i przesunięcie jej  przegłosowania na sesję w listopadzie. Swój wniosek 

motywowała tym, że  przebieg obecnej dyskusji nie przekonał jej do glosowania za tym 

projektem. Chciałaby poznać szerzej argumenty wnioskodawcy za tą uchwałą. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że nie widzi potrzeby przesuwania głosowania, gdyż 

sprawa jest jasna. Droga spełnia warunki przeciwpożarowe dla jednokierunkowego ciągu 

pieszo – jezdnego. Burmistrz dodał, że obecnie mamy inny klimat i chcemy dbać o 

potrzeby wszystkich grup mieszkańców.  Jedyne koszty realizacji tej uchwały do 

poniesienia przez budżet miasta, to koszty odśnieżania  ulicy Ogrodowej. 

 

Radny Michał Drożdż zaproponował, aby w uchwale zawarto gwarancje, że po przejęciu 

ulicy Ogrodowej na majątek samorządu, miasto nie będzie ponosić kosztów  budowy 

sieci  wodociągowej i oświetlenia. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie jest możliwe zapisywanie w prawie miejscowym 

takich gwarancji. Natomiast radni mogą w każdym momencie wnioskować, które drogi 

będziemy realizować i w jakiej kolejności. 

 

Radna Grażyna Korybut  powiedziała, że w poprzedniej kadencji też miała przekonanie, że 

burmistrz  przedstawiając  projekt uchwały w tej samej sprawie, także występowała w 

interesie tamtej grupy mieszkańców.  Ma jednak obawy, że z punktu widzenia budżetu 

miasta, koszty eksploatacji mogą przewyższyć wartość darowizny. Dodała, że  chciałaby 

przed głosowaniem w omawianej sprawie wiedzieć, ile jest w mieście prywatnych dróg i  

jakie wysokie byłyby koszty ich przejęcia i następnie utrzymania. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że w chwili obecnej nie ma wiedzy ile jest do przejęcia 

prywatnych dróg w mieście, ale przygotowana do tego jest obecnie tylko ul. Ogrodowa. 

Burmistrz zadeklarował, że gdyby miało być tak, że będą wnioski o przejęcie dróg 

prywatnych, a nie będzie możliwości finansowych związanych z wykupem działek i 

eksploatacją dróg, to takie projekty uchwał nie będą w ogóle  przedstawiane Radzie 

Miasta. 

 

Przewodniczący zakończył dyskusję w tym punkcie i uznał, że należy w pierwszej kolejności 

przegłosować wniosek radnej Grażyny Korybut, jako dalej idący w sprawie przesunięcia 

głosowania przedłożonego projektu uchwały na następne posiedzenie Rady w listopadzie 

br.   

 

Głosowało14 radnych. Głosów „za” było 8, głosów przeciw było 5, 1 radny wstrzymał się od 

głosu. 

 

11) w sprawie nadania nazwy ulicy „Źródlana” (Punkt dodany) 

 

Zastępca burmistrza przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nadanie drodze 

wewnętrznej dochodzącej do ul. Piłsudskiego nazwy ulicy „Źródlana”. 
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Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji przekazała, że opinia w tej sprawie jest pozytywna i nazwa ulicy 

była konsultowana z mieszkańcami. 

 

Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały i przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowało 12 radnych jednogłośnie i wszyscy byli „za”. 

 

Uchwała Nr XIII/114/22011 załączona jest do protokółu. 

 

12)w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29   

     września  2011 r. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła sprawę konieczności uchylenia uchwały Nr 

XII/96/2011 Rady Miasta z 29 września 2011 r., wskutek interwencji Wydziału 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Nadzór prawny 

wojewody stwierdził, że lokal użytkowy – pomieszczenie gospodarcze przy ul. św. Anny  

       nie jest własnością gminy, lecz osób fizycznych. Sekretarz Miasta wyjaśniła, że lokal jest 

zarządzany przez burmistrza na zasadzie zarządzania cudzą rzeczą bez zlecenia. Podjęta 

wcześniej uchwała powinna być uchylona, ponieważ miasto nie jest właścicielem lokalu i 

nie może nim dysponować. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że potwierdzono  nadzorowi prawnemu Wojewody , że 

zostanie przedłożony projekt uchwały uchylającej  uchwałę Nr XII/96/2011 na 

listopadowej sesji Rady Miasta. Zapytał następnie, czy radni chcą dalszych wyjaśnień? 

Nie usłyszał zgłoszeń i zaproponował głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za” 

 

Uchwała Nr XIII/115/2011 jest załącznikiem do protokółu. 

 

12. Wolne wnioski. 

 

Radna Grażyna Korybut zgłosiła uwagę, że w chwili obecnej nie można uzyskać pierwszej 

porady u specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego. Powiedziała, że w leczeniu chorób 

psychicznych bardzo ważny jest pierwszy kontakt chorego z lekarzem. W projekcie 

Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego opracowywanym obecnie  powinien 

znaleźć się zapis o powszechnym dostępie osób z zaburzeniami psychicznymi do lekarza. 

Jeżeli program ma obejmować realia, to zapis ten musi być rzeczywisty, a nie tylko na 

papierze. 

 

Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia wyraził zdziwienie zgłoszonym przez radną Korybut 

problemem. Powiedział, że nie spotkał się z odmową pierwszego przyjęcia pacjenta do 

poradni. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że załatwienie tej sprawy nie leży w jego kompetencji, bo 

Poradnia Zdrowia Psychicznego znajduje się w strukturze spółki Powiatowe Centrum 
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Zdrowia podległej staroście. Radził, aby radna zwróciła się bezpośrednio w tej sprawie do 

NZOZ-u. 

 

Radna Grażyna Korybut podjęła polemikę z burmistrzem. Jej zdaniem jest to kwestia 

wykonywania kontraktu przez jednostkę podległą staroście. Powiedziała, że burmistrz w 

takim przypadku ma większe możliwości w kontakcie ze starostą. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że w tej sprawie nie będzie kontaktował się ze starostą. 

     Funkcjonują  narzędzia systemowe w zapewnieniu prawidłowego wykonywania kontraktu. 

 

Radna Grażyna Korybut zwróciła się o pomoc do przewodniczącego  i wiceprzewodniczącej 

Rady w załatwieniu tej konfliktowej sprawy. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w trakcie polemiki radnej z burmistrzem uzyskał 

telefonicznie zapewnienie prezesa spółki Powiatowe Centrum Zdrowia p. Zdzisława 

Ziółkowskiego, że Poradnia Zdrowia Psychicznego ma otwarty kontrakt i można 

skorzystać z niej bez skierowania. Gdyby zdarzył się przypadek, że w poradni jest kolejka 

pacjentów, to można skorzystać z każdej innej poradni zdrowia psychicznego. 

 

Radna Korybut odpowiedziała, że sprawdziła osobiście brak możliwości przyjęcia pacjenta w 

poradni PCZ  i, że niestety jest tu problem mijania się z prawdą. 

 

Przewodniczący Rady zapowiedział, że dyskusja w tej sprawie nie kończy się i zostaje 

rozpoczęta procedura sprawdzenia przedstawionej sprawy. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła, aby odpowiadać na piśmie interesantom, oraz radnym, 

którzy przekazują zgłaszane problemy władzom miasta z dyżurów  radnych. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przeprosił radną za brak odpowiedzi i obiecał sprawdzić poprawność 

funkcjonowania procedury załatwiania interwencji. 

 

Radny Grzegorz Kędzia poprosił o informację w sprawie przetargu na projekt przebudowy 

drogi w ul. Sejmu Wielkiego. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że w pierwszym etapie przebudowy ul. Sejmu 

Wielkiego zostanie zmieniony jej przebieg tak, aby skrócić i przybliżyć ją do drogi 

wojewódzkiej - ul. Waryńskiego. Ominięty by został staw i mostek. Dotychczasowy 

odcinek tej ulicy funkcjonowałby nadal,  jako ciąg pieszo – jezdny. W przebudowanym 

odcinku ulicy Sejmu Wlk. wykonany zostałby chodnik tylko po jednej stronie. 

Poinformował również o rozstrzygnięciu przetargu na  przebudowę pozostałych alejek  

     w  starej części parku miejskiego, o przebudowie chodnika w ulicy Spacerowej oraz o 

staraniach miasta w sprawie przejęcia stawu  i upustu na rzece Mrożycy. Powinniśmy to 

zrobić dla lepszego administrowania terenem parku, ciągu pieszo - jezdnego po upuście 

oraz dla poprawy bezpieczeństwa, w przypadku zagrożenia powodzią lub podtopieniami 

działek poniżej jazu.  

 

Przewodniczący Rady przekazał w tym momencie prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej 

Zofii Krawczyk, która udzieliła głosu p. Jadwidze Rorat. 
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Była p.o. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach p. Jadwiga Rorat zabrała 

głos, aby wyjaśnić zarzuty pod jej adresem w zakresie zarządzania tą placówką w czasie 

dłuższej nieobecności dyrektor Danuty Wylazłowskiej. Poniżej stenogram tego fragmentu 

wolnych wniosków: 

 

„    Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, wysoka Rado,  

 

     panie burmistrzu. Moja wizyta spowodowana jest tym, że na XII sesji Rady Miasta były    

     poruszone sprawy biblioteki i chciałabym tutaj chwilkę ustosunkować się do tych spraw  

     i  wypowiedzi pana burmistrza, która, no jest wypowiedzią bardzo dla mnie niekorzystną. 

Jestem posądzana o bałagan w księgowości i niedoszacowanie budżetu, a w konsekwencji 

braku środków finansowych na kwotę 125 tys. na potrzeby biblioteki. W tej kwestii panie 

burmistrzu, chciałam powiedzieć, że: Po pierwsze sprawozdanie za rok 2010 zostało 

przyjęte, nie było żadnych uwag finansowych i wydaje mi się, że nawet ze wskazaniem na 

plus, gdyż finansowe sprawozdanie było jak pamiętam, pan przewodniczący jeszcze tutaj 

dopowiadał, że zostały jakieś pieniążki, więc myślę, że nie sprzeniewierzyłam tego 

budżetu. Po drugie. Ja na stanowisku zastępcy znaczy stanowisku dyrektora pracowałam w 

styczniu i w lutym tylko 2011 roku. Po trzecie. W marcu została zwolniona księgowa 

dyscyplinarnie, która została przeze mnie zatrudniona. Po czwarte. Zwolniony został także 

redaktor naczelny BIS-u, zwolniona zostałam ja, jako osoba niepotrzebna i niewygodna 

chyba w pracy w bibliotece. Po piąte. Zmienione zostały regulaminy biblioteki 

wynagradzania i organizacyjny, w tym usunięto Radę Biblioteczną. Ze struktur biblioteki 

został odłączony dział wydawniczy BIS i co za tym idzie, myślę, że uległ też zmianie 

budżet, który powinien być doszacowany do faktycznych wydatków, tak, nie licząc już 

działu wydawniczego BIS. No, pani dyrektor pracuje już 8 miesięcy. Z protokołu sesji 

Rady  Miasta XII wyczytałam, że pan Barucki przewodniczący Komisji Finansowo – 

Budżetowej, powiedział, że nie było żadnych zastrzeżeń, nie było żadnych zmian za 

pierwsze półrocze działania biblioteki,  więc skąd raptem teraz 125 tys. no 

niedoszacowanego  budżetu. Pani dyrektor tego nie dokonała, więc chciałam zapytać panie 

burmistrzu, jak długo jeszcze moja osoba będzie winna wszystkim problemom 

bibliotecznym. To na tyle.” (Koniec zapisu stenogramu). 

 

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy burmistrz chciałby odnieść się do wystąpienia p. 

Jadwigi Rorat? 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że  oceniając na poprzedniej sesji sytuację w bibliotece 

nie użył słów, że p. Jadwiga Rorat jest winna bałaganu w tej placówce, tylko, że był 

bałagan w księgowości. Za słowo „bałagan” burmistrz przeprosił. Powiedział, że nie 

powinien tak się wyrazić. Powiedział, że obecna dyrektor pani Danuta Wylazłowska 

pożegnała się z byłą księgową, która zawiniła powstałych nieprawidłowości i opóźnień i 

zatrudniła nową księgową  p. Annę Gabarę, która pracowała bardzo długo nad 

zamknięciem poprzedniego roku budżetowego biblioteki, prowadząc jednocześnie bieżące 

sprawy księgowe. Zdaniem burmistrza księgowość biblioteki wymknęła się spod kontroli 

zarządczej, za którą dyrektor jednostki jest odpowiedzialny. Burmistrz powiedział, że to 

nie on zwolnił z pracy p. Jadwigę Rorat, tylko pani dyrektor, która powróciła z urlopu 

wychowawczego. Widocznie uznała taki krok za konieczny, oceniając krytycznie sytuację 

wewnętrzną w placówce. 

 

Jadwiga Rorat wyraziła niezadowolenie z relacji w gazecie BIS tego fragmentu XII sesji Rady 

Miasta, w którym napisano, że „p. Jadwiga Rorat jest odpowiedzialna za bałagan w 
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bibliotece”. Jest z tego powodu oburzona i żąda sprostowania treści sprawozdania z sesji w 

gazecie BIS. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że to nie on pisał artykuł w gazecie i nie będzie go 

prostował. Jeszcze raz przeprosił za użycie słowa „bałagan”, które nie przystoi 

burmistrzowi. Stwierdził, że jeśli panią  Rorat satysfakcjonuje słowo „przepraszam” za 

użycie słowa bałagan, to dziękuje bardzo. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnik Miasta Grażynę Melę aby przypomniała swój pogląd 

wyrażony przy okazji omawiania sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 

ubiegły, gdy oceniała pracę księgowej biblioteki. 

 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że miała zastrzeżenia do prawidłowości i terminowości 

księgowań i wymaganych sprawozdań, które musiały być korygowane. Korekty zresztą są 

dopuszczalne. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że były jednak uwagi do księgowej. Nie można więc 

powiedzieć, że nie było żadnych uwag do prowadzenia księgowości. 

 

Jadwiga Rorat nie zgodziła się jeszcze z określeniem pani skarbnik Miasta zawartym w 

protokóle XII sesji o znaczących podwyżkach wynagrodzeń danych przeze mnie 

pracownikom biblioteki. 

 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że w grudniu 2010 r.  pani Rorat, bez konsultacji ze 

skarbnikiem Miasta dała podwyżki rzędu kilkuset zł pracownikom biblioteki. Były to więc 

znaczne podwyżki wynagrodzeń. Wykazała to prowadzona  w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej kontrola zarządcza Urzędu Miasta. Ja pracuję tutaj już 8 lat i nie pamiętam , aby 

ktoś otrzymał podwyżkę rzędu kilkuset złotych. Tym bardziej, że budżet biblioteki nie jest 

wypracowany przez placówkę, i w całości pochodzi z dotacji budżetu Miasta. Jej zdaniem  

właśnie ta podwyżka wynagrodzeń mogła być przyczyną przekroczenia budżetu w 

bieżącym roku. Skarbnik wyjaśniła zasady konstruowania budżetu jednostek Miasta. Pani 

Rorat podjęła decyzję o podwyżkach wynagrodzeń w grudniu 2010 r., nie mając pokrycia 

w skonstruowanym już budżecie biblioteki na 2011 r. i nie wiedząc jakie skutki finansowe 

w dłuższym okresie może to przynieść. Dokładniejsza analiza w wyniku prowadzonej 

kontroli wykaże dokładnie powiązanie wcześniejszych decyzji o wydatkowaniu środków z 

późniejszymi efektami w postaci niezbilansowania budżetu jednostki. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował zebranych o jutrzejszym podpisaniu umowy z 

Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu dotyczącego rewitalizacji Placu Jana 

Pawła II – etap I. 

 

Przewodniczący Rady pogratulował burmistrzowi, a radni przyjęli tę wiadomość oklaskami. 

    Przewodniczący poinformował jeszcze na zakończenie obrad o szkoleniu w zakresie 

rozpatrywania skarg przez Radę Miasta, na które wybiera się 22 listopada razem z 

przewodniczącym Komisji Rewizyjnej panem Jakubem Piątkowskim.    
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13. Zakończenie sesji. 

 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad, zamknął XIII posiedzenie Rady 

Miasta o godz. 15.00. 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady 

 

                                                                                        Zbigniew  Bączyński   


