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Przesłany radnym proponowany porządek obrad XV sesji przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XIV sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Uchwalenie budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. 

9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012 

– 2028. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

      2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Miasto Brzeziny na  

      lata 2011 – 2044, 

      3) w sprawie opłat targowych, 

      4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  

      przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

      gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny, 

      5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w  

      zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2644, położonej w   

      Brzezinach przy ul. 1 Maja, 

      6) w sprawie oddania w najem lokalu w obiekcie krytej pływalni Centrum Kultury  

      Fizycznej w Brzezinach, 

      7) w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

      Alkoholowych na rok 2011., 

      8) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2012 r. 

      9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny  

      na I  półrocze 2012 r., 

     10) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady  

      Miasta Brzeziny na I półrocze 2012 r., 

      11) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady  

      Miasta na I półrocze 2012 r., 

      12) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta  

      Brzeziny na  I półrocze 2012 r., 

     13) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady  

      Miasta Brzeziny na I półrocze 2012 r. 

        11.Wolne wnioski. 

        12. Zakończenie obrad. 

 

1.Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przywitał przybyłych na sesję radnych, przedstawicieli 

Urzędu Miasta Brzeziny z  burmistrzem Marcinem Plutą i kadrą kierowniczą urzędu, 

kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek samorządowych  oraz 

przybyłych mieszkańców miasta . 
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2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie podpisanej listy obecność 12 radnych, Rada może 

więc podejmować uchwały. Swoją nieobecność na sesji usprawiedliwił radny Krzysztof Jeske. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad przekazany wcześniej radnym i 

zapytał o propozycje zmian lub uzupełnień. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o projekt uchwały dotyczący sprzedaży działki przy ul. 1 Maja. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w p. 10.5) przewidziana jest dyskusja na ten temat. Więcej 

głosów w sprawie porządku obrad nie zanotowano, więc zapowiedział przejście do następnego 

punktu obrad. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, dlaczego nie ma głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku 

obrad ? 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie ma takiego obowiązku, gdy nie wprowadzono żadnej zmiany 

do przesłanego radnym porządku sesji 

 

4. Przyjęcie protokółu XIV sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół  XIV sesji został sporządzony, podpisany i 

zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Brzeziny. Zapytał, czy są uwagi do protokółu? 

 

Uwag nie zgłoszono i przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie w głosowaniu protokółu. 

 

Z obecnych 12 radnych, za przyjęciem protokółu było 9 radnych, dwoje się wstrzymało, jeden radny 

nie głosował. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił zakres prac wykonanych w okresie między XIV i XV sesją 

Rady Miasta. Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu. 

      Burmistrz rozszerzył swoją informację o stan prac nad projektem dotyczącym starań o 

dofinansowanie wniosku w sprawie tzw. „zaginionego miasta”. Wyjaśnił, że obecnie nie udało 

się uzyskać akceptacji naszego wniosku, ale nadal trwają prace nad polepszeniem jego jakości. 

      Udało się natomiast pozyskać  specjalistyczną firmę, która pomoże nam w osiągnięciu naszego 

celu, jakim jest wdrożenie naprawdę ciekawego i promującego Brzeziny projektu.  

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał czego dotyczyło spotkanie w sprawie skrzyżowania ulic Okrzei i 

Składowej? Zadał też pytanie w sprawie zmian w organizacji Rady Nadzorczej spółki TBS. 

 

Burmistrz odpowiedział, że zmienił się skład osobowy Rady Nadzorczej TBS, do którego weszli:   

      p. Edward Pierucki, p. Jan Olczyk, p. Agnieszka Hrovatić. Prezesa Rady Nadzorczej jeszcze nie 

wybrano, natomiast w sprawie spotkania na temat ulic Okrzei i Składowej odpowiedzi udzieli 

zastępca burmistrza, którego chwilowo w urzędzie nie ma. 
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Radny Przemysław Maślanko poprosił o rozwinięcie informacji w sprawie spotkania z p. Edwardem 

Potokiem z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Łodzi 

 

Burmistrz odpowiedział, że poproszono p. Edwarda Potoka - łódzkiego działacza piłkarskiego o 

pomoc w organizacji boisk piłkarskich typu „Orlik”, ponieważ ma duże doświadczenie w tej 

dziedzinie. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o realizację przez MOPS programu pomocy najuboższym 

mieszkańcom miasta. Jej zdaniem taka pomoc ma sens, gdy będzie ona realizowana poprzez 

zmniejszenie bezrobocia wśród najuboższych mieszkańców naszego miasta. Zaproponowała np. 

reaktywację przemysłu odzieżowego, który ma u nas bogate tradycje. Poprosiła też o 

rozwinięcie treści jednego z zarządzeń burmistrza w sprawie cofnięcia upoważnienia do 

kontroli.   

 

Burmistrz zgodził się z poglądem radnej i powiedział, że MOPS w tym zakresie będzie 

kontynuować  program Klubu Integracji Społecznej – KIS. Rodzinom najuboższym – 

dotkniętym bezrobociem czy zagrożonych alkoholizmem udzielona zostanie pomoc w postaci 

      kursów zawodowych. Burmistrz powiedział, że pracuje nad frontem pracy dla tej grupy ludzi, 

którzy mogą być zatrudnieni w spółdzielni socjalnej. Będzie np. co robić przy rekultywacji 

terenu po byłej kopalni „Fara II”. Teren ten o powierzchni 10 hektarów  ma być w przyszłości 

przydatny dla lokalizacji firm logistycznych, a więc branży najmniej narażonej na skutki 

kryzysu gospodarczego. Również znajdzie się zatrudnienie dla tej spółdzielni przy budowie 

parkingów i modernizacji chodników w naszym   mieście. Burmistrz nie zgodził się z poglądem 

radnej w sprawie odtworzenia w Brzezinach przemysłu odzieżowego. Powiedział, że to jest już 

historia, która nadaje się tylko do muzeum. 

      W sprawie zarządzenia, burmistrz wyjaśnił, że zostało cofnięte upoważnienie do kontroli dla 

zastępcy burmistrza nad krytą pływalnią Centrum Kultury Fizycznej. Burmistrz uważa, że 

pływalnia pracuje już normalnie, zarządzana jest dobrze przez p. Daniela Nawrockiego i nie 

wymaga już dalszej kontroli. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał kto będzie zarządzać nowo wybudowaną kaplicą cmentarną przy 

cmentarzu prowadzonym dotychczas przez proboszcza parafii przy ul. Kościuszki? 

 

Burmistrz odpowiedział, że kaplica należy do Łódzkiej Kurii Metropolitarnej zarządzać nią będzie 

pracownik Kurii. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o tematykę konferencji w Mediolanie, w której wziął udział 

burmistrz. 

 

Burmistrz odpowiedział, że konferencja dotyczyła zmian prawa w zakresie klauzul społecznych 

stosowanych w zamówieniach publicznych. 

 

Radny Michał Dróżdż poinformował, że do planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na I 

kwartał proponuje przedstawienie możliwości rozszerzenia współpracy z gminami i miastami 

Belgii, Holandii i Niemiec. 

 

Burmistrz natomiast powiedział, że są możliwości rozwoju współpracy ze Słowenią i dlatego 

nawiązał kontakt z p. Świetlińskim z Tomaszowa Maz. 
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W tym momencie na posiedzenie Rady Miasta przybył zastępca burmistrza Roman Sasin i radny 

Barucki poprosił go o odpowiedź na pytanie, czego dotyczyło spotkanie w sprawie zmian  w 

zarządzaniu ruchem na ulicy Składowej. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że zaobserwowany został nasilony ruch samochodów 

ciężarowych na tej drodze, spowodowany omijaniem elektronicznych bramek kontroli pojazdów 

ciężarowych. Dla wyeliminowania skutków niszczenia dróg gminnych i powiatowych 

zaproponowano Komisji Ruchu Drogowego zablokowanie wjazdu na ul. Składową pojazdów o 

ładowności powyżej 8 ton. Zakaz ten nie dotyczyłby ruchu docelowego cięższych  pojazdów.   

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Jakub Piątkowski poprosił o odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądała opieka 

zdrowotna mieszkańców Brzezin od 1 stycznia 2012 r.? Zapytał, czy to prawda, że spółka 

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach utraciła kontrakt na prowadzenie SOR? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że skieruje w tej sprawie pismo do zarządu spółki 

Powiatowe Centrum Zdrowia. Dodał, że  prawdopodobnie nie mamy już SOR. 

 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza o sprawdzenie wiarygodności tej wiadomości, 

ponieważ posiada informację, że SOR  został zakontraktowany na 5 lat.  

 

Radny Tadeusz Barucki poddał w wątpliwość korzyści, jakie nasze miasto uzyskuje z tytułu 

uczestnictwa w Związku Miast Polskich. Powołał się tu na informację dotyczącą 

rezygnacji Pabianic z udziału w ZMP. Radny chciałby znać dotychczasowe efekty z 

udziału Brzezin w ZMP, prosi więc o pisemną odpowiedź w tej sprawie. Zapytał też, 

jakie są szanse na chociaż częściową refundację kosztów budowy Przedszkola Nr 1? 

 

Burmistrz Marcin Pluta nie zgodził się z poglądem radnego Baruckiego, że udział Brzezin w 

Związku Miast Polskich nie przynosi naszemu Miastu korzyści. Związek jest forum 

wymiany doświadczeń samorządów miejskich na wiele aktualnych tematów. Przykładem 

jest chociażby zorganizowane wystąpienie ZMP w stosunku do Ministra Finansów w 

sprawie obcinania subwencji i dotacji w sytuacji, gdy samorządy otrzymują nowe zadania 

wykonywane dotychczas przez rząd. Przedstawiciele naszego Miasta biorą udział w 

konferencjach, a stanowisko ZMP charakteryzuje się profesjonalizmem i skutecznością. 

Winą Pabianic jest nieumiejętne korzystanie z udziału w ZMP. Burmistrz dodał, że 

natomiast pozytywne z naszego punktu widzenia okazało się wystąpienie Brzezin ze 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury.  

         W sprawie refundacji kosztów budowy przedszkola wyjaśnił, że jego poprzedniczka 

popełniła błędy, które mogą odbić się na obniżeniu wysokości refundacji kosztów 

budowy przedszkola o ok. 300 tys. zł. Poinformował, że orzeczeniem komisji w sprawach 

o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi,  była burmistrz 

poniesie odpowiedzialność za nieumyślne naruszenie dyscypliny  finansów publicznych. 

Sprawa dotyczy naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Radna Małgorzata Pyka zadała burmistrzowi następujące pytania: 

        W jaki sposób Urząd Miasta przygotowuje się do wprowadzenia nowych zasad 

gospodarki odpadami? Czy burmistrz powołał  pełnomocnika do spraw wprowadzania 

nowych zasad w gospodarce odpadami? 
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         Czy właściciele mieszkań w nowo oddanym budynku TBS przy ul. Bohaterów Warszawy 

otrzymają odszkodowanie z tytułu nie dotrzymania terminu oddania inwestycji? 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że nie chciałby, aby w gospodarce odpadami jedną ze stron 

były koncerny dyktujące swoje warunki cenowe miastu i mieszkańcom. Chce, aby koszt 

składowania odpadów na wysypisku  łącznie z kosztami rekultywacji nie przekraczał 200 

zł za tonę.  Dlatego proponuje powołanie spółdzielni socjalnej składającej się na razie z 2 

samorządów tj. Miasta Brzeziny, Gminy Rogów i spółki  ZUK. Poinformował też o 

współpracy merytorycznej w zakresie gospodarki odpadami ze spółką „Komunal – 

Progress”.  Obecnie trwają konsultacje w tej sprawie z RIO oraz trwają intensywne 

szkolenia. Sprawami przygotowania Miasta do przejęcia gospodarki odpadami zajmują 

się obecnie trzy osoby : pani Justyna Nowak i pan Grzegorz Woźniakowski z Urzędu 

Miasta  oraz pan Grzegorz Maślanko ze spółki ZUK.  

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o rodzaje pojemników do różnych kategorii odpadów, 

zwłaszcza o pojemniki do popiołów z domowych palenisk. Zapytała też, jaką pracę 

wykonuje pracownik zatrudniony do wdrażania zmian w gospodarce odpadami? 

 

Burmistrz  Marcin Pluta odpowiedział, że do zbierania popiołu będą pojemniki metalowe, na 

odpady suche np. na papier i odpady  drewna  - pojemniki plastikowe. Wprowadzone 

zostaną worki  na mokre biodegradowalne odpady komunalne. Osobno zbierane mają być 

odpady medyczne, baterie, gruz, odpady urządzeń elektrycznych i wielkogabarytowych. 

Mieszkańcy dla potrzeb gospodarki odpadami zostaną podzieleni na 3 grupy: pierwsza 

grupa to mieszkańcy bloków i kamienic, druga to mieszkańcy posesji jednorodzinnych i 

trzecia grupa, to przedsiębiorcy. Odpowiedział radnej Gałeckiej, że zatrudnił p. 

Grzegorza Woźniakowskiego i  zajmuje się on obecnie zbieraniem szczegółowych 

danych o ilości i rodzaju odpadów z gospodarstw domowych przy pomocy metody 

ankietowej. 

 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował, że dla poprawy sytuacji mieszkaniowej w 

Mieście rozpoczęto przygotowania do budowy w 2013 roku budynku socjalnego przy ul. 

Armii Czerwonej. Obecnie w przygotowaniu jest dokumentacja techniczna. Na ten cel 

przeznaczymy w przyszłym budżecie 400 tys. zł i starać się będziemy o dofinansowanie 

tego projektu socjalnego ze środków centralnych. 

 

 Radny Tadeusz Pabin zapytał o możliwość drugostronnego zasilania miasta w energię 

elektryczną, o osiągnięte efekty zainstalowania lamp energooszczędnych oraz o 

odnowienie elewacji kamienic przy Placu Jana Pawła II.   

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że trwają obecnie uzgodnienia władz Miasta z 

Zarządem Energetyki w Łodzi w sprawie wyboru wariantu wdrożenia inwestycji w 

energetyce. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział w sprawie odnowienia elewacji przy Placu Jana Pawła II, 

że przypadku refundacji środków z tytułu poniesionych kosztów na budowę przedszkola, 

będziemy w stanie przeznaczyć 500 tys. zł na odnowienie elewacji budynków TBS. 

Remontów elewacji budynków prywatnych nie możemy finansować. 
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Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że inwestycja modernizacji oświetlenia ulicznego jest 

opłacalna, ponieważ zwróci się w ciągu 3 – 4 lat. Zmniejszyło się zużycie energii przez 

nowoczesne energooszczędne lampy a więc i koszty  oświetlenia ulic są dużo niższe.  

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o odpowiedź na pytanie o odszkodowania dla mieszkańców 

nowego budynku TBS.  

  

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że zgodnie z prawem, nie będzie odszkodowań  dla 

mieszkańców nowego budynku TBS. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że mieszkańcy nowego budynku TBS podpisując aneksy, 

godzili się na przedłużanie trwania budowy budynku. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła o informację w sprawie organizacji 

finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brzezinach. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował ogólnie, że  finał WOŚP  odbędzie się u zbiegu ulic 

Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja, że są sponsorzy imprezy i wystąpią trzy 

amatorskie zespoły lokalne i jeden zespół profesjonalny. Poinformował, że za organizację 

koncertu finałowego odpowiada Centrum Promocji i Kultury. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni otrzymali odpowiedzi na swoje interpelacje i 

zapytania i czy są z nich zadowoleni? 

 

Radna Czesława Gałecka podziękowała za udzieloną odpowiedź burmistrza na jej interpelację. 

 

8. Uchwalenie budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił ogólny zarys projektowanego na 2012 rok budżetu Gminy 

Miasto Brzeziny na 2012 rok. Na początek zaznaczył, że uważa się za osobiście 

odpowiedzialnego za kreowanie przedstawionych rozwiązań budżetowych na przyszły 

rok. Przedstawił następnie główne wielkości charakteryzujące przyszły budżet. 

         Wydatki w 2012 roku zaplanowane zostały w wysokości 34.363.000 zł, i są wyższe jak w 

roku 2011 o około 3,5 mln zł. 

         Dochody budżetu na 2012 r. zaplanowano w wysokości 33.137.000 zł, i są wyższe jak w 

2011 r. o około 5,4 mln zł. 

         Inwestycje miejskie na 2012 r. zaplanowano w wysokości 8.747.000 zł, co stanowi około 

25,5% wydatków. 

         Poziom zadłużenia budżetu w 2012 roku osiągnąć ma 47%. W roku 2011 wskaźnik ten 

zbliżył się niebezpiecznie do granicy 60% i wyniósł on wtedy 59,64%. Dzięki 

koniecznym  oszczędnościom, zwłaszcza w dziedzinie zmniejszenia wydatków na 

oświatę o około 718.000 zł udało się poprawić znacznie wskaźnik zadłużenia budżetu. 

         Następnie przedstawił główne zamierzenia inwestycyjne na 2012 r., z których wymienił: 

         - budowę i modernizację chodników i parkingów za 500.000 zł, 

         - przygotowanie zadania i budowę domu socjalnego za 400.000 zł, 

         - modernizację odcinka drogi w ul. Bohaterów Warszawy i Kosmonautów za 400.000 zł, 

         - udział własny w rewitalizacji placu Jana Pawła II za 2.100.000 zł, 

         - udział własny w budowie sortowni odpadów na miejskim wysypisku za 500.000 zł, 
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         - remont i modernizację sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta za 150.000 zł. 

         Burmistrz powiedział, że jeśli pozwoli na to dobra sytuacja w zakresie osiągania 

planowanych dochodów Miasta, to przewiduje budowę dwóch boisk piłkarskich typu 

„Orlik” i sztucznego lodowiska tzw. „Biały Orlik”. Zadania te byłyby finansowane z 

udziałem środków zewnętrznych. Zadania rozpoczęte wcześniej i kontynuowane w 2012 

roku – to dokończenie budowy dróg na osiedlu Szydłowiec i ciąg dalszy modernizacji 

miejskiej oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych. Z projektów społecznych, 

które będą realizowane w 2012 r. burmistrz wymienił kontynuację zdania Klubu Integracji 

Społecznej przez brzeziński MOPS, projekt pod nazwą „Okno na świat” w ramach 

programu eliminacji wykluczenia cyfrowego dzieci z najuboższych rodzin oraz 

kontynuację projektu pod nazwą „Radosne przedszkole”. Zadania społeczne realizowane 

byłyby z pomocą centralnych środków pilotażowych, o które burmistrz zabiega. 

         Burmistrz wspomniał, że jednym z zagrożeń wykonania zadań inwestycyjnych może być 

nieosiągnięcie planowanych dochodów budżetowych, z których wymienił np. planowane w 

wysokości 3 mln. zł dochody Straży Miejskiej. Dochody te nie są na razie takie jak 

zamierzaliśmy, ale po usunięciu przeszkód technicznych i wprowadzeniu dodatkowych 

możliwości monitorowania ruchu drogowego na drodze krajowej nastąpić powinna 

wyraźna poprawa dochodów przez Straż Miejską – dodał burmistrz. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w sesji uczestniczą działacze ZNP i należy tu wyjaśnić, że 

wspomniane przez burmistrza oszczędności w oświacie nie powodują obniżenia jakości 

edukacji czy obniżenia poziomu wynagrodzeń i świadczeń dla nauczycieli.  Wynikają one 

głównie z działań organizacyjnych w żywieniu w szkołach. 

 

Skarbnik Grażyna Mela omówiła  założenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok. 

Powiedziała, że radni otrzymali odpowiednio wcześnie materiały na piśmie i mogli w 

komisjach nad nimi dyskutować i uzyskiwać odpowiedzi zarówno od burmistrza jak i 

skarbnik miasta. Materiały dotyczące projektu uchwały budżetowej wraz z tabelami do 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. stanowią załącznik do protokółu. 

         Skarbnik powiedziała, że jej zdaniem przedstawiony projekt budżetu jest bardziej realny od 

budżetów lat ubiegłych, a najważniejsze wg niej jest to, że zabezpieczone są w 2012 roku 

podstawowe cele społeczne. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że procedurę przygotowania i uchwalania budżetu Gminy 

Miasto Brzeziny określają przepisy uchwały Rady Miasta Nr LVI/74/2010 z dnia 31 

sierpnia 2010 r. Projekt uchwały budżetowej, zgodnie z § 2 tej uchwały był skonsultowany 

z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi, która w swoich opiniach wyraziła się 

pozytywnie podejmując w tej sprawie odpowiednią uchwałę składu orzekającego. Komisje 

stałe Rady przedstawiły swoje opinie i wnioski w sprawie projektu uchwały budżetowej i 

przekazały je Komisji Finansowo – Budżetowej, która sformułowała ostateczną opinię o 

projekcie uchwały budżetowej. Powiedział, że zgodnie z tą procedurą ingerencja Rady 

Miasta i radnych w kształt uchwały budżetowej jest możliwa pod warunkiem wskazania 

źródeł finansowania dodatkowych zadań. Inne  zmiany mogą być wprowadzone za 

aprobatą burmistrza, który jest gospodarzem budżetu. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo -  Budżetowej Tadeusz Barucki przedstawił opinię Komisji 

w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok. Powiedział, że Komisja 

uznała, że budżet Miasta jest doszacowany i wyraziła w głosowaniu swoją pozytywną 

opinię o przedstawionym projekcie budżetu. Jedyną uwagę, jaką miała Komisja to dochody 

Straży Miejskiej. Komisja uważa, że w przypadku zagrożenia tego dochodu w wysokości 3 
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mln zł. należałoby znaleźć źródło uzupełnienia dochodu budżetu miasta, jeśli miałyby być 

zrealizowane w pełni wydatki, zwłaszcza zaplanowane inwestycje miejskie. Powinny być 

też podjęte w takim przypadku odpowiednie decyzje organizacyjne w administracji miasta. 

 

Przewodniczący Rady poprosił skarbnik miasta o odczytanie uchwał Nr III/489/2011 oraz 

III/490/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 13 grudnia 2011 r. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała opinię RIO o projekcie budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 

2012 r. i opinię w sprawie sfinansowania zadłużenia budżetu miasta w 2012 roku. Obie 

opinie RIO są pozytywne i stanowią załączniki do protokółu. 

           

Przewodniczący Rady poprosił o zbiorcze formułowanie głosów w dyskusji na temat 

projektowanego budżetu na 2012 r. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała następujące pytania: 

         - o przeznaczenie środków w wysokości 100.000 zł  w dziale 921, 

         - o możliwości ZUK samodzielnego sfinansowania za 80 tys. zł. budowy wodociągów w 

ul. Stryjkowskiego, Sikorskiego i stacji podnoszenia ciśnienia wody przy ul. 

Małczewskiej, 

 - o promocję miasta w wyniku realizacji projektu p.n. „zaginione miasto”, 

 - o celowość zakupu za 10 tys. zł telebimu, 

 - kiedy byłby realizowany tzw. „Biały Orlik” i czy byłaby odpłatność za korzystanie z 

jego urządzeń, 

 - czy tak jak budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej dofinansowano również budżet 

Muzeum Regionalnego? 

 Skrytykowała pomysł budowy parkingu przy parafii na ul. Kardynała Wyszyńskiego. Wg 

niej środki te powinny być wydatkowane na modernizację istniejących ale zaniedbanych 

chodników lub na budowę parkingu przy stadionie „Startu” i wymianę chodników na ul. 

Sportowej. Uważa też, że zabrakło środków na powiększenie kapitału spółki TBS, o 

zasilenie kapitału spółki w wysokości ok. 700 tys. zł.  prosił prezes TBS. 

 

Radna Halina Szczepaniak zwróciła uwagę na konieczność poprawy stanu drogi w ul. 

Kilińskiego. Od skrzyżowania z ul. Prusa aż do ul. Waryńskiego ulica ta nie ma 

chodników a nawet bezpiecznych dla pieszych poboczy. Mówi o tym już kolejny raz, ale 

bez skutku.  

           

Radna Małgorzata Pyka zapytała: 

 -  o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta w związku z wejściem w 

życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i o pieczy zastępczej, 

 - czy w 2012 roku nie będzie  potrzeby częstych zmian w budżecie tak jak w roku 

ubiegłym, w związku z finansowaniem utrzymywania w Domu Pomocy Społecznej 

mieszkańców miasta? 

 - o nie ujęcie w budżecie 2012 r. modernizacji klimatyzacji w obiekcie krytej pływalni 

należącej do Centrum Kultury Fizycznej, 

         - o zabezpieczenie w budżecie 2012 r. sfinansowania przez pracodawcę podwyżki o 2 % 

składki rentowej. 

         Powiedziała, że składała wniosek na piśmie do budżetu na 2012 rok, na który nie 

otrzymała odpowiedzi. 

 

Skarbnik odpowiedziała na niektóre pytania radnych: 
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         - środki planowane w dziale 921 przeznaczone są na dofinansowanie remontów 

zabytków; wyjaśniła też, że terminem składania wniosków o dotacje na remonty 

zabytków mija z końcem marca 2012 r., w budżecie 2010 r. dotacja wynosiła 10 tys. zł, w 

2011 r.  50 tys. zł, a na 2012 r. planujemy  na ten cel przekazać 100 tys. zł., 

         - Muzeum Regionalne zostało właściwie zabezpieczone pod względem finansowym – 

dostało o 60 tys. zł więcej jak w budżecie 2011 r.,  MBP otrzymała o 80 tys. zł więcej jak 

w ub. roku, 

 - wzrost składki na ubezpieczenie rentowe pracowników w 2012 r. będzie dopiero 

przeliczany. Nie był zaplanowany, bowiem decyzje w tej sprawie zapadły całkiem 

niedawno; nie powinien  rzutować bardzo na wzrost wydatków budżetowych w 2012 r., 

 - na finansowanie pobytu swoich mieszkańców w DPS miasto zabezpieczyło już ok. 400 

tys. zł, nie powinno być więc tutaj zagrożenia. 

 

Przewodniczący Rady zabrał również głos w dyskusji nad projektem budżetu 2012 roku. 

Zauważył, że  z analizy wydatków budżetowych nie widać, aby dotknął nas kryzys. 

Powiedział, że dochody ze Straży Miejskiej zostały prawdopodobnie przeszacowane, ale 

ma nadzieję, że burmistrz sobie poradzi z tym problemem. Uważa, że środki zaplanowane 

na lodowisko mogą być dopiero sfinalizowane w drugiej części zimy 2012 roku, bo 

pierwsza część zimy już niedługo się skończy. Powiedział, że  rok 2012 jest ostatnim, gdy 

będzie można wykorzystać wysoką dotację – nawet do 80% dofinansowania inwestycji 

na wykonanie boisk typu „Orlik”. Zdaniem przewodniczącego parking obsługujący 

„Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 1 powinien być usytuowany od strony ul. Fredry, a 

nie  od strony ul. Moniuszki, która i tak jest już zakorkowana pojazdami rodziców 

dowożących i odwożących dzieci . Nawiązał jeszcze do kiepskiego stanu estetycznego, 

wyposażenia w sprzęt i nagłośnienie sali konferencyjnej. Według jego oceny nie możemy 

pozwolić sobie na prowadzenie aktywnej współpracy zagranicznej w obecnych złych 

warunkach. Dlatego też zasadne jest rozpoczęcie w tym roku remontu i radykalna 

poprawa warunków pracy Rady Miasta i miejsca, gdzie skupia się działalność samorządu, 

społeczna i kulturalno – rozrywkowa wielu środowisk miasta i powiatu. Poinformował, 

że Zarząd Powiatu proponuje swój udział finansowy w tym przedsięwzięciu.      

         Oceniając ogólnie budżet miasta na 2012 rok powiedział, że jest to budżet ambitny i 

cieszy się, że nawet radna Czesława Gałecka podziela ten pogląd. 

 

Burmistrz Marcin Pluta ustosunkował się do pytań i wniosków zawartych w wypowiedziach 

radnych dotyczących budżetu na 2012 rok: 

         - spółka ZUK będzie rozwijać sieć wodociągów  na terenie miasta. 80 tys. zł zawarte w 

naszym budżecie to kwota dofinansowania. Dodatkowo ZUK skorzysta na zwiększeniu 

wpływów ze sprzedaży wody, po odłączeniu zasilania z wodociągu gminnego, 

 - zamierzamy wybudować parking i chodnik nie na terenie parafii, ale na terenie 

należącym do miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, ponieważ brak jest tam chodnika 

i nie ma miejsc parkingowych w tym rejonie miasta, 

 - na ul. Kilińskiego planujemy budowę chodnika w 2013 roku, większy ruch pieszy jest 

jednak przy ul. Przedwiośnie w pobliżu Mini Marketu i tam w 2012 roku należy najpierw 

wybudować chodnik od strony osiedla „kwiatowego”, 

 - modernizacja chodnika wraz z budową parkingu przy ul. Sportowej również nastąpi w 

2013 roku ponieważ oceniliśmy, że obecnie istniejące tam rozwiązanie komunikacyjne 

spełnia dostatecznie obsługę ruchu pieszego i kołowego, 

         - w sprawie pomocy finansowej dla spółki TBS burmistrz wyjaśnił, że oczekuje na zwrot 

nakładów pochodzących z dofinansowania budowy przedszkola Nr 1, dopiero wówczas 

możemy zdecydować, jak wykorzystamy pieniądze; dodał, że obecnie TBS może 
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remontować elewacje swoich budynków ze środków przeznaczonych na renowację 

zabytków, 

 -  pomoc finansowa  na wspieranie rodzin i pieczy zastępczej jest częściowo w budżecie 

MOPS,  znajdą się również środki w budżetach szkół, które zatrudnią psychologów i 

asystentów rodziny zajmujących się zarówno uczniem, jak i jego rodziną, wspierać też 

będziemy działanie świetlicy „Świetlik”, która  posiada dobre rozeznanie potrzeb w 

zakresie pomocy dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

i zagrożonych zjawiskami patologicznymi. 

 - dla rozwiązania problemu z wadliwie funkcjonującą od początku istnienia pływalni 

klimatyzacją, chcemy wykorzystać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, który może zaoferować do 50% dofinansowania do 

inwestycji, 

 - parking dla „Orlika” przy Szkole Podstawowej Nr 1 będzie usytuowany nie przy ul. 

Fredry, lecz na obecnym terenie boiska szkolnego; natomiast chodnik przy ul. Fredry 

możemy wykonać  w 2013 roku, a gdybyśmy znaleźli dodatkowe dochody, to nawet w 

2012 r. , 

 -  w dotychczasowej działalności Straży Miejskiej oszczędzaliśmy przed karaniem 

mieszkańców Brzezin, ograniczając się do pouczania za przekraczanie dozwolonej 

prędkości i mając na względzie tworzenie wśród mieszkańców pozytywnego wizerunku 

naszej Straży; to również przyczyniło się do niższych wpływów za mandaty; dodał, że 

należy pamiętać o okresie wdrażania nowej techniki związanej z obsługą całego systemu; 

zdaniem burmistrza Straż Miejska będzie w stanie osiągnąć zaplanowane dochody w 

2012 roku, 

 - nawiązując do wypowiedzi przewodniczącego Rady  w sprawie obecnego stanu sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta zapewnił, że remont będzie przeprowadzony jeszcze w 

tym roku, w okresie przerwy wakacyjnej Rady - w lipcu: zdjęty będzie podwieszany sufit, 

odnowione zostaną ściany, wymienione drzwi, stoły, naprawione krzesła, odnowiony 

będzie parkiet, poprawiona zostanie akustyka sali i zainstalowany zostanie system 

nagłośnienia i audiowizualny oraz wystrój wewnętrzny; na ten cel przeznaczone jest w 

budżecie miasta 150.000 zł , 

         - telebim zostanie zakupiony na potrzeby Centrum Kultury Fizycznej, aby mieszkańcy 

mogli oglądać mecze  Euro 2012.   

 

Przewodniczący Rady prosił radnych, aby zbytnio nie przyzwyczajali się do enigmatycznych 

na razie środków w wysokości ok. 5 mln. zł. jako refundacji części kosztów budowy 

przedszkola. Powiedział, że każda uzyskana dodatkowa kwota dochodu z tego tytułu 

będzie sukcesem.  

         Przewodniczący uznał, iż wyczerpano dyskusję o projekcie budżetu miasta na 2012 rok i   

         zaproponował przejście do głosowania nad przyjęciem uchwały budżetowej. 

 

Radny Tadeusz Barucki poparł wniosek przewodniczącego o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący poprosił skarbnik Grażynę Melę o odczytanie projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia budżetu na 2012 rok, a następnie zapytał o uwagi radnych. Ponieważ nie było 

uwag, poddał projekt uchwały budżetowej pod głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały było 13 radnych, wstrzymała się od głosu 1 

osoba. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował Radzie Miasta za przyjęcie budżetu miasta na 2012 rok. 
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Radny Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej wyjaśnił  jeszcze 

procedurę przyjmowania wniosków inwestycyjnych. Powiedział, że te wnioski, które 

wpłynęły w terminie były przez Komisję rozpatrywane, opiniowane i przedstawiane 

burmistrzowi  na etapie budowania projektu budżetu na przyszły rok. Wnioski, które nie 

uzyskały pozytywnej opinii i nie zostały zaakceptowane przez burmistrza nie znalazły się 

w projekcie. Dzisiaj na sesji, gdy jest już podjęta uchwała  RIO opiniująca budżet nie 

można wprowadzać zmian w planie inwestycji. Tak więc radni i komisje mogą wpływać 

na kształt inwestycji na etapie budowania projektu budżetu, to jest do końca października. 

Możemy więc przed tym terminem podpowiadać burmistrzowi i przekonywać go do 

słuszności naszych propozycji. 

 

Radna Czesława Gałecka skomentowała wypowiedź przewodniczącego Komisji Finansowo – 

Budżetowej, że jego wniosek został przez burmistrza zauważony i znalazł się w budżecie. 

Jej wniosek natomiast nie przebił się i nie ma tam go. Oceniła, że przyjęty budżet miasta  

na 2012 r. jest na wyrost, bo niektóre dochody są nierealne.  

 

Uchwała Rady Miasta Nr XV/140/2011 stanowi załącznik do niniejszego protokółu.  

 

 

9.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012 – 

2028. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2028. Projekt uchwały – w załączeniu do protokółu. 

         Odczytała  Uchwałę Nr III/491/2011 Zespołu Orzekającego RIO z dnia 13 grudnia 2011 

r. w sprawie opinii RIO do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2012 – 2028. Uchwała ta opiniuje pozytywnie WPF. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Budżetowej w tej 

sprawie, a następnie o uwagi radnych do projektu uchwały Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki  przekazał pozytywną opinię Komisji w sprawie 

WPF na lata 2012 – 2028. Radni nie zgłosili uwag w przedmiotowej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił aby p. Grażyna Mela wyjaśniła, dlaczego zmienił się horyzont 

czasowy prognozy. 

 

Skarbnik Miasta powiedziała, , że spłacono już część zadłużenia budżetu Miasta 

przypadającego na lata 2029 – 2044 i dlatego horyzont czasowy prognozy skrócił się do 

2028 roku. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Głosowało 12 radnych. „Za” było 11, wstrzymał się 1 radny. 

 

Uchwała Rady Miasta Nr XV/141/2011 stanowi załącznik do protokółu. 
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10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

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

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela zaprezentowała zmiany , które burmistrz zamierza wprowadzić 

do budżetu na 2011 r. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokółu. 

          Skarbnik powiedziała, że propozycje zmian były konsultowane z Komisją Finansowo – 

Budżetową, co potwierdził przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania i uwagi do projektu uchwały. 

 

Radny Adam Miazek powiedział, że p. burmistrz nie dotrzymał obietnicy zdjęcia z 

planowanych wydatków Straży Miejskiej kwoty 10 tys. zł. i poprosił o wyjaśnienie. 

 

Burmistrz  przeprosił radnego Adama Miazka, że zapomniał o tej obietnicy. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że oszczędności na wydatkach Straży Miejskiej  wyniosą w bieżącym roku 

ok. 100 tys. zł. w wyniku nie zrealizowania planu zakupów. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Rady Miasta Nr XV/142/2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Miasto Brzeziny na lata 

2011 – 2044. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę 

Finansową Miasta na lata 2011 – 2044. Projekt uchwały – w załączeniu. 

 

Przewodniczący poprosił o uwagi i zapytania radnych w sprawie WPF, a gdy nie było zgłoszeń, 

poprosił o odczytanie a następnie przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Spośród 13 obecnych na sali obrad radnych, głosowało 12 i wszyscy byli „za” 

 

Uchwała Rady Nr XV/143/2011 jest złącznikiem do protokółu. 

 

3) w sprawie opłat targowych 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela uzasadniła potrzebę uaktualnienia uchwały o opłatach 

targowych w punkcie dotyczącym zmiany inkasenta opłaty targowej. Projekt uchwały  - w 

załączeniu. Wyjaśniła, że realizacja wniosków pokontrolnych RIO wymagała zmian 

organizacyjnych w prowadzeniu i rozliczaniu finansowym targowiska miejskiego. 

Powiedziała, że burmistrz zdecydował się zaproponować funkcję inkasenta spółce TBS, 

która odpowiedziała pozytywnie na propozycję. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w §1, ust. 3 umieszczono zapis: „Wysokość dziennych 

stawek opłaty targowej… nie może przekroczyć kwoty 726,64 zł w roku 2012…”. Zadał 
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więc pytanie radcy prawnemu, czy trzeba ten zapis umieszczać w uchwale, skoro jest to 

zapis w akcie wyższego rzędu? 

 

Radca prawny Urzędu Miasta zaproponował, aby pozostawić ten zapis w uchwale. 

 

Przewodniczący zapytał o opinię Komisji  Finansowo – Budżetowej. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki odpowiedział, że sprawa zmiany inkasenta 

targowiska  wyniknęła po posiedzeniu Komisji, ale skoro nie ma w projekcie uchwały 

zmian stawek opłat targowych, a jedynie jest zmiana organizacyjna, to wystarczy zapytać 

prezesa  TBS, czy spółka przygotowana jest do przejęcia prowadzenia targowiska. 

 

Prezes TBS Tomasz Miazek powiedział, że technicznie spółka jest przygotowana do 

prowadzenia targowiska. Prezes powiedział, że z powodu braku wiedzy o wszystkich 

kosztach generowanych w związku z funkcjonowaniem targowiska, będzie prosić 

burmistrza o ewentualne aneksowanie umowy. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na potrzebę poprawy oświetlenia targowiska. Powiedział 

też, że spółka będzie musiała obsłużyć wszystkie miejsca targowe w Brzezinach przy 

zbieraniu opłat. Jego zdaniem zyski z targowiska powinny wspomóc finansowo spółkę. 

         W sprawie wynagrodzenia spółki z tytułu inkasa, zawartego w §7 projektu uchwały, 

przewodniczący Rady zaproponował udział 25 %  za pobrane w danym miesiącu opłaty 

targowe. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego zaproponowała, aby udział ten wyniósł 30%.. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o przegłosowanie obu propozycji. 

 

Głosowało 13 radnych. Za udziałem 30 % było 9 radnych, a za udziałem 25% było 4 radnych. 

 

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

tego projektu. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  zwrócił uwagę, aby w § 5  wpisać pełną nazwę spółki TBS. 

 

Nie było więcej uwag, więc przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

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

 

Uchwała Nr XV/144/2011 stanowi załącznik do protokółu  

 

4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  

    przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

    gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował radnych, że uchwała, której projekt 

przedstawia  będzie miała charakter wzorcowy i dotyczyć będzie tylko przekształceń 

własnościowych nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawy rozpoczęte i nie zakończone do tej pory powinny być 

procedowane wg starego, obowiązującego dotychczas trybu oraz, że uchwała będzie 

publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zapytał o opinię 

Komisji Rozwoju Gospodarczego projektu uchwały. 

 

Barbara Kozłowska powiedziała, że opinia Komisji jest pozytywna po przeprowadzonych 

zmianach wysokości bonifikaty. 

 

Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały, a następnie zapytał o ewentualne 

uwagi radnych. Uwag nie stwierdził, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Glosowało 12 radnych, „za” było 11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Uchwała Rady Nr XV/145/2011 jest załączona do protokółu z sesji. 

 

5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w  

    zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2644, położonej w   

    Brzezinach przy ul. 1 Maja 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  przedstawił uzasadnienie wprowadzanego projektu uchwały. 

        Projekt uchwały – w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Rozwoju. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przekazała pozytywną opinię Komisji.  

 

Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały, a następnie o uwagi radnych. Uwag 

nie stwierdził i poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady. 

 

Głosowało 13 radnych: 12 „za”, 1 wstrzymujący się. 

 

Uchwała Rady Nr XV/146/2011 stanowi załącznik do protokółu. 

 

6) w sprawie oddania w najem lokalu w obiekcie krytej pływalni Centrum Kultury 

Fizycznej w Brzezinach 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił uzasadnienie i projekt 

uchwały. Poprosił o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały polegającej na 

zmniejszeniu  wielkości wynajmowanej powierzchni.  

 

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

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przekazała opinię pozytywną projektu uchwały.  

 

Radna Grażyna Korybut zapytała, czy zmniejszenie powierzchni najmu nastąpiło z inicjatywy 

najemcy? 

 

Naczelnik  Grzegorz Kozieł odpowiedział twierdząco na pytanie radnej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 
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Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Rady Nr XV/147/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

 

 

7) w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2011. 

    

Naczelnik Wydziału Grzegorz Kozieł przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Powiedział, że zmiany w stosunku do projektu przesłanego radnym, wprowadzone są 

wskutek opóźnienia spływu  faktury z Zakładu Energetycznego za zużytą energię świetlicy 

”Świetlik”. Projekt uchwały – w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji  dotyczącej projektu. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że Komisja była 

uprzedzona o zaistniałej sytuacji i wyraziła zgodę  warunkowo na pozytywną opinię tego 

projektu uchwały.  

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. „za” było 12 osób, przeciwny -1. 

 

Uchwała Rady Nr XV/148/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

8) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił wiceprzewodniczącą Rady Zofię 

Krawczyk o przedstawienie projektu  planu pracy Rady Miasta na I półrocze 2012 roku, 

obejmującego podstawowe tematy, którymi Rada będzie zajmować się do końca czerwca 

2012 r. Projekt uchwały wraz z planem pracy Rady – w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi i propozycje radnych do planu. Ponieważ nie było 

zgłoszeń, odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie Rady. 

 

Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Rady Nr XV/149/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I  

półrocze 2012 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił propozycje planu pracy 

Komisji na I półrocze 2012 r.  Poprosił o wprowadzenie do planu pracy na  kwiecień 2012 

r. punktu 2. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Mieście. Tematem tym Komisja 

Rewizyjna  chce zająć się wspólnie z Komisją Spraw Społecznych. Projekt  uchwały – w 

załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych. Nikt nie zgłosił się, więc poprosił o odczytanie 

projektu uchwały, a następnie o jego przegłosowanie. 
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W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Rady Nr XV/150/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

10) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta 

Brzeziny na I półrocze 2012 r. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przedstawił propozycje 

planu pracy Komisji na I półrocze 2012 r.  Projekt  uchwały – w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych. Nikt nie zgłosił się, więc poprosił o odczytanie 

projektu uchwały, a następnie o jego przegłosowanie. 

 

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

 

Uchwała Rady Nr XV/151/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

11) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta 

na I półrocze 2012 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego przedstawiła propozycje planu pracy Komisji 

na I półrocze 2012 r.  Projekt  uchwały – w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych. Nikt nie zgłosił się, więc poprosił o odczytanie 

projektu uchwały, a następnie o jego przegłosowanie. 

 

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

 

Uchwała Rady Nr XV/152/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

12) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta  

Brzeziny na  I półrocze 2012 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przedstawiła propozycje planu 

pracy Komisji na I półrocze 2012 r.  Projekt  uchwały – w załączeniu do protokółu. 

Przewodnicząca Komisji potwierdziła współpracę z Komisją Rewizyjną nad tematem 

sytuacji w ochronie zdrowia mieszkańców Brzezin.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych. Nikt nie zgłosił się, więc poprosił o odczytanie 

projektu uchwały, a następnie o jego przegłosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Rady Nr XV/153/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

13) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady  

 Miasta Brzeziny na I półrocze 2012 r. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko przedstawił 

propozycje planu pracy Komisji na I półrocze 2012 r.  Projekt  uchwały – w załączeniu do 

protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych. Nikt nie zgłosił się, więc poprosił o odczytanie 

projektu uchwały, a następnie o jego przegłosowanie. 

 

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

 

Uchwała Rady Nr XV/154/2011 – w załączeniu do protokółu. 

 

11. Wolne wnioski. 

 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, że na sali obrad nie ma żadnego z burmistrzów, więc 

ze swoją wypowiedzią zaczeka do powrotu któregoś z nich. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o powiadomienie burmistrza, że radni chcą przekazać swoje 

wnioski. 

          Poprosił Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie odpowiedzi Komendy Powiatowej 

Policji  w sprawie kroków zmierzających do wyeliminowania zakłócania porządku przez 

klientów klubu rozrywkowego przy ul. Mickiewicza. 

          Odczytał wniosek pracowników niepedagogicznych do burmistrza w sprawie podwyżki 

wynagrodzeń. Powiedział, że burmistrz nie jest pracodawcą  dla pracowników szkół i 

przedszkoli. W tym przypadku kompetencje mają dyrektorzy placówek. 

 

Burmistrz Marcin Pluta dodał, że dyrektorzy placówek mogą podejmować takie decyzje w 

przypadku, gdy pozwala im na to ich budżet. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk odczytała następnie pismo Zarządu Starostwa z 7 

grudnia 2011 r. apelujące do rad gmin i miasta w sprawie współpracy w zakresie opieki 

zdrowotnej, społecznej, działalności kulturalnej, sportowej, budowy i utrzymania dróg. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że pismo jest spóźnione, gdyż nasz samorząd ma już 

ułożony  budżet na 2012 rok, a zapewne Zarządowi Powiatu chodzi o pomoc finansową . 

Pismo jest mało konkretne i szkoda, że Starosta nie stara się rozmawiać i wyjaśnić 

powstałą sytuację.  

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że w kontaktach pomiędzy jednostkami samorządowymi 

powinniśmy oddzielić problemy od konkretnych ludzi. Określić się powinno, na czym 

polega problem i jak go wspólnie rozwiązać dla dobra mieszkańców. Radna uważa, że 

współpraca taka powinna polegać na współuczestnictwie na równych warunkach. Tylko 

wtedy jest szansa na pokonanie problemów. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że sytuacja jest odwrócona, gdyż to Starostwo powinno 

zabiegać o naszą pomoc i proponować rozmowy, a  tylko kieruje do nas ogólnikowe 

pisma. 

 

Radna Grażyna Korybut dodała, że współpracy nie buduje się tylko przy pomocy pism. 
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Burmistrz Marcin Pluta podziękował radnej Grażynie Korybut za poruszenie tematu 

współpracy pomiędzy samorządami powiatu i miasta Brzeziny. Powiedział, że władze 

powiatu często występują z propozycjami w takich dziedzinach , gdy współpraca nie 

może mieć miejsca, np. w przypadku zaangażowania finansów miasta w przedsięwzięcia 

biznesowe. Nie jest naszym zadaniem bezpośrednio wspierać przedsięwzięcia 

gospodarcze, gdzie obowiązuje zasada konkurencyjności.  

 

Przewodniczący Rady podziękował radnej Grażynie Korybut za tę wypowiedź. Wyjaśnił, że 

pismo zostało skierowane do wszystkich gmin powiatu. Jego zdaniem należy podjąć 

rozmowę z przedstawicielami Zarządu Powiatu w celu określenia pola działania. 

Powinno się zaproponować termin takiego spotkania i skoordynować miejsce i skład 

uczestników. Zaproponował, aby były to władze powiatu i miasta, przewodniczący rad i 

komisji. Poprosił burmistrza Marcina Plutę o wystosowanie zaproszenia do Starostwa w 

tej sprawie. Stwierdził, że widzi pole do współdziałania np. poprzez kompleksowe 

wyposażenie gabinetu dentystycznego w jednej ze szkół miejskich. 

 

Radny Tadeusz Barucki przedstawił 4 zagadnienia: 

          Rozwiązać należy problem niebezpiecznego zejścia schodami wprost na jezdnię na ul. 

Bohaterów  Warszawy. 

          Przy ul. Konstytucji 3 Maja stoi nieczynny kiosk. Powinno się go uruchomić, albo 

zlikwidować. 

          Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie szkoleń kierowców OSP. 

Aby kierowca wozu bojowego mógł uczestniczyć w akcji ratowniczej, musi posiadać 

odpowiednie przeszkolenie. Jest to wniosek o sfinansowanie szkolenia dla kierowców 

OSP. 

         Prosi burmistrza o ustosunkowanie się do pisemnego wniosku mieszkańców budynku 

przy ul. Św. Anny o obniżenie cen wykupu mieszkań. 

 

Burmistrz Marcin Pluta potwierdził, że otrzymał pismo od mieszkańców budynku przy ul. Św. 

Anny 3/11. Powiedział, że zanim zostanie podjęta jakaś decyzja, należy najpierw 

zinwentaryzować mieszkania i je wycenić. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin dodał, że niektórzy mieszkańcy przeprowadzili 

modernizacje mieszkań, bez zgody właściciela, ale nie ma przepisu, aby można było 

sprzedać mieszkania wg. nowej wartości. W tych przypadkach powinien być wcześniej 

przeprowadzony operat. Problem niebezpiecznego zejścia na jezdnię ze skarpy przy ul. 

Bohaterów Warszawy należy rozwiązać poprzez postawienie barierki i wejście na pasy 

bezpieczeństwa powinny być z boku a nie na wprost schodów. 

         W sprawie nieczynnych kiosków  było wystąpienie do zarządu „Ruchu”, ale ponowi się 

prośbę o poprawę sytuacji, lub likwidację kiosku. 

          Kierowcy OSP powinni być przeszkoleni do akcji bojowych i na ten cel znajdą się środki 

w budżecie miasta.  

 

Radna Halina Szczepaniak poprosiła burmistrza w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców 

Ziemi Brzezińskiej o przyznanie większego lokalu na działalność statutową, lub o 

zwolnienie z opłaty najmu. 

 

Burmistrz  Marcin Pluta odpowiedział, że wkrótce zostanie przedstawiony komisjom Rady  

program pomocy organizacjom pozarządowym i sprawa czynszu dla nich zostanie wtedy 

zaproponowana. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poinformowała o zarwanej studzience burzowej 

przy ul. Fredry. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła, aby w okresie, gdy temperatury wahają się w pobliżu 0 

stopni zacząć posypywać jezdnie, ponieważ zdarzają się już przypadki kolizji drogowych 

z powodu śliskości nawierzchni dróg. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin powiedział, że wyda dyspozycję służbom utrzymania 

zimowego dróg. Przypomniał, że czas reakcji służb na naszych drogach wynosi od 1 do 2 

godzin od powstania zjawiska śliskości. 

 

12. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zakończył sesję o godz. 15.50. Życzył z 

okazji Nowego Roku wszystkim radnym, pracownikom Urzędu Miasta z burmistrzami na 

czele, obecnym na sesji mieszkańcom i ich rodzinom zdrowia i pomyślności. 

 

 

Protokołował: 

Janusz Sidor 

 

                                                                                           Przewodniczący   Rady 

     

                                                                                             Zbigniew Bączyński 

 

 

 

            


