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Proponowany porządek obrad przesłany radnym, przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

5. Przyjęcie protokółu XIV sesji Rady Miasta. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

         9.   Informacja o działalności Centrum Promocji i Kultury oraz Centrum Kultury    

               Fizycznej w 2011 roku. 

        10.  Sprawozdanie z pracy Rady Miasta, komisji i dyżurów radnych w II półroczu 2011 r.   

        11.  Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta: 

1) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012       

     rok, 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie opłat targowych, 

3) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2012, 

4) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2012, 

5) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 

rok 2012, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 

1997/2, 1999/2 2000/7, 2000/8 i 2000/9 położonych w Brzezinach przy ul. 

Sienkiewicza, na rzecz ich użytkownika wieczystego, 

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

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 

Brzezinach przy ul. Berka Joselewicza w prawo własności nieruchomości. 

 12. Wolne wnioski. 

         13. Zakończenie sesji. 
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1.     Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając XVI posiedzenie Rady Miasta 

Brzeziny przywitał przybyłych radnych, burmistrza Marcina Plutę z kierownictwem 

Urzędu Miasta, kierownikami jednostek organizacyjnych, prezesami miejskich spółek, 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Elżbietę Szklarek oraz obsługującą po raz 

pierwszy posiedzenie Rady – radcę prawnego p. Agnieszkę Piwek. Szczególnie 

serdecznie przywitał państwa Stanisławę i Mirosława Pietrasików – obchodzących 50 

lecie swojego małżeństwa oraz przybyłych na tę uroczystość członków ich rodziny, 

przyjaciół i znajomych. Przywitał również pozostałych mieszkańców Brzezin 

przybyłych na sesję Rady.  

2.     Uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewę Natkańską o 

przeprowadzenie ceremonii wręczenia medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Kierownik USC Ewa Natkańska przedstawiła jubilatów – małżonków Stanisławę i  Mirosława 

Pietrasików, których Prezydent RP odznaczył medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Życzenia dalszych lat pożycia w zdrowiu i szczęściu wraz z bukietem kwiatów złożyli 

jubilatom przewodniczący Rady Miasta, burmistrz  ze swoim zastępcą, kierownik USC 

oraz najbliższa rodzina, przyjaciele i znajomi państwa Pietrasików. Radni i zebrani na sali 

obrad goście odśpiewali „Sto lat” jubilatom, a p. Mirosław Pietrasik podziękował 

serdecznie za uświetnienie uroczystości. 

 

3.     Stwierdzenie prawomocności obrad. 

  

Przewodniczący Rady  stwierdził prawomocność obrad Rady Miasta, gdyż na obrady Rady 

Miasta przybyli wszyscy radni. 

 

   

4.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XVI sesji i zapytał, czy są   

wnioski o jego zmiany? 

 

Zastępca burmistrza przedstawił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące 

projekty uchwał: 

     - w sprawie planowanego zniesienia Sądu Rejonowego w Brzezinach, 

        - w sprawie wyrażenia zgody  na przyjęcie darowizny zabudowanych nieruchomości   

        położonych w Brzezinach przy ul. Krakówek 5 i  Waryńskiego 10/12. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie planowanego zniesienia Sądu Rejonowego w Brzezinach w 

p.9 a. 

 

Głosowało 15 radnych, wszyscy jednogłośnie „za” 

 

Następnie przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w p. 11.8) 

rozpatrzenie projektu uchwały o przyjęciu  przez miasto darowizny  2 nieruchomości od 

spółki TBS. 
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Głosowało 15 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie proponowanego porządku obrad wraz z 

wprowadzonymi zmianami. 

 

Głosowało 15 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1.   Otwarcie  sesji. 

2. Uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

5. Przyjęcie protokółu XIV sesji Rady Miasta. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

         9.   Informacja o działalności Centrum Promocji i Kultury oraz Centrum Kultury    

               Fizycznej w 2011 roku. 

         9 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planowanego zniesienia Sądu    

               Rejonowego w Brzezinach. Punkt dodany. 

        10.  Sprawozdanie z pracy Rady Miasta, komisji i dyżurów radnych w II półroczu 2011 r.   

        11.  Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta: 

1) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012       

    rok, 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie opłat targowych, 

3) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2012, 

4) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2012, 

5) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 

rok 2012, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 

1997/2, 1999/2 2000/7, 2000/8 i 2000/9 położonych w Brzezinach przy ul. 

Sienkiewicza, na rzecz ich użytkownika wieczystego, 

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

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 

Brzezinach przy ul. Berka Joselewicza w prawo własności nieruchomości. 

8) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny zabudowanych 

nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Krakówek 5 i Waryńskiego 10/12. 

Punkt dodany. 

 12. Wolne wnioski. 

         13. Zakończenie sesji. 

 

 

5.      Przyjęcie protokółu XV sesji Rady Miasta. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XV sesji Rady Miasta został podpisany, jest 

dostępny w biurze Rady i zamieszczony jest od tygodnia na stronie BIP Urzędu Miasta. 
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         Zapytał o uwagi do protokółu. Nikt  nie zgłosił uwag, więc zaproponował przyjęcie go 

przez głosowanie. 

 

Głosowało 15 radnych, 12 głosów było „za”, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

6.     Informacja burmistrza z prac między sesjami.  

 

Informację w sprawie prac między sesjami przedstawił zastępca burmistrza Roman Sasin.  

        Informacja – w załączeniu do protokółu. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o przyczyny powodujące nie zakończenie modernizacji   

odcinka ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w ul. Waryńskiego. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że w dalszym ciągu trwa wyjaśnianie przyczyn 

kolizji kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego  z kanalizacją burzową w ul. 

Waryńskiego. Planiści Zarządu Dróg Wojewódzkich, który modernizował drogę na tym 

odcinku ul. Waryńskiego nie wzięli pod uwagę rzędnych istniejącej kanalizacji  w ul. 

Słowackiego. Stąd wyniknęła różnica 48 cm w poziomach obu kanałów i niemożność 

dokończenia robót w ostatnim odcinku ul. Słowackiego. Na razie końcowy odcinek ul. 

Słowackiego będzie przejezdny gdyż wysypane zostaną nierówności w tym miejscu 

destruktem lub kamiennym kruszywem. 

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o wyjaśnienie przyczyn zmian w Radzie Nadzorczej spółki 

ZUK. Przedstawiona informacja pisemna jest sucha, anonimowa i niewiele wyjaśnia. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że dotychczasowy członek Rady Nadzorczej spółki ZUK objął 

stanowisko sekretarza gminy, które koliduje z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej 

ZUK. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy można poznać nazwisko nowego członka Rady 

Nadzorczej spółki ZUK? 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że jest to p. Andrzej Kulka, który posiada 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji w radach nadzorczych. 

 

Rada Halina Szczepaniak zapytała o ustalenia podczas spotkania z handlowcami z targowiska 

miejskiego. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że kupcy z targowiska miejskiego podważyli zasadność 

znacznego podniesienia przez TBS wysokości opłat rezerwacyjnych na targowisku. 

Poinformował, że w wyniku konsultacji w których brał udział burmistrz Marcin Pluta,  

przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki,  prezes TBS podjął 

decyzję o obniżeniu wysokości tych opłat, co powinno rozwiązać zaistniałą sytuację 

konfliktową. 

 

Radna Czesława Gałecka zaproponowała przeanalizowanie rozkładu jazdy autobusów MPK, 

ponieważ są okresy w ciągu dnia, gdy przez dłuższy czas nie ma kursów, a są potrzebne, 

aby studenci dojechali na zajęcia do Łodzi, lub mieszkańcy po pracy w Łodzi  mogli 

powrócić do Brzezin bez dłuższego oczekiwania na autobus. Należałoby więc 

dostosować ilość kursów MPK do potrzeb pasażerów. 
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         Zadała też pytanie o reorganizację sądownictwa w naszym mieście. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że temat w sprawie sądu będzie szeroko omówiony w 

punkcie 9 a, gdy Rada będzie rozpatrywać projekt uchwały w sprawie planowanej 

likwidacji Sądu Rejonowego w Brzezinach.  

         Potwierdził to także przewodniczący Rady. 

         Propozycja zwiększenia kursów MPK lub wprowadzenia w godzinach szczytu 

autobusów przegubowych jest możliwa do wprowadzenia, ale będziemy musieli za 

zwiększenia ilości kursów zapłacić MPK z naszego budżetu. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że przez wprowadzenie komunikacji zbiorowej 

pomiędzy Brzezinami i Łodzią opustoszały szkoły w naszym mieście. 

 

Zastępca burmistrza nie zgodził się z taką opinią radnej Gałeckiej. Komunikacja masowa 

zbliża nas do aglomeracji łódzkiej i jest to z korzyścią w wielu dziedzinach życia. 

 

Radny Jakub Piątkowski zasygnalizował  problem, że przez likwidację kursu PKS w soboty o 

godz. 6.50 studenci zaoczni nie docierają na czas do swoich uczelni. 

 

Zastępca burmistrza  odpowiedział, że od początku lutego mają nastąpić zmiany, jeśli chodzi 

o dojazd do pracy i do szkół w Łodzi. 

 

Przewodniczący Rady włączając się do dyskusji o funkcjonowaniu komunikacji powiedział, 

że PKS wycofuje się z nieopłacalnych kursów w niedziele i trudno jest od razu 

reagować na uzupełnienie braków w komunikacji tak, aby można było dopasować kursy 

MPK do oczekiwań wszystkich potencjalnych pasażerów. Tutaj rynek i wolna 

konkurencja reguluje dostosowanie możliwości firm do potrzeb konsumentów. 

 

Radny Adam Miazek podjął polemikę z opinią radnej Czesławy Gałeckiej w sprawie 

opustoszałych szkół „z winy” poprawy komunikacji z Łodzią. Nie można kogoś na siłę 

przywiązywać do szkoły. Rodzice i uczniowie wybierają te szkoły, które mają wyższy 

poziom nauczania. Szkoły konkurują jakością a nie siłą przywiązania. 

         Zadał ponadto pytanie o koszty organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w Brzezinach. 

 

Zastępca burmistrza poprosił o odpowiedź dyrektor Centrum Promocji i Kultury. 

 

Dyrektor CPiK p. Monika Hibner odpowiedziała, że  koszty brzezińskiego finału WOŚP 

wyniosły ok.9 tys. zł.  

    

Przewodniczący Rady  dodał, że wpływy WOŚP w Brzezinach wyniosły  21,7 tys. zł. 

 

Radny Tadeusz Pabin zadał pytanie związane z częstymi ostatnio spotkaniami  w sprawie 

modernizacji oczyszczalni ścieków spółki ZUK. Czy wobec tego są jakieś komplikacje 

z wykonaniem  robót na oczyszczalni? 

 

Zastępca burmistrza  odpowiedział, że wykonawca robót miał przejściowe trudności z 

finansowaniem robót przez bank. Poinformował też, że właściciele firmy wykonującej  

roboty związane z modernizacją oczyszczalni zgłosili możliwość skrócenia procesu 

inwestycyjnego o  2 do 3 miesięcy.  
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Radny Tadeusz Barucki poprosił, aby informacje o pracach burmistrza i jego zastępcy za 

okres między sesjami Rady miały więcej treści. Dotychczas znajdują się tam suche 

fakty. Uważa też, że nie powinny się tam znajdować informacje dotyczące 

reprezentowania miasta na różnego rodzaju uroczystościach, wigiliach, jubileuszach, 

czy innych spotkaniach nieoficjalnych. Jego zdaniem uczestnictwo w  studniówce, 

finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  czy powitaniu Nowego Roku na placu 

Jana Pawła II nie ma charakteru pracy i radni chyba nie oczekują takich informacji, bo o 

nich można dowiedzieć się na przykład z gazety. 

 

Burmistrz Marcin Pluta nie zgodził się z poglądem radnego. Taka informacja pokazuje 

również poświęcanie osobistego czasu na sprawy publiczne i świadczy o kontakcie z 

mieszkańcami i o wysiłku jednostek organizacyjnych miasta angażujących się w 

przygotowanie i przeprowadzenie imprez. 

 

Radna Małgorzata Pyka zapytała o uczestnictwo burmistrza w konferencji zorganizowanej w 

siedzibie Sejmu przez Związek Miast Polskich. 

 

Burmistrz odpowiedział, że tematem konferencji były sprawy przekazywania zadań przez 

rząd na szczebel samorządowy bez wsparcia finansowego. Podawano tam przykłady 

takich praktyk. Miasta zorganizowane w ZMP wyraziły swoje wyraźne stanowisko,  że 

mogą godzić się na przekazywanie zadań, ale musi za tym iść  wsparcie finansowe. 

         Rząd  wspiera politykę prorodzinną – ale na razie werbalnie, bo na budowę przedszkoli 

nie przekazuje jak na razie żadnych środków. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby kumulować pytania i nie zabierać głosu częściej jak dwa 

razy w jednym punkcie obrad, co jest zgodne z obowiązującym Statutem Miasta. 

 

 Radna Czesława Gałecka poprosiła o obszerniejsze pisemne informacje burmistrza z okresu 

pomiędzy sesjami. Wtedy nie będzie tylu pytań z prośbą o uzupełnienie informacji.    

    

7.     Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Jakub Piątkowski zaproponował powołanie nieformalnej organizacji ponad 

podziałami, wspierającej inicjatywy ważne dla interesów miasta i mieszkańców Brzezin. 

Poprosił też o upowszechnienie w  gazecie BIS informacji,  jacy lekarze specjaliści 

przyjmują  w poszczególnych przychodniach.  

Burmistrz Marcin Pluta poparł inicjatywę radnego Piątkowskiego. Powiedział, że  obecny 

okres reformowania państwa charakteryzuje się tym, że odbywa się najczęściej kosztem 

samorządów. Przekazywane są zadania władzy centralnej na szczebel lokalny, bez 

zabezpieczenia odpowiednich środków. Zaproponował,  aby w takiej organizacji 

znalazły się osoby znane, z autorytetem, mające siłę przebicia, także radni. 

Poinformował, że w sprawie obecnej złej sytuacji w powiatowej placówce zdrowia 

zamierza wystąpić do starosty o publiczne wysłuchanie na spotkaniu z mieszkańcami 

miasta. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował, że w przychodni rejonowej przy 

Bohaterów Warszawy znajdują się informacje o zasadach przyjmowania przez lekarzy 

specjalistów. 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że likwidacja brzezińskiego Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego odbija się negatywnie na świadczeniu pomocy w nagłych wypadkach. 
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Radny podał przykład wypadku dziecka podczas lekcji wf, gdy nikt nie zareagował na 

wezwanie karetki i rodzice sami musieli zawieźć dziecko do szpitala. Ten wypadek nie 

zagrażał  życiu chorego, ale co się stałoby w przypadku zagrożenia życia? – zadał 

pytanie radny. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o egzekwowanie rat od nabywcy za sprzedany budynek przy 

ul. Berka Joselewicza 2. 

Prezes TBS Tomasz Miazek odpowiedział, że komornik wpłaca co miesiąc po 5 – 6 tys zł. 

Spłacono łącznie ok. 70 tys. zł.  Pozostało do spłacenia jeszcze ok. 100 tys. zł. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy dłużnik spłaca zadłużenie wraz z odsetkami? 

 

Prezes TBS odpowiedział, że odsetki wynoszą 13 % w skali roku. Nieruchomość sprzedano, 

nie sprawdzając wypłacalności kontrahenta. Obecnie nabywca jest już właścicielem 

budynku. 

Radna Barbara Kozłowska poinformowała, że na dyżur radnych w dniu 25 stycznia br. 

przyszły mieszkanki z budynku przy Berka Joselewicza 2 z interwencją w sprawie 

zakłócania porządku i spokoju starszych mieszkańców przez chuliganów. Prośby o 

pomoc kierowane do Policji okazały się  na razie nieskuteczne. 

Z sali dały się słyszeć głosy krytyki udzielania dotacji Policji  na dodatkowe służby. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby temat ten poruszyć  w punkcie wolne wnioski. 

 

8.   Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

 

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

interpelacje i zapytania? 

 

Nikt z radnych nie wypowiedział się w tej sprawie. 

 

9.     Informacja o działalności Centrum Promocji i Kultury oraz Centrum Kultury    

  Fizycznej w 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady poprosił dyrektorów CPiK i CKF o zwięzłą informację, gdyż na 

komisjach Rady przedmiotowe materiały były szczegółowo omawiane. 

 

Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Monika Hibner przedstawiła informację z działalności 

Centrum w 2011 roku. Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o sytuację lokalową jednostki i o okres jej funkcjonowania. 

 

Dyrektor Hibner odpowiedziała, że siedzibą Centrum jest redakcja BIS powiększona od kilku 

miesięcy o dwa małe pomieszczenia o pow. 18 metrów kw. Centrum funkcjonuje od 1 

czerwca 2011 r. 

 

Ponieważ nie było więcej pytań, przewodniczący Rady życzył pracownikom Centrum i pani 

dyrektor sukcesów  w promowaniu miasta i  rozwoju działalności kulturalnej. 

         Poprosił następnie o zaprezentowanie działalności Centrum Kultury Fizycznej. 
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Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki ograniczył się do przekazania  

podstawowych informacji o reorganizacji funkcjonowania sportu i rekreacji w Brzezinach od 

początku czerwca 2011 r. Materiał  w załączeniu do protokółu. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała, skąd wziął się 50 procentowy deficyt jednostki na koniec 

2011 roku? 

  

Dyrektor Nawrocki sprostował wyliczenie radnej. Deficyt w działalności jednostki wyniósł w 

2011 roku nie 50, ale 35% i ma tendencję malejącą. Tendencja ta utrzymuje się w 

związku z podjęciem działań organizacyjno - finansowych na pływalni. Dyrektor 

powiedział, że jego celem jest  osiągnięcie zerowego deficytu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o dłuższe przerwy w funkcjonowaniu pływalni, w tym z 

powodu złego stanu wody w nieckach pływalni. 

 

Dyrektor Nawrocki odpowiedział, że na przełomie VIII i IX była przerwa technologiczna i 

trwała 5 dni. Innych przerw nie było. Z powodu niewłaściwej jakości bakteriologicznej 

wody, pływalnia nie była zamykana. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił o wypowiedź obecną na sesji Państwową 

Powiatową Inspektor Sanitarną panią Elżbietę Szklarek na temat stanu 

bakteriologicznego wody basenowej na brzezińskiej pływalni i jej stanu sanitarnego. 

 

Dyrektor Nawrocki dodał, że nadzór nad stanem sanitarnym pływalni i wody basenowej jest 

sprawowany systematycznie, a środki dezynfekujące są odpowiednio i w odpowiednich 

ilościach dobierane. Z pełną odpowiedzialnością zarekomendowano do użytkowania krytą 

pływalnię przy centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, jako bezpieczną sanitarnie. 

 

Pani inspektor odpowiedziała, że nie ma uwag co do stanu wody. Badane próbki wody nie 

wykazywały odchyleń od normy. Nie ma zagrożenia dla osób korzystających z basenu. 

Wcześniej próbki pobierane były co dwa tygodnie, ostatnio pobierane są raz w miesiącu, 

ponieważ nie ma potrzeby częstszego badania wody ze względu na jej dobre parametry.. 

Na pływalni sprawowany jest właściwy nadzór, właściwie dobierane są środki 

dezynfekujące, poprawiła się higiena osób korzystających z basenu, egzekwowany jest 

prysznic przed wejściem do basenu i badania wypadają dobrze., wszystkie normy 

bakteriologiczne są zachowane. 

 

Dyrektor Nawrocki dodał, że nadzór nad stanem sanitarnym pływalni i wody basenowej jest 

sprawowany systematycznie, a środki dezynfekujące są odpowiednio i w odpowiednich 

ilościach dobierane. Z pełną odpowiedzialnością zarekomendowano do użytkowania krytą 

pływalnię przy centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, jako bezpieczną sanitarnie. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o termin otwarcia groty solnej i zaproponowała, aby 

oprócz działalności  komercyjnej można było korzystać z inhalacji solnych w ramach 

rehabilitacji. 

 

Dyrektor Nawrocki wyjaśnił, że grota solna jest już na ukończeniu i oprócz inhalacji solnych 

uruchomiona zostanie koloroterapia . 
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Przewodniczący Rady zachęcił wszystkich obecnych do korzystania z miejskiej pływalni, a   

dyrektorowi i pracownikom Centrum Kultury Fizycznej życzył pomyślności w rozwoju 

i osiąganiu dobrych wyników nie tylko sportowych ale i ekonomicznych. 

 

9 a.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planowanego zniesienia Sądu   

        Rejonowego w Brzezinach. 
 

Burmistrz Marcin Pluta nawiązał do złożonej wizyty u ministra sprawiedliwości  Jarosława 

Gowina w sprawie reorganizacji sądownictwa. Powiedział, że do ministra nie docierały 

żadne racjonalne argumenty ekonomiczne, historyczne i lokalne. Wygląda na to, że 

obecny minister sprawiedliwości jest zaprogramowany na wypełnienie jakiejś misji o 

charakterze politycznym, której efektem ma być likwidacja  sądów rejonowych w całym 

kraju. Burmistrz powiedział, że likwidacja sądów rejonowych może być argumentem do 

następnych kroków w reorganizacji administracji powiatowej. Przygotowana uchwała 

jest naszym stanowiskiem sprzeciwiającym się  arbitralnej i nie merytorycznej decyzji o 

zniesieniu  Sądu Rejonowego w Brzezinach.  Burmistrz powiedział, że w  obronie 

naszego stanowiska wspiera nas były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, 

którego kopia interpelacji poselskiej zamieszczona została pod projektem uchwały w 

sprawie likwidacji  sądu. Z informacji, jakie przekazał burmistrz wynika, że planowane 

zmiany nie obejmą dotychczasowej organizacji wydziałów ksiąg wieczystych. 

 

Radna Czesława Gałecka potwierdziła ostatnią informację o wydziałach ksiąg wieczystych, 

którą przekazał burmistrz. Jak poinformowała, prześledziła bowiem stronę internetową 

Ministerstwa Sprawiedliwości i wynika z niej, że wydziały ksiąg wieczystych są 

wyłączone z likwidacji sądów rejonowych. Jej zdaniem właściwszym określeniem 

byłaby reorganizacja a nie likwidacja. Zmienią się tylko tabliczki z nazwami. Zamiast 

tabliczki z nazwą „Sąd Rejonowy” będzie tabliczka z nazwą „Wydział Zamiejscowy”. 

 

Burmistrz Marcin Pluta nie zgodził się z tą opinią. Zmiany będą duże i dotkliwe, choćby w 

zakresie wzrostu bezrobocia  w Brzezinach. Nie bez znaczenia jest też ranga miasta, 

które straci kolejną instytucję powiatowotwórczą. 

 

Państwowa Powiatowa Inspektor Sanitarna Elżbieta Szklarek poinformowała, że podobne 

zbiegi reformatorskie trwają wobec inspekcji sanitarnej. 

 

Czesława Gałecka przypomniała, że prace nad reorganizacją sądownictwa trwały już cały 

poprzedni rok, a więc za czasów ministra Kwiatkowskiego. 

 

Radny Tadeusz Barucki dodał, że skoro zmiany przygotował minister Kwiatkowski, to ta  

interpelacja poselska  jest jakąś formą improwizacji. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że minister Kwiatkowski jest jedną z osób, która może 

nam pomagać i nie warto psuć  dobrego kontaktu. Natomiast minister Gowin został 

powołany do skutecznej likwidacji sądów rejonowych. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w tytule uchwały zamienić słowo „likwidacja” 

słowem „zniesienie”, ponieważ takiego określenia użyto w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości. Zaproponował też zmianę słów w paragrafie 1 projektu uchwały „… 

w Sądzie Rejonowym  w Łodzi…” na „…w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w 

Łodzi…”. 
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        Przewodniczący Rady zapytał o ewentualne dalsze uwagi radnych, lecz nie było 

zgłoszeń.   Zaproponował więc  przegłosowanie poprawek: 

      - w sprawie zastosowania słowa „zniesienie” głosowało 14 radnych jednogłośnie „za”, 

      - w sprawie zastosowania słów „dla Łodzi – Widzewa w Łodzi”, głosowało 14 radnych i    

         wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Następnie przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przyjęcia uchwały wraz z 

poprawkami. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

Uchwała Nr XVI/1/2012 -  załączeniu do protokółu. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach. 

 

Po zakończeniu przerwy, przewodniczący Rady przystąpił do dalszej realizacji przyjętego 

porządku obrad. 

 

10.   Sprawozdanie Rady Miasta, komisji i dyżurów radnych za II półrocze 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady przedstawił realizację uchwały Nr X/62/2011  z  30 czerwca 2011 r. 

Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta na II półrocze 2011 r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu. 

         Przewodniczący poprosił następnie o dyskusję nad sprawozdaniem. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że nie możemy skutecznie rozwiązać sprawy 

medycznej pomocy świątecznej. Zapowiedziała, że  Komisja Spraw Społecznych będzie 

konsekwentnie szukać rozwiązania tego problemu. 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z dyżurów radnych w okresie 

sprawozdawczym. Sprawozdanie z dyżurów radnych – w załączeniu do protokółu. 

 

Radny Tadeusz  Barucki poddał pod rozwagę logikę i potrzebę pełnienia dyżurów radnych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk powiedziała, że jest przeciwnego zdania jak 

radny Barucki. Świadczy o tym analiza i wnioski z  pełnionych dyżurów radnych w 

każdorazową środę w godzinach od 16 do 18.  

  

Radny Tadeusz Barucki poprosił, aby radni przyjmowali na siebie tylko realne zadania. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że kilka rozpoczętych spraw jest w toku załatwiania 

m.in. przez MOPS. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił sprawozdanie z pracy 

Komisji w II półroczu 2011 r. Sprawozdanie – w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionego sprawozdania. Nikt uwag nie zgłosił. 

Przewodniczący Rady podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za ich pracę. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przedstawiła sprawozdanie z 

pracy Komisji za okres II połowy 2011 r. Sprawozdanie w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionego sprawozdania. Nikt uwag nie zgłosił. 

Przewodniczący Rady podziękował członkom Komisji Spraw Społecznych za ich pracę. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przedłożył Radzie 

sprawozdanie z wykonania zadań planowych Komisji w II połowie 2011 r. Sprawozdanie 

w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionego sprawozdania. Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady podziękował członkom Komisji Finansowo - Budżetowej za ich 

pracę. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko złożył sprawozdanie 

z działalności Komisji w II półroczu 2011 r. Sprawozdanie w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zadać pytanie albo zabrać głos w dyskusji. Nie było  

zgłoszeń, więc podziękował Komisji za pracę w II półroczu 2011 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska złożyła sprawozdanie z 

wykonania zadań planowych Komisji w II półroczu 2011 r. Sprawozdanie w załączeniu do 

protokółu. 

 

Na zdane pytanie przewodniczącego Rady, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji nie było 

zgłoszeń, więc podziękował członkom Komisji za pracę w okresie II połowy 2011 r. 

 

11.     Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta: 

 

1) w sprawie zmian  budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła proponowane zmiany w budżecie 2012 r.( Projekt 

uchwały w załączeniu do protokółu). Poprosiła o wprowadzenie w załączniku Nr 1 w 

dziale 700 zmiany polegającej na zamianie słowa z „Gospodarka usługowa” na 

„Gospodarka mieszkaniowa”. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzi radnych w sprawie proponowanych zmian w 

budżecie. Nie było zgłoszeń, więc zapytał Komisję Finansowo – Budżetową  o opinię. 

 

Radny Adam Miazek w czasie chwilowej nieobecności przewodniczącego Komisji Tadeusza 

Baruckiego przekazał, że opinia Komisji w sprawie proponowanych zmian 

budżetowych była pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Głosowało 10 radnych. 9 głosów było „za”, 1 głos wstrzymujący się. 

 

Uchwała Nr XVI/2/2012 – w załączeniu do protokółu. 
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2) zmieniającej uchwałę w sprawie opłat targowych. 

 

Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że proponuje zmianę na wniosek  RIO, która uważa, 

że wpłata opłaty targowej na konto Urzędu Miasta powinna być dokonana w następnym 

dniu  po pobraniu opłaty. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił wątpliwości co do poprawności tego rozwiązania, ponieważ 

zapis zaproponowany przez RIO zmusza inkasenta do niepotrzebnego przetrzymywania 

środków pieniężnych, które mógłby już wpłacić w dniu w którym je zebrał. Uznał 

jednak, że nie będzie zgłaszać wniosku w tej sprawie, poprosił o odczytanie projektu 

uchwały o przegłosowanie. 

 

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

 

Uchwała Nr XVI/3/2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

3) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    

    Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 

 

Doradca burmistrza ds. społecznych Krzysztof Kotynia przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. Projekt uchwały – w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uporządkowanie spraw związanych z załącznikami do 

uchwały  i do programu. Wyjaśnił, że załącznikiem do uchwały ma być program, a 

preliminarz wydatków ma być załącznikiem do programu. Zapytał o opinię Komisji 

Spraw Społecznych projektu programu. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poinformowała, że Komisja 

omówiła projekt programu bardzo szczegółowo i wnioskowała m.in. o jego uzupełnienie 

o załącznik w postaci preliminarza wydatków. Zaproponowała, aby danych o ilości 

punktów sprzedaży alkoholu i wzroście ich liczby nie łączyć bezpośrednio z dynamiką 

wskaźnika umieralności, ponieważ nie ma tu bezpośredniej korelacji. Członkowie 

Komisji mieli także uwagi co do metodologii ustalania wielkości zjawisk społecznych 

zastosowanej przez firmę ankieterską. Firma ta posługiwała się danymi średnimi dla 

całego kraju, które odbiegają rażąco od wielkości rzeczywistych obserwowanych na 

naszym terenie. Dotyczyło to danych o przemocy w rodzinie. Radna uważa, że program 

powinien być poddawany weryfikacji w dłuższych odcinkach czasu, aby można było 

uchwycić tendencje rozwojowe zjawisk patologicznych.  

 

Doradca burmistrza  uważa, że firma, która przeprowadziła ankietę na zlecenie miasta ma 

dobrą opinię  i nie popełniła błędu. To raczej dane uzyskiwane np. od Policji nie 

obejmują całości zjawiska. Jako przykład podał informacje policyjne o przemocy w 

rodzinach, które dotyczą tylko zgłoszeń do tzw. „niebieskiej karty”. Z drugiej strony 

wiadomo, że w 2/3 rodzin alkoholowych występuje przemoc. 

 

Radny Jakub Piątkowski podważył racjonalność wydatkowania środków w wysokości 4,8 tys. 

zł. na ankietę. Jego zdaniem takie badania może wykonać w zupełności Wydział Spraw 

Społecznych. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy możemy dane z Brzezin skonfrontować z danymi innych 

gmin? 

 

Doradca burmistrza odpowiedział, że w odniesieniu do zjawiska narkomanii mamy 

możliwość porównania danych, ale w przypadku alkoholizmu niestety – nie. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut wypowiedziała się krytycznie w sprawie 

ograniczania działalności klubu anonimowych alkoholików „Viola” do swojego 

zamkniętego kręgu. Klub „Viola” nie dopuszcza do siebie osób z problemem 

alkoholowym, które chciałyby uzyskać wsparcie w leczeniu. Jednocześnie korzysta z 

dotacji miasta. Jej zdaniem należy doprowadzić do przywrócenia otwartości 

funkcjonowania klubu, bo taka jest zasada klubów A - A. Jest to rola Miejskiej Komisji 

Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, która ma możliwości kontroli 

wydatkowania publicznych pieniędzy. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, co należy zmienić w projekcie przedstawianego programu i 

czy Komisja rekomenduje przyjęcie uchwały w istniejącym kształcie. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut powiedziała, że należy skonfrontować dane o 

społecznych skutkach alkoholizmu wynikające ze wskaźników PARPA  z danymi 

rzeczywistymi odnoszącymi się do naszego terenu, aby przekonać się , czy właściwie  

zdiagnozowane jest zjawisko. Można to wykonać w okresie obowiązywania programu. 

         Przewodnicząca proponuje przyjąć uchwałę po wprowadzeniu zgłoszonych uwag. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, 9 głosów było „za” i 3 głosy wstrzymujące się. 

 

Uchwała Nr XVI/ 4 /2012 jest załącznikiem do protokółu.  

 

  

4) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok    

    2012. 

 

Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję nad proponowanym programem. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o tendencje zjawiska narkomanii w Brzezinach. 

 

Doradca burmistrza poinformował, że obserwuje się wzrost używania narkotyków i łatwiejszą 

ich dostępność. 

 

Zdaniem radnego Tadeusza Baruckiego narkomania zaczyna się od używania marihuany, 

która jest narkotykiem miękkim i o której legalizację toczy się obecnie spór w naszym 

kraju. Programy, które uchwalamy są nam narzucane przez ustawy. Z ich formalnego 

uchwalenia przez samorządy niewiele wynika dla skutecznego ograniczania narkomanii. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał o wykazany w załączniku do programu narkotyk GHB. Zapytał 

także, czy jest możliwość użycia narkotestów w szkołach w stosunku do podejrzanych 
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uczniów, gdyż nie zauważył tego w programie. Na swoje pytania nie otrzymał 

odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Spraw Społecznych przedłożonej uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut powiedziała, że zaplanowane środki w wysokości 

4.800 zł na cały 2012 rok są stanowczo za niskie i wystarczają jedynie na działalność 

szkoleniową i informacyjno – propagandową. Komisja Spraw Społecznych 

rekomenduje Radzie Miasta uchwalenie  programu. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Głosów „za” było 12, wstrzymujących się – 2. 

 

Uchwała Nr XVI/ 5 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

5) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok   

    2012.  

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały 

wprowadzającej w życie Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 2012 r.( w 

załączeniu do protokółu). 

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Spraw Społecznych. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut zaproponowała przyjęcie programu. Poprosiła 

tylko o zmianę nazwy z „placówki ochrony zdrowia” na „placówki pomocy 

medycznej”. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w przedstawionym programie nie ma informacji i danych 

o cukrzycy, która jest coraz powszechniejsza i uznana jest za chorobę społeczną. 

 

Radny Jakub Piątkowski zaproponował, aby ograniczyć w programie liczbę wielu zadań do 

tematów najważniejszych. 

 

Przewodniczący Rady ocenił, że nie  można zrobić wiele za 4 tys. zł. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że środki w tym programie przeznaczone są tylko na 

koordynację zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Urząd nie jest 

wykonawcą, tylko koordynatorem realizacji programu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Głosowało 14 radnych , wszyscy głosowali jednogłośnie „za”. 

 

Uchwała Nr XVI/ 6 / 2012  stanowi załącznik do protokółu. 

 

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 1997/2,   

    1999/2 2000/7, 2000/8 i 2000/9 położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza, na   

    rzecz ich użytkownika wieczystego. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały( w   
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        załączeniu do protokółu). 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że sprzedaży podlega prawo własności działek. 

Zapytał, czy Komisja Rozwoju zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały? Gdy 

otrzymał odpowiedź potwierdzającą od przewodniczącej Komisji, poprosił o 

przegłosowanie projektu uchwały. 

 

Głosowało 13 radnych. Głosów „za” było 8, wstrzymało się od głosu 5 radnych. 

 

Uchwała Nr XVI / 7 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

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

    przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w  

    Brzezinach przy ul. Berka Joselewicza w prawo własności nieruchomości. 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały ( w 

załączeniu do protokółu). 

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przekazała pozytywną opinię Komisji Rozwoju. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały i zapytał o uwagi do tego 

projektu. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że dla miasta sytuacja, gdy traci prawo do podatku od 

wieczystego użytkowania jest niekorzystna, chociaż powstaje wtedy podatek od 

nieruchomości. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zwrócił uwagę na to, że wnioskodawca wystąpił o 

bonifikatę nie  w maksymalnej wysokości, tylko w wysokości 90 %. 

 

Głosowało 13 radnych, głosów „za” było 10, wstrzymało się od głosu 3 radnych. 

 

Uchwała Nr XVI / 8 / 2012 – w załączniku do protokółu.  

 

8) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny zabudowanych nieruchomości    

    położonych w Brzezinach przy ul. Krakówek 5 i Waryńskiego 10/12. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały (projekt 

uchwały – w załączeniu) 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy i ile straci miasto  na tej transakcji? 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że spółka TBS już straciła, pokrywając koszty 

doprowadzenia wody do budynku przy ul. Krakówek. 

 

Radna Barbara Kozłowska powiedziała, że spółka poniosła koszty wykonania dokumentacji, 

wodociągu, przyłącza i studni. Łącznie koszty wyniosły ok. 40 tys. zł i należałoby je 

zrefundować spółce. 
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Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił dlaczego należy podjąć taką uchwałę. Przejmujemy dwie 

nieruchomości, które są budynkami samodzielnymi, nie w zabudowie pierzejowej, aby 

spółka mogła wypełnić program naprawczy kontrolowany przez BGK. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o koszty przejęcia  dwóch budynków. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że są to tylko koszty notarialne i miasto nie straci na tej transakcji. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że miasto odciąży spółkę TBS od ponoszenia kosztów 

utrzymania tych budynków. Skoro nie było dalszych wypowiedzi radnych, poprosił o 

odczytanie projektu uchwały i o przystąpienie radnych do głosowania. 

 

Z obecnych na sesji 14 radnych, głosowało 13. 12 głosów było „za”, 1 głos przeciwny. 

 

Uchwała Nr XVI / 9 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

12.    Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński przedstawił: 

        - odpowiedź do Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie współpracy pomiędzy 

samorządami powiatu, gmin i miasta (w załączeniu do protokółu); powiedział, że warto 

rozpocząć taką współpracę choćby od wspólnego wyposażenia gabinetu dentystycznego 

w jednej ze szkół miasta, 

        - dwa pisma z nadzoru prawnego wojewody w sprawie sygnalizacji uchybień w  

podjętych uchwałach, które nie skutkują zmianą uchwał, 

        - anonimową skargę przesłaną do  Wojewody Łódzkiego przesłaną do Rady Miasta 

przez nadzór wojewody. Skarga dotyczy między innymi przyjęcia przez miasto 

darowizny działek przy ul. Ogrodowej, oraz stanu oznakowania i utrzymania dróg 

miejskich. Anonim ten, znajdujący się do wglądu w biurze Rady, w niewybredny 

sposób szkaluje burmistrza, przewodniczącego Rady Miasta i radnych.  Poinformował, 

że pismo to jako anonim nie było rozpatrywane przez wojewodę (w załączeniu do 

protokółu). 

Burmistrz Marcin Pluta odniósł się do wcześniej poruszonych tematów przez radnych. M.in. 

poinformował o:                                                                                                                   

-modernizacji sali konferencyjnej Urzędu Miasta; zaprosił radnych do konsultacji w           

sprawie koncepcji rozwiązań,  

         - projekcie budowy w naszym mieście budynku socjalnego, 

         - przeprowadzeniu ankiet w sprawach: 

        1) oceny przez radnych najbliższych współpracowników burmistrza: zastępcy    

burmistrza, naczelników wydziałów, sekretarz i skarbnik , doradcy d/s społecznych, 

   2) satysfakcji interesantów z obsługi przez Urząd Miasta, 

3) ilości i rodzajów odpadów komunalnych zbieranych  na terenie miasta, 

         -ustanowieniu koordynatorów budowy boisk typu „Orlik”, którymi będą dyrektorzy obu                 

szkół podstawowych, 

- projekcie utworzenia infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim , 
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        - finalizowaniu powołania do prowadzenia gospodarki komunalnej w mieście przez    

pierwszą w Polsce spółdzielnię socjalną, która będzie miała przerób ok. 3 mln zł rocznie  

i będzie zatrudniać 10 pracowników, 

        - projekcie utworzenia na terenie po byłej cegielni przy ul. Łódzkiej schroniska dla   

zwierząt  domowych, 

        - zmianie czynszu dzierżawnego dla spółki TBS, tak, by nie traciła, ale zarabiała na       

prowadzeniu targowiska miejskiego. 

Przewodniczący Rady poinformował o przysłaniu na adres zarówno Rady Miasta, jak i 

Komisji Rewizyjnej  kopii zaleceń pokontrolnych RIO dla burmistrza, w sprawie 

usunięcia nieprawidłowości w prowadzeniu targowiska przez byłego inkasenta. 

Poinformował, że zalecenia te są do wglądu zainteresowanych w biurze Rady Miasta. 

Powiedział też, że bardzo obszerny protokół pokontrolny w sprawie targowiska jest 

zamieszczony na stronie internetowej RIO i można się z nim zapoznać. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o planowane spotkanie władz miasta i powiatu w 

sprawach współpracy samorządowej. 

Przewodniczący Rady zadał pytanie burmistrzowi, czy ustalony już został termin spotkania 

władz miasta i powiatu? 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że nie wie skąd biorą się pogłoski o tym, że nie ma 

współpracy pomiędzy burmistrzem i starostą. Rozmawiamy ze sobą, ale ja jestem 

asertywny i nie reaguję na nadmierne żądania starosty. Informuję go natomiast, o 

możliwościach miasta – dodał burmistrz.                                                             

Burmistrz  uzupełnił swoją informację  o rewitalizacji Placu Jana Pawła II. Powiedział, 

że szuka możliwości  dla sfinansowania odnowienia elewacji prywatnych kamienic. W 

chwili obecnej rozpatruje możliwość powołania fundacji i publicznej zbiórki pieniędzy 

od osób fizycznych i prawnych. Burmistrz przypomniał, że RIO zabroniła udzielania ulg 

podatkowych w związku z kosztami odnawiania elewacji prywatnych kamienic.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że zbliża się 650 rocznica uzyskania praw miejskich 

przez nasze miasto i uważa, że powinien powstać honorowy komitet do spraw 

obchodów tej uroczystości. Zadeklarował swój udział w tym komitecie. 

Radna Halina Szczepaniak poparła inicjatywę wspólnego sfinansowania wyposażenia 

szkolnego gabinetu stomatologicznego ze środków miasta i powiatu. 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że samo pokrycie kosztów wyposażenia gabinetu 

dentystycznego, to nie są wszystkie koszty utrzymania. Należy  zabezpieczyć także 

środki na wynagrodzenia i ubezpieczenie lekarza i pomocy dentystycznej, drogie dość 

materiały dentystyczne. Tych pozycji nie ma w budżetach jednostek samorządu, bo jest 

to domena NFZ. Poprosiła też burmistrza o rozpatrzenie możliwości dofinansowania 

realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na który nie przeznaczono żadnych 

środków. 

Radny Tadeusz Pabin poprosił o: 

      -  aktualizację rozkładu jazdy autobusów PKS, 

      -  zwrócenie uwagi na bałagan przy budynku po energetyce na ul. Południowej, 

      -  zabezpieczenie właściwego odśnieżania  i odladzania chodników w pobliżu     

          budynków BSM, przy ul. Piłsudskiego  nr 15/23( południowa, lewa strona ulicy), 

      -  uregulowanie stanu prawnego własności terenu przy budynkach na ul. św. Anny od  

          strony zachodniej; znajdują się tam nierówności i połamane płyty na drogach  
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          wewnętrznych. 

 

Zastępca Burmistrza Roman Sasin odniósł się do poruszonych zagadnień. Powiedział, że 

burmistrz wystąpił zarówno do PKS jak i prywatnych przewoźników o wywieszenie 

rozkładów jazdy na przystankach.                                                                      

Nieporządki wokół budynku po energetyce powinien usunąć obecny właściciel  tego 

obiektu i takie wezwanie od nas otrzyma. Za uporządkowanie terenu wokół budynku 

przy ul. Południowej odpowiada jego właściciel.  Zwrócona będzie właścicielowi 

posesji uwaga w tej sprawie. Wystąpienie w sprawie zabezpieczenia budynku przed 

niszczeniem  zostanie także wysłane do właściciela kamienicy przy ul. Staszica.              

W sprawach zimowego utrzymania  dróg na terenie miasta potrzebne jest porozumienie 

zarządców dróg wszystkich szczebli.  

Radny Tadeusz Pabin podziękował zastępcy burmistrza za skuteczne udrożnienie studzienek   

burzowych na osiedlu XXX – lecia. 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę na konieczność usuwania śliskości chodników na 

pasażu w ul. Konstytucji 3 Maja. Poddał  pod rozwagę możliwość adaptacji budynku 

przy ul. Południowej na budynek socjalny, po wykupieniu go od  właścicieli oraz po 

wykonaniu tam prac w zakresie centralnego ogrzewania mieszkań. 

Zastępca burmistrza ocenił, że proponowana cena wykupienia tego budynku jest stanowczo 

za wysoka w stosunku do jego stanu technicznego. Uważa, że lepiej jest wybudować 

nowy budynek socjalny. 

W tym momencie prowadzenie obrad od przewodniczącego Rady przejęła 

wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk. 

Radna Barbara Kozłowska poruszyła problem bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy ul. 

Berka Joselewicza 2. Powiedziała, że na dyżur radnych zgłosiło się kilka mieszkanek 

sprzedanego w roku ubiegłym budynku, które nie mogą sobie poradzić z młodocianymi 

chuliganami zakłócającymi spokój i bezpieczeństwo mieszkających tam rodzin. Fakty 

zakłócania porządku zgłaszano do Komendy Policji, lecz dotychczas nie odnosi to 

skutku. Radna poprosiła burmistrza o interwencję w Komendzie Powiatowej Policji. 

Radna Czesława Gałecka zwróciła uwagę na zły stan techniczny dróg w ulicach Skłodowskiej 

i Kilińskiego polegający na ubytkach w nawierzchni i powykrzywianych znakach 

drogowych. Radna zapytała, w jaki sposób zostaną zagospodarowane oszczędności w 

wysokości 1 miliona zł., które wypracowano w dziale oświaty? Poinformowała, że 

zauważyła, zniknięcie na mapach pogody nadawanej przez Łódzkie Wydarzenia Dnia 

oznaczenia nazwy  powiatu brzezińskiego. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że zaoszczędzone środki zostały wkomponowane w 

tegoroczny budżet miasta. Już  budowę każdego boiska „Orlik” musimy dofinansować 

po 500 tys. zł. 

Zastępca Burmistrza  poinformował, że dziury nawierzchni na ulicach Kilińskiego i 

Skłodowskiej zostaną  jeszcze przed wiosną załatane na zimno. Obecnie remontowane 

są przy pomocy destruktu ulice Polna, Wojska Polskiego, Sejmu Wielkiego, Potockiego, 

Południowa. W sprawie zniknięcia nazwy powiatu z map pogody  ŁWD, radził radnej 

zwrócić się do starosty. 

Radna Barbara Kozłowska poprosiła, aby załatać dziury w nawierzchni ul. Przechodniej. 

Zastępca burmistrza obiecał zająć się tym zgłoszeniem. 
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Obecny na sesji   p.Zbigniew  Dyr zwrócił uwagę radnych na znaczenie rekreacji i sportu we 

wpływie na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży.  

13. Zakończenie sesji. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk, wobec wyczerpania porządku obrad, zamknęła  

         obrady XVI sesji Rady Miasta o godz. 16.30. 

 

 

Protokołował:  

Janusz Sidor 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

 

                                                                                     Zbigniew Bączyński 

 

 

 

  

 

 


