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Proponowany porządek obrad przesłany radnym, przedstawia się następująco: 

 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XVI sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

      ochrony przeciwpożarowej i stanu sanitarnego miasta za rok 2011  

9. Informacja o działalności placówek kultury za 2011 rok. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r., 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012 – 

2028, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych, 

4) przyjęcia stanowiska w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. w 

Brzezinach, 

5) przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej, 

6) uczczenia  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 

7) zatwierdzenia do realizacji projektu PN „Szkoła marzeń – indywidualizacja 

nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”, 

8) określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, 

9) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2770/15, położonej w Brzezinach przy ul. 

Przechodniej, 

10) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 2841/61, 

położonej  w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza. 

11.Wolne wnioski. 

12.Zakończenie obrad. 

 

 

1.   Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając obrady XVII sesji Rady Miasta 

przywitał przybyłych: wiceprezesa Polskiego Związku Hokeja na Trawie Krzysztofa 

Tratwala, prezesa klubu KS „Hokej Start” Zbigniewa Brzezińskiego, trenerkę KS „Hokej 

Start” Małgorzatę Polewczak wraz z zespołem  juniorek młodszych, inspektor 

Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Brzezinach Elżbietę Szklarek, zastępcę 

komendanta Powiatowego Policji Cezarego Petrusa, komendanta Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej Jarosława Tomaszewskiego, prezesów spółek miejskich, kierowników 

jednostek organizacyjnych miasta, burmistrza Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu 

Miasta oraz mieszkańców Brzezin. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność sesji na podstawie obecności  na sesji 12 

radnych . Jedna radna usprawiedliwiła swoje spóźnienie. 
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3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zaproponował aby w 

następnym punkcie obrad   uhonorować zespół juniorek młodszych KS „Hokej Start” za 

ostatnie sukcesy sportowe. Następnie zadał pytanie o dalsze wnioski i uwagi do porządku 

obrad. 

Burmistrz Marcin Pluta zgłosił wniosek o rozszerzenia porządku o rozpatrzenie projektów 2 

uchwał: w punkcie 10.2 a) w sprawie opłat za dodatkową usługę świadczoną w 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny i w punkcie 10.2 b) w 

sprawie przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej 

biblioteki publicznej. 

Radny Grzegorz Kędzia wnioskował, aby sesję zakończyć przed godz. 17.00. 

Przewodniczący Rady w sprawie wniosku radnego Kędzi powiedział, że nie będzie on 

rozpatrzony, bo nie dotyczy porządku obrad. Zaproponował natomiast przegłosowanie 

wniosku burmistrza. 

Za wnioskiem  głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

W głosowaniu porządku obrad wraz ze zmianami głosowało jednogłośnie 13 radnych. 

Porządek obrad ze zmianami przedstawia się następująco:                                                                                                                 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

3 a.Uhonorowanie zespołu juniorek młodszych KS „ Hokej Start” za zdobycie    

      halowego mistrzostwa Polski (punkt dodany), 

4. Przyjęcie protokółu XVI sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

      ochrony przeciwpożarowej i stanu sanitarnego miasta za rok 2011. 

9.   Informacja o działalności placówek kultury za 2011 rok. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

     1)  zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r., 

     2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012 –  

           2028, 

2a) opłat za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach prowadzonych przez Gminę  

      Miasto Brzeziny (punkt dodany), 

2b) przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej  

      biblioteki publicznej (punkt dodany), 

3)  zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych, 

     4)  przyjęcia stanowiska w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  

           Brzezinach, 

     5)  przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej, 

     6)  uczczenia  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 

     7)  zatwierdzenia do realizacji projektu PN „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania  

           w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”, 

     8)  określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, 
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     9)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości  

           oznaczonej jako działka nr 2770/15, położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej, 

     10)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 2841/61, położonej   

           w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 

 

3 a. Uhonorowanie zespołu juniorek młodszych KS „Hokej Start” za zdobycie    

       halowego mistrzostwa Polski (punkt dodany). 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że spotykamy się już kolejny raz, aby uczcić sukcesy 

sportowe naszych hokeistek na trawie, tym razem juniorek młodszych, które zdobyły tytuł 

halowych mistrzyń Polski w turnieju, który niedawno odbył się w Koluszkach. Jest więc 

teraz okazja, aby  mistrzyniom Polski wręczyć  puchar i złote medale. Do  aktu wręczenia 

trofeów sportowych zaprosił wiceprezesa Polskiego Związku Hokeja na Trawie w 

Poznaniu  pana Krzysztofa Tratwala. 

Prezes Krzysztof Tratwal pogratulował serdecznie młodym hokeistkom powtórzenia sukcesu 

zdobycia tytułu mistrzyń Polski, podziękował trenerce, opiekunom klubu i władzom 

miasta za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie i pomoc klubowi KS „Hokej Start”. 

Wraz z przewodniczącym Rady, burmistrzem Marcinem Plutą i zastępcą burmistrza 

Romanem Sasinem wręczyli złote medale: Klaudii Zalewskiej, Martynie Krakowiak, 

Patrycji Adamus, Adriannie Nazarskiej, Darii Polit, Weronice Witkowskiej,  Aleksandrze 

Szrajber, Monice Polewczak, Karolinie Grochowalskiej, Klaudii Głowackiej i Julicie 

Brodeckiej a także trenerce Małgorzacie Polewczak i prezesowi klubu Zbigniewowi 

Brzezińskiemu.  

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że władze miasta doceniają wysiłek zawodniczek, ich 

trenerki, rodziców dziewcząt i władz klubu z prezesem Brzezińskim na czele. Inwestując 

w młodzież, inwestujemy w rozwój Brzezin. W tym roku przewidujemy dla klubu środki 

w wysokości 70 tys. zł. Sukcesy klubu KS „Hokej Start” są dla nas najlepszą promocją. 

Brzeziński żeński hokej na trawie znany już jest w kraju i oczekujemy, że  klub KS 

„Hokej Start” będzie także widoczny i znany na arenie międzynarodowej. Zawodniczki 

otrzymały ufundowane przez Gminę Miasto Brzeziny nagrody rzeczowe w postaci 

sportowych kurtek. Prezes Krzysztof Tratwal symbolicznie udekorował Burmistrza 

Miasta złotym medalem, który podziękował za to wyróżnienie mówiąc, że  traktuje ten  

medal jako podziękowanie dla całej społeczności miasta 

4.   Przyjęcie protokółu XVI sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XVI sesji został sporządzony, podpisany i 

zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Brzeziny. Zapytał, czy radni mają uwagi do 

protokółu. Nikt nie zgłosił się, więc poddał wniosek o przyjęcie tego protokółu przez 

glosowanie. 

Głosowało 14 radnych, „za” było 10 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych. 

5.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację, która stanowi załącznik do protokółu. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o konsultacje w sprawie spółdzielni socjalnej z p. Julią 

Mrówczyńską. 



 5 

Burmistrz powiedział, że pani ta jest specjalistką w zakresie ekonomii społecznej i 

konsultacja dotyczyła możliwości wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnej. 

Radny Jakub Piątkowski nawiązał do spotkania ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Ziemi 

Brzezińskiej i zapytał o kierunki rozwoju wymiany z miastami partnerskimi oraz kiedy 

rozpocznie się wymiana różnych grup społecznych. 

Burmistrz odpowiedział, że spotkanie dotyczyło przygotowań do przyjęcia 60 – osobowej 

grupy z Francji, Włoch i Rumunii. W grupie tej mają być przedstawiciele różnych grup 

społecznych z lokalnych komitetów. Burmistrz powiedział, że najbardziej zależeć nam 

powinno na wymianie grup młodzieży, uczniów szkół i grup sportowców. 

Przewodniczący Rady przypomniał o inicjatywie radnego Michała Dróżdża w sprawie 

nawiązania  kontaktów z bliżej położonymi miastami takich krajów jak: Niemcy, Belgia i 

Holandia. 

Burmistrz dodał, że chcielibyśmy nawiązać również kontakty z miastami krajów bałkańskich. 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła burmistrza o informację dotyczącą stosowania klauzul 

społecznych w innych działaniach niż spółdzielnia socjalna. 

Burmistrz odpowiedział, że nasz samorząd wyróżnia się w kraju w dziedzinie stosowania 

klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Jako przykład podał zatrudnienie w 

gospodarce odpadami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy osób z grupami 

inwalidzkimi. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o spotkanie z przedsiębiorcą w sprawie budynków przy ul. 

Piłsudskiego – 1 Maja. 

Burmistrz poinformował, że  inwestor zamierza rozpocząć modernizację  wspomnianych 

budynków. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o informację w sprawie podwyżek czynszu w zasobach 

TBS. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że spółka TBS zobowiązana jest realizować program 

naprawczy i rozliczać się z niego przed BGK, który udzielił  kredyt spółce TBS. Obecne 

czynsze nie pokrywają kosztów eksploatacji lokali i należy je stopniowo urealniać, co 

wiąże się z ich podwyższaniem. 

Prezes TBS Tomasz Miazek powiedział, że rzeczywisty koszt eksploatacji 1 m. kw. wynosi 8 

zł, natomiast aktualne  wpływy wynoszą tylko 4 zł. Zachodzi więc pytanie, kto pokryje 

brakującą część? Jedynym wyjściem jest stopniowe zmniejszanie strat poprzez 

podnoszenie wysokości czynszu. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że mieszkańcy zasobów TBS są zaniepokojeni 

podwyższaniem czynszu, dlatego trzeba im tłumaczyć, że z obecnych wpływów nie 

można prowadzić właściwej gospodarki remontowej. Wyraził nadzieję, że uzyskane 

środki z administrowania targowiskiem miejskim pomogą spółce TBS zmniejszyć deficyt 

w finansach. Radny zaproponował swoją fachową pomoc prezesowi TBS w uzdrawianiu 

sytuacji finansowej spółki 

W tej części obrad udział wzięli mieszkańcy Brzezin. Mieszkanka zasobów TBS (pani 

Czarnecka) powiedziała, że mieszkań w TBS-ie się nie remontuje i niedługo nie będzie 

czego remontować. Powiedziała, że w jej mieszkaniach nie ma wentylacji i poprosiła o 

interwencję w tej sprawie. 
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Burmistrz poprosił prezesa  Tomasza Miazka o zajęcie się tą sprawą. 

Kolejny z mieszkańców zasobów TBS podważył prawidłowość wyliczenia stawki czynszu 

5,20 zł za 1 m. kw. powierzchni. Poprosił o rzetelne powtórne wyliczenie wysokości 

czynszu. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że jej zdaniem duże zadłużenie, które wg prezesa TBS 

wynosi ok. 700 tys. zł nie będzie jeszcze długo obniżone.  Od ponad roku zwraca uwagę 

na brak spójnego i realistycznego podejścia do rozwiązania problemu mieszkaniowego w 

naszym mieście. Sytuacja jest trudna, ponieważ w zasobach TBS mieszkają ludzie 

niezamożni i przeważnie o niskich dochodach. Już obecnie koszty czynszu wynoszą 

często od 60 % do 70% dochodu rodzin. Podwyżka o 50% stawek czynszu może być dla 

tych ludzi zbyt wysoka. Do tego nie dysponujemy praktycznie mieszkaniami socjalnymi. 

Są one niezbędne do prowadzenia właściwej polityki mieszkaniowej miasta. 

Przewodniczący Rady odniósł się krytycznie do zbyt wysokich kosztów windykacji długów, 

pytając czy te koszty nie przewyższają osiąganych dochodów? 

Prezes TBS Tomasz Miazek poinformował, że obecnie tylko 2 pracowników zajmuje się 

działalnością windykacyjną w spółce. Jest to działalność konieczna, jeśli ma być 

zrealizowany program naprawczy i podejmowane kroki muszą być radykalne, nawet 

dochodzące do zajmowania wynagrodzeń, czy samochodów. Te działania skutkują 

zmniejszaniem zadłużenia. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał burmistrza o zakres badań ankietowych dotyczących 

gospodarki odpadami i o realność tych badań. Zapytał też, czy wyciągnięte będą 

konsekwencje w stosunku do osób, które zawiniły niegospodarności  w TBS-ie. 

Burmistrz odpowiedział, że na 5.000 podmiotów wytwarzających w mieście odpady, zbadane 

będzie przy pomocy metody ankietowej 2.000. Ta metoda pozwoli urealnić dane o ilości i 

rodzaju odpadów. Badanie to jest także niezbędne do określenia wysokości tzw. „podatku 

śmieciowego” oraz do obliczenia mocy przerobowej sortowni i wielkości magazynów na 

odzyskane surowce wtórne w procesie recyklingu. Taki sposób prowadzenia gospodarki 

odpadami przez gminę, z pominięciem dużych firm specjalistycznych wydaje się 

korzystniejszy ekonomicznie dla gminy. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną 

wykorzystane do rozwoju budownictwa socjalnego.                                                           

W sprawie wyciągnięcia konsekwencji za sytuację w TBS-ie  powiedział, że osoby winne 

bałaganu i niegospodarności w tej spółce już nie pracują, a sprawy kierowane do organów 

ścigania są umarzane. Burmistrz podziękował radnej Małgorzacie Pyce za poruszenie 

tematu budownictwa socjalnego. Powiedział, że miasto wyasygnuje 400 tys. zł. na zakup 

materiałów do budowy domu socjalnego. MOPS natomiast poprzez realizację programu 

Klub Integracji Społecznej ma przygotować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

do zawodów budowlanych. Będzie to grupa, która zbuduje dla siebie mieszkania. 

Burmistrz zapewnił radną, że do końca marca zostanie opracowana analiza potrzeb w 

zakresie budownictwa socjalnego.  

Radny Tadeusz Pabin zapytał o termin usuwania uszkodzeń jezdni po zimie i o malowanie 

znaków poziomych na jezdniach. Wnioskował też o uporządkowanie terenu boisk 

szkolnych pomiędzy Gimnazjum i Szkołą Podstawową Nr 2. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że ubytki w nawierzchni jezdni zwłaszcza 

ulic Głowackiego, Bohaterów Warszawy, Konstytucji 3 Maja, M. Skłodowskiej – Curie, 

Kilińskiego będą likwidowane, gdy tylko pogoda pozwoli na zastosowanie metody łatania 

ubytków metodą na zimno. Powiedział, że wkrótce wyłoniony zostanie wykonawca 

konserwacji dróg ulepszonych.                                                                                                     
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W sprawie uporządkowania terenu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 i Gimnazjum 

wystąpi do dyrektorów tych szkół. 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o solidne łatanie dziur na jezdniach, a nie zasypywanie 

ich tłuczniem, ponieważ prowadzi to do uszkodzeń karoserii samochodów i jest nietrwałe. 

 

7.   Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

Przewodniczący Rady poinformował, że do niego nie wpłynęła żadna odpowiedź na 

interpelację, ale może ktoś z radnych taką otrzymał. Nikt z radnych nie zgłosił się.  

8.   Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

      ochrony przeciwpożarowej i stanu sanitarnego miasta za rok 2011. 

 

Przewodniczący Rady jako pierwszą poprosił panią inspektor Państwowej Powiatowej  

       Inspekcji Sanitarnej Elżbietę Szklarek. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Elżbieta Szklarek przedstawiła informację o 

stanie sanitarnym miasta Brzeziny. Informacja w załączeniu do protokółu.    

      Poinformowała o ilości przeprowadzonych kontroli i stwierdzonym stanie sanitarnym 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, stanie sanitarnym obiektów użyteczności 

publicznej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, obiektów sprzedaży żywności, 

żywienia i przedmiotów użytku, jakości wody przeznaczonej do spożycia i celów 

rekreacyjno-sportowych oraz działalności brzezińskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Wyraziła 

zadowolenie i podziękowanie, że Gmina Miasto Brzeziny jako jedyna gmina na terenie 

powiatu brzezińskiego przekazała znaczące środki na nagrody dla uczestników 

organizowanych konkursów. 

 

Radna Grażyna Korybut zapytała, czy w naszym powiecie  miały miejsce  nieprawidłowości 

polegające na wykorzystywaniu soli przemysłowej w przetwórstwie spożywczym. Radna 

zadała również pytanie w imieniu mieszkańców robiących samemu sobie zastrzyki 

insulinowe oraz korzystających z pampersów, gdzie mogą wyrzucać odpady medyczne 

wytwarzane przez nich samych. 

  

Inspektor Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że za odpady medyczne uznaje się tylko  takie, 

które powstają w wyniku działalności  w placówkach medycznych. Natomiast odpady 

wytworzone przez pacjentów w domu uznawane są za odpady komunalne i powinny trafić 

do worka z odpadami komunalnymi po odpowiednim zabezpieczeniu przed np. ukłuciem 

się, a więc w pudełkach, czy pojemnikach W sprawie tzw. afery z  solą odpadową 

inspektor poinformowała, że Państwowy Inspektor Sanitarny stoi przed dylematem, czy 

sól ta jest szkodliwa. W stacjach sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju trwają 

analizy mające na celu oszacowanie ryzyka zatrucia. Póki co, nie należy się przejmować, 

ponieważ sól nie jest spożywana w dużej ilości. Inspektor poinformowała, że na teren 

powiatu brzezińskiego taka sól nie trafiła do sieci handlowej. Inspektor zapewniła, że sól 

spożywcza była i jest badana, ale pod kątem zawartości jodu. Teraz będzie również 

badana pod kątem obecności siarki i innych związków chemicznych szkodliwych dla 

zdrowia  ludzi. 

  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, czy pogłoski o likwidacji brzezińskiej stacji sanitarno-

epidemiologicznej są prawdziwe? 
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Inspektor Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że istnieje  prawdopodobieństwo restrukturyzacji 

placówek sanepidu. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny do 15 maja br. ma 

przedstawić program restrukturyzacji inspekcji sanitarnej w naszym województwie. Na 

terenie województwa łódzkiego mają zostać tylko 4 laboratoria i jeśli stacja w Brzezinach 

pozostanie, to od 1 stycznia w ramach oszczędności próbki będą wożone do Skierniewic, 

ponieważ ma być zlikwidowane laboratorium w Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Łodzi. Z 360 stacji na terenie całego kraju ma pozostać tylko 80. 

 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 i 

Gimnazjum jest przejście od ul. Konstytucji 3 Maja do bloków przy ul. Sienkiewicza i 

wieczorami gromadzi się tam sporo młodzieży zakłócającej porządek. Stąd tam jest dużo 

śmieci. Radny uważa, że potrzebny jest tam monitoring. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że wkrótce rozpoczną się prace nad dokumentacją 

boisk typu „Orlik”. Jedno z tych boisk będzie usytuowane pomiędzy Gimnazjum i SP Nr 

2 i przejścia tam już nie będzie po oddaniu „Orlika”. 

 

Inspektor Elżbieta Szklarek powiedziała, że nie powinno być w tym miejscu żadnego 

przejścia, a teren powinien być niedostępny i zabezpieczony przez obie szkoły. 

 

Przewodniczący Rady podziękował inspektor Elżbiecie Szklarek za prezentację tematu, 

podziękował całemu zespołowi Stacji za pracę w 2011 r. i poprosił o zabranie głosu 

zastępcę komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Cezarego Petrusa. 

  

Zastępca komendanta Powiatowego Policji Cezary Petrus przedstawił informację o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Brzeziny. Informacja stanowi 

załącznik do protokółu.  

      Komendant Petrus poinformował, że w 2011 roku na terenie powiatu brzezińskiego 

stwierdzono 793 przestępstwa i w porównaniu z rokiem 2010 odnotowano tutaj poprawę. 

Znaczne ograniczenie ilości najpoważniejszych zdarzeń to efekt m.in.  prewencyjnej 

służby skierowanej na eliminowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym generować 

przestępczość. Policjanci konsekwentnie egzekwują zakaz spożywania alkoholu w 

miejscach publicznych. Kontrolowano punkty sprzedaży alkoholu oraz lokale 

rozrywkowe. Ujawniono nieprawidłowości polegające na sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim oraz nietrzeźwym dorosłym. Podjęto także obserwację placówek handlowych 

prowadzących sprzedaż alkoholu. Ogółem na terenie miasta ujawniono w 2011 roku 374 

wykroczenia. Były to m.in. zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego, 

używanie słów wulgarnych oraz nieobyczajne wybryki, kradzieże, uszkodzenia mienia, 

zaśmiecanie, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządku ruchu na drogach. W 

2011 roku funkcjonariusze brzezińskiej komendy przeprowadzili 527 interwencji 

domowych, głównie w związku z przemocą w rodzinie. Funkcjonariusze Zespołu 

Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowi utrzymują stały kontakt z dyrektorami szkół, 

nauczycielami, rodzicami, pracownikami placówek oświatowych, w dalszym ciągu 

doskonaląc mechanizmy współpracy w zakresie bezpieczeństwa. 
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Radny Grzegorz Kędzia zadał pytania o wielkość zjawiska pijanych kierowców, o efekty 

działalności służb ponadnormatywnych policjantów finansowanych przez Gminę Miasto 

Brzeziny oraz, czy z uwagi na  oddelegowanie policjantów w związku organizacją 

Mistrzostw Euro 2012,  nie odbije się to na bezpieczeństwie w naszym mieście.  

 

Komendant Cezary Petrus odpowiedział, że w 2011 r. na 70 przypadków nietrzeźwych 

kierowców 50 pochodziło z Brzezin. W sprawie skuteczności służb ponadnormatywnych 

powiedział, że trudno jest ująć je statystycznie. Niewątpliwie służby ponadnormatywne 

oddziaływają prewencyjnie, zniechęcając do popełniania przestępstw. Na pewno 

mieszkańcy odczuwają wzrost bezpieczeństwa, gdy na ulicach pojawiają się piesze patrole 

policyjne, zwłaszcza  z udziałem obcych policjantów. 

 

Radny Tadeusz Barucki pytał o miejsca i możliwości rozprowadzania narkotyków w mieście 

Brzeziny. 

 

Komendant Cezary Petrus odpowiedział, że w 2011 roku ujawniono 27 przestępstw 

narkotykowych i łącznie zidentyfikowano 17 dilerów z terenu  Łodzi i z Brzezin.   

Zatrzymano 12 osób, z których 8 tymczasowo aresztowano. Brzezińska młodzież 

zaopatruje się w narkotyki przeważnie w Łodzi. Na każdy sygnał płynący z brzezińskich 

szkół policja reaguje i w przypadku podejrzenia o przestępstwo narkotykowe,  

wszczynane jest postępowanie. 

Radna Grażyna Korybut – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych powiedziała, że 

większość ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców pytań zadano podczas posiedzenia 

Komisji. Oceniła, że działalność prewencyjna patroli policyjnych zasługuje na finansowe 

wsparcie z budżetu miasta w kolejnych okresach. Komendant zapowiedział, że 

najbliższym czasie komendant powiatowy Policji zwróci się do władz miasta o takie 

wsparcie finansowe na  służby ponadnormatywne. 

Radny Adam Miazek poprosił o odpowiedź, czy wykryto już sprawców niszczących 

samochody na  przyklasztornym parkingu? 

Komendant  odpowiedział, że sprawa jest w toku. 

Przewodniczący Rady zapytał o ocenę pracy Komendy Powiatowej Policji przez Komendę 

Wojewódzką na odprawie rocznej. Poprosił też o informację w sprawie zakłócania 

porządku zgłaszaną przez mieszkańców ul. Mickiewicza. 

Komendant odpowiedział, że w materiale na sesję Rady nie przedstawiono wyniku tej oceny, 

ale  jest ona pozytywna. Dodał, że po dorocznej odprawie służbowej policjanci z Brzezin 

otrzymali wyróżnienia i awanse na wyższy stopień. W sprawie skargi mieszkańców 

odpowiedział, że zagrożenie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okolicznym 

pubie przyczyniło się do większej dbałości właściciela lokalu o zapewnienie 

bezpieczeństwa. 

Przewodniczący Rady podziękował komendantowi Cezaremu Petrusowi za przedstawienie 

informacji i prosił o przekazanie funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji 

podziękowań i życzeń dalszej owocnej  służby w interesie  mieszkańców miasta i 

powiatu. 
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Przewodniczący Rady poprosił następnie o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa 

pożarowego na terenie miasta Brzeziny w 2011 roku. Informacja stanowi załącznik do 

protokółu. 

Bryg. Jarosław Tomaszewski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  omówił 

działalność podległej jednostki w 2011 roku, na którą składają się czynności kontrolno-

rozpoznawcze straży pożarnej i w zakresie likwidacji zdarzeń  takich jak pożary i wypadki 

drogowe.  Poinformował, że w 2011 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie 

miasta  prowadziły działania podczas 207 zdarzeń, w tym 45 pożarów i 157 miejscowych 

zagrożeń. Odnotowano także 5 alarmów fałszywych. W porównaniu z rokiem 2010 

nastąpił wzrost liczby pożarów o 9. Średni czas dojazdu straży do pożaru na terenie 

Brzezin wynosi 3 minuty, podczas gdy średnia na terenie powiatu wynosi 6 minut, a 

średnia wojewódzka  ok. 14 minut. Straż pożarna przeprowadza również kontrole pod 

kątem bezpieczeństwa pożarowego obiektów użyteczności publicznej. Komendant 

podkreślił, że szczególnie należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

szkół, ponieważ niektóre z nich mają decyzje administracyjne dotyczące dostosowania 

budynków do wymogów przeciwpożarowych. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa nr 2. 

Dyrektor tej placówki sukcesywnie wykonuje zalecenia straży pożarnej. Jednak ze 

względu na brak środków finansowych nie wszystkie zalecenia zostały dotychczas 

wykonane. Komendant zwrócił się do władz miasta z prośbą o wsparcie finansowe 

placówki, aby mogła zrealizować decyzję w całości. Komendant podziękował Radzie i 

burmistrzowi za udzielenie w roku ubiegłym pomocy finansowej na zakup sprzętu 

pożarniczego. Wsparcie miasta przyczyniło się do przesunięcia środków własnych 

komendy na inne zadania, m.in. na zakup sprzętu wysokościowego. Zakupiono również 

dwie pompy, oświetlenie do działań nocnych oraz wykrywacz gazów. Powiedział, że w 

roku bieżącym należy wyposażyć ratownictwo drogowe w piłę tarczową do rozcinania 

karoserii samochodowych oraz zmodernizować system informatyczny komendy. 

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

posiedzeniu Komisji  zastępca komendanta PSP Dariusz Guzek udzielił wyczerpujących 

informacji o działalności straży pożarnej w 2011 r. i o największych zagrożeniach w 

zakresie bezpieczeństwa ppoż. Radna zwróciła uwagę na brak możliwości dojazdu sprzętu 

straży pożarnej zwłaszcza do bloków BSM ze względu na zatarasowane samochodami 

osobowymi drogi  pożarowe. Jest to wynik braku miejsc parkingowych na osiedlach. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że wkrótce na terenie miasta rozpocznie się budowa 

parkingów przy ul. Modrzewskiego, Głowackiego i Kardynała Wyszyńskiego.  

Przewodniczący Rady, zapytał o ocenę KP PSP w Brzezinach przez Komendę Wojewódzką 

na rocznej odprawie.  

 

Komendant odpowiedział, że działalność  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Brzezinach oceniona została pozytywnie na dorocznej odprawie służbowej. Oceny tej 

dokonywał komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Witkowski. 

 

Radny Tadeusz Pabin zadał pytanie o inwestycję budowy nowej siedziby komendy 

powiatowej PSP. 

 

 Komendant Tomaszewski podkreślił, że komenda brzezińska, że jest jedyną komendą na 

terenie województwa łódzkiego, której siedziba jest budowana. W ubiegłym roku 

przeznaczono z budżetu wojewody środki w wysokości ponad 600 tys. zł na 
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wybudowanie fundamentów strażnicy, w bieżącym roku również taka kwota jest 

planowana. Szacunkowy koszt budowy według kosztorysu sporządzonego w 2010 r. to 

ok. 9 mln zł. Gdyby były dostępne środki finansowe, to nową siedzibę komendy można 

byłoby wybudować w ciągu 3 lat. 

 

Przewodniczący Rady podziękował komendantowi Jarosławowi Tomaszewskiemu za 

przedstawienie informacji oraz życzył strażakom pomyślności w pełnieniu służby 

zabezpieczającej  miasto i powiat przed pożarami oraz w zakresie ratownictwa 

drogowego. 

  

Informację w zakresie funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 

2011 r. przedstawiła naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich  UM Ewa Natkańska. 

Informacja w załączeniu. 

 

Informację o działalności Straży Miejskiej przedstawił pod nieobecność komendant SM 

Jolanty Sikorskiej jej zastępca Kamil Hamerszmidt. 

      Kamil Hamerszmidt poinformował, że w 2011 roku Straż Miejska przeprowadziła 57 

kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość, 

w wyniku których ujawniła 2028 wykroczeń. Ponadto przyjęła 8 interwencji dotyczących 

spraw porządkowych, podjęła współprace z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach 

przy tzw. „Akcji znicz”, „Biegu Niepodległościowym” oraz w czasie trwania wyborów do 

parlamentu. Łącznie w wyniku działań straży miejskiej w 2011 roku ujawniono 2583 

wykroczenia, nałożono 257 mandatów karnych, sporządzono 1 wniosek o ukaranie do 

sądu, 28 osób pouczono. Obecnie SM zajmuje się obróbką materiałów dowodowych i 

wypisywaniem mandatów. 

 

Radny Jakub Piątkowski w związku z działalnością Straży Miejskiej zapytał, jak rozwiązana 

została sprawa niszczenia domofonów w jednej z kamienic oraz sprawa spalania śmieci w 

domowych kotłowniach. 

 

Kamil Hamerszmidt odpowiedział, że sprawa niszczenia domofonów jest wyjaśniana, 

natomiast jeśli chodzi o spalanie śmieci, strażnik był na posesji, na której stwierdzono 

wykroczenie i pouczył właściciela o zakazie wykonywania tego procederu. 

  

Przewodniczący Rady Miasta podziękował osobom referującym ten punkt obrad za 

wyczerpujące informacje  i odpowiedzi na pytania radnych. 

 

9.   Informacja o działalności placówek kultury za 2011 rok. 

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała przedstawił informację z działalności  

Muzeum Regionalnego w Brzezinach w 2011 roku. Informacja – w załączeniu do 

protokółu. 
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Radny Jakub Piątkowski zaproponował, aby nie referować materiału, który znają wszyscy 

radni oraz wnioskował o przejście do pytań. 

 

Przewodniczący Rady nie zgodził się z tą propozycją. Powiedział, że na sali znajdują się 

mieszkańcy, którzy nie mieli dostępu do materiału przesłanego radnym i należy choćby w 

skrócie przedstawić główne tezy informacji. 

  

Dyrektor Zybała poinformował o działalności wystawienniczej placówki, pozyskiwaniu 

zbiorów muzealnych, działalności kulturalno-oświatowej,  informacyjnej i promocyjnej. 

Omówił realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku głównego i oficyny 

Muzeum Regionalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego dofinansowanego przez Unię Europejską. Dzięki tej inwestycji 

wykonano kapitalny remont wnętrz zabytkowych budynków muzeum. Wymieniono 

instalację elektryczną, przeciwpożarową i antywłamaniową w obu budynkach, założono 

centralne ogrzewanie i system klimatyzacji, przebudowano sanitariaty oraz zainstalowano 

system multimedialny w sali wystawowej i świetlicy. Koszt całego projektu wyniósł 739 

tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 50 %. 

 

W tym momencie przewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącej 

Rady Zofii Krawczyk. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że działalność Muzeum Regionalnego jest widoczna w 

mieście na wielu imprezach kulturalnych. Zadała pytanie, jaką kadrą dysponuje Muzeum? 

 

Dyrektor Zybała odpowiedział, że na pełnych etatach jest zatrudnione 7osób, na ¼ etatu  

pracuje gł. księgowa, na ½ etatu  plastyk – edukator, na ½  pracownik gospodarczy- 

palacz. Ostatnie zwiększenie zatrudnienia związane jest zarówno z koniecznością 

osiągnięcia wskaźników zatrudnienia założonych w projekcie unijnym, a po części z 

planowanym od marca 2012 r. znaczącym wydłużeniem czasu otwarcia placówki w 

soboty i niedziele. Dyrektor poinformował, że cały czas prowadzona jest działalność 

katalogowania, ponieważ zwiększają się zbiory, zwłaszcza najbogatszej kolekcji 

krawieckiej. Muzeum zakupiło do tej kolekcji maszynę Singera z kompletną 

dokumentacją techniczną. Do Muzeum trafiła także cenna dokumentacja Oddziału 

Brzezińsko – Koluszkowskiego AK. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk podziękowała za przedstawiony materiał i poprosiła o 

zreferowanie informacji z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok. 

 

Radna Czesława Gałecka zgłosiła wniosek formalny o przeniesienie tego punktu na następną 

sesję. Motywowała swój wniosek tym, że na  obecnym posiedzeniu nie ma dyrektor 

Danuty Wylazłowskiej, której także nie było, z powodu choroby, na posiedzeniach 

komisji. Wątpi aby oddelegowana bibliotekarka p. Maria Witkowska była w stanie 

odpowiedzieć na pytania radnych dotyczące np. kwestii finansowych MBP. 
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Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie zgłoszonego wniosku. 

 

Głosowało 12 radnych, „za” głosowało 6, przeciw 3, wstrzymało się od głosu 3 radnych.  

 

10.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

 

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

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 

rok. Poprosiła też o wprowadzenie autopoprawki. Projekt uchwały – w załączeniu. 

      Skarbnik  poinformowała, że zmiany budżetu miasta po stronie dochodów polegają na 

zwiększeniu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadzeniu 

do budżetu kolejnej transzy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu 

POKL „Radosne Przedszkole” oraz wprowadzeniu dotacji na zadania wykonywane przez 

MOPS. Wydatki zwiększono na zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych i na 

realizację projektu „Radosne Przedszkole”. Środki wprowadzone autopoprawką w 

wysokości 10 tys. zł przeznaczono na zakup zamiatarki. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poprosiła o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej w 

sprawie proponowanych zmian. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Tadeusz Barucki powiedział, ze zmiany w 

budżecie były konsultowane i uzyskały pozytywną opinie Komisji. 

  

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Spośród obecnych 12 radnych. 

„za” głosowało 11 osób, 1 radny nie głosował. 

 

Uchwała Nr XVII /  10  /2012 stanowi załącznik do protokółu 

 

2)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata  

      2012 – 2028. 

 

Skarbnik Grażyna Mela zaproponowała dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2012-2028.  Wprowadzono w niej zmiany dotyczące planu zagospodarowania 

przestrzennego. Przeznaczono na to zadanie 220 tys. zł. Wskaźnik zadłużenia miasta 

wynosi obecnie 47,47 %, co stanowi kwotę 15 mln 77 tys. zł. Zadłużenie to nie obejmuje 

faktycznie wykonanego budżetu za 2011 rok i po sporządzeniu bilansu będzie niższe. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poprosiła o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał pozytywną opinię Komisji. 

 

Skarbnik odczytała projekt uchwały, który został poddany głosowaniu. Z obecnych na 

posiedzeniu 14 radnych „za” było 12, wstrzymał się od głosu 1 radny i 1 nie głosował. 
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Uchwała Nr XVII / 11  / 2012 jest załącznikiem do protokółu. 

 

 

2a) opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miasto Brzeziny (punkt dodany) 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł uzasadnił potrzebę podjęcia przez 

      Radę Miasta  uchwały w sprawie opłat za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny. Zgodnie z uchwałą, od 1 września 2012 

roku  zmieniają się zasady odpłatności za usługi przedszkoli świadczone w godzinach 

dodatkowych. Według nowych zasad rodzice będą płacili za każdą godzinę świadczenia 

określoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w karcie zgłoszenia dziecka i 

każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą usługę bezpłatną oraz godziny określone przez 

rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w karcie zgłoszenia dziecka. Opłatę 

miesięczną stanowi iloczyn stawki godzinowej, liczby godzin określonych w karcie 

zgłoszenia dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz liczby dni 

roboczych. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlegnie 

proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko 

było nieobecne za każdy dzień absencji w poprzednim miesiącu. W przypadku 

korzystania z usług przedszkoli po zrealizowaniu usługi bezpłatnej i godzinach 

określonych przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w karcie zgłoszenia 

dziecka, opłata podlegnie zwiększeniu w następnym miesiącu, za każdą rozpoczętą 

godzinę świadczenia tych usług. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o uciszenie się i o uwagę a naczelnika Kozieła o 

wolniejsze i bardziej zrozumiałe prezentowanie materiału. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o opinię Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Przewodniczący Komisji Przemysław Maślanko przekazał pozytywne stanowisko Komisji. 

  

Przewodniczący Rady zapytał dyrektorów przedszkoli, jak proponowane zmiany przeniosą 

się na koszty utrzymania dziecka – dla rodziców oraz jakie będą skutki finansowe dla 

budżetu miasta? 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 p. Agnieszka Gazda uznała, że zmiany są konieczne. Średni koszt 

miesięczny dodatkowych zajęć kosztować będzie rodziców ok. 140 zł. 

  

Burmistrz powiedział, że rząd kosztem samorządów zafundował rodzicom darmowe 5 godzin 

pobytu dziecka w przedszkolu, nie dając na ten cel środków finansowych.  Gminę nie stać 

na to, aby rodzice płacili  za utrzymanie dziecka w przedszkolu 15 - 20 zł miesięcznie – 

bez wyżywienia, ponieważ koszty utrzymania przedszkoli znacznie przewyższają wpływy 

za pobyt dziecka. W związku z tym, w bieżącym roku podczas rekrutacji dzieci do 

przedszkoli brane będzie kryterium czasu pozostawiania dziecka w tej placówce. 
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Premiowani mają być ci rodzice, którzy będą zostawiać dzieci w przedszkolu dłużej niż 5 

godzin. Powinno nam zależeć, aby w przedszkolu było jak najwięcej dzieci z rodzin, w 

których rodzice potrzebują tego, ponieważ pracują. 

 

Radny Tadeusz Barucki zaprezentował pogląd, że małe dzieci powinny być poza domem w 

miarę możliwości rodziny – jak najkrócej. 

 

Naczelnik Grzegorz Kozieł powiedział, że rodzice deklarują pobyt dziecka w przedszkolu na 

8 – 9 godzin, natomiast zabierają je po 5 godzinach. 

  

Przewodniczący Zbigniew Bączyński podkreślił, że w ubiegłym roku przyjęto do przedszkoli 

wszystkie dzieci, co niekoniecznie może nastąpić w roku bieżącym, ponieważ chętnych 

jest dużo. 

 

Naczelnik Kozieł odczytał projekt uchwały i radni przystąpili do głosowania. Z obecnych 14 

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

 

Uchwała Nr XVII / 12  / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

2b) przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej  

      biblioteki publicznej (punkt dodany) 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały. 

Powiedział, że wraz z zadaniami Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma z budżetu powiatu 

9 tys. zł. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko przekazał 

pozytywną opinię Komisji w tej sprawie. 

 

W głosowaniu 14 radnych było jednogłośnie „za”. 

 

Uchwała Nr XVII / 13 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

3).  zmieniająca uchwałę w sprawie opłat targowych 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela uzasadniła potrzebę zmiany w uchwale o opłatach targowych 

stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że już po raz kolejny dokonujemy formalnej zmiany 

uchwały, która nie ma błędu, a robimy to na życzenie RIO. 

 

Skarbnik odczytała projekt uchwały i radni przystąpili do głosowania. Spośród 15 obecnych 

na sali obrad radnych 13 glosowało „za”, 1 głos był przeciw, 1 radny nie głosował. 

 

Uchwała Nr XVII / 14 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 
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4).  przyjęcia stanowiska w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  

      Brzezinach 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że najważniejszym impulsem do złożenia projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach 

      była przedostatnia sesja Rady Powiatu i publiczne ogłoszenie, że  powiat brzeziński 

poszukuje inwestorów, którzy by wsparli spółkę poprzez doinwestowanie szpitala 

powiatowego. Burmistrz zaproponował w związku z tym uchwałę dotyczącą przyjęcia 

stanowiska Rady Miasta w sprawie zamiaru prywatyzacji Powiatowego Centrum 

Zdrowia. Podkreślił, że intencją Rady Miasta jest wyrażenie zaniepokojenia władz miasta 

w imieniu mieszkańców - klientów służby zdrowia próbą prywatyzacji tego podmiotu. 

 

Radna Małgorzata Pyka zapytała, czy Rada Miasta uchwalając takie stanowisko nie wchodzi 

w kompetencje innej jednostki samorządowej? Projekt uchwały nie posiada uzasadnienia i 

nie wiadomo, czy miasto ma zamiar wspomóc powiat w ratowaniu szpitala, czy wyrazić 

tylko swój sprzeciw wobec sposobu postępowania  władz powiatu? Zdaniem radnej takie 

stanowisko zaproponowane w projekcie uchwały psuje stosunki miasta z powiatem. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że w trakcie dotychczasowego przekształcania publicznej 

placówki zdrowia przy udziale gmin,  pakiet kontrolny zastrzegło sobie Starostwo 

Powiatowe, a dziś zamierza większość udziałów oddać  podmiotowi zewnętrznemu. 

Zdaniem radnego, gdyby udziały większościowe przejęły wówczas gminy, być może nie 

doszłoby do obecnej trudnej sytuacji w spółce. Radny powiedział, że posiadanie 

większości akcji przez inwestora zewnętrznego może doprowadzić do tego, że szpital 

przestanie pełnić rolę placówki zdrowia a jego pomieszczeniach może być prowadzona 

całkiem inna działalność.  

 

Radna Grażyna Korybut zwróciła uwagę, że podobna sytuacja opieki medycznej jak u nas 

widoczna jest w całym kraju. Wynika to z nieprawidłowości i błędów w kontraktowaniu 

świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Podkreśliła, że w naszej sytuacji należy 

budować system porozumienia między burmistrzem a starostą. Radna proponuje, aby nie 

odnosić się w naszej uchwale do sytuacji ekonomicznej spółki, ale by wyrazić 

zaniepokojenie zagrożeniem zabezpieczenia opieki zdrowotnej  naszych mieszkańców. 

Dodała, że naszym zadaniem jest przekazanie społeczeństwu Brzezin, jak my jako radni 

widzimy dalsze kroki postępowania w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że brak jest podstawy prawnej do 

takiej uchwały, jego zdaniem art. 18 ust. nie daje dostatecznej, samoistnej  podstawy do 

podejmowania tej uchwały. Jesteśmy lekko nieuprawnieni do zajmowania się tą sprawą – 

stwierdził. Przyjmując tę uchwałę Rada Miasta  zbuduje negatywny obraz  możliwości i 

potencjału spółki Powiatowe Centrum Zdrowia. Nie ma podstaw do takiego stwierdzenia. 

Nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał skorzystać z oferty powiatu. Przejęcie udziałów 

przez prywatnego inwestora jest jednym z wyjść przy małym kontrakcie spółki z NFZ i 

braku środków finansowych w powiecie. Aby być konkurencyjną, spółka powinna 
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zaangażować w inwestycje kilkanaście milionów złotych. Zdaniem przewodniczącego 

Rady sytuacja nie dojrzała do takiego stanowiska. 

  

Radna Grażyna Korybut zapytała, po co sprzedaż pakietu większościowego udziałów w 

spółce, skoro jej wynik finansowy jest pozytywny? 

 

Przewodniczący Rady  podkreślił, że na ocenę funkcjonowania służby zdrowia w mieście i 

powiecie składa się sytuacja w kilku podmiotach, nie tylko w Powiatowym Centrum 

Zdrowia. Spółka ta obecnie ma zysk, ale środki, jakie są potrzebne, aby spółka 

dostosowała się do wymagań Unii Europejskiej na najbliższe lata, to jest ok. kilkanaście 

milionów złotych, których nikt nie jest w stanie dołożyć. Dlatego powiat poszukuje 

inwestora, który wyłoży środki na unowocześnienie szpitala. Natomiast trwanie w obecnej 

sytuacji wyposażenia szpitala, może spowodować to, że nie będzie oddziałów 

operacyjnych w brzezińskim szpitalu, ponieważ stan jego wyposażenia grozi 

zamknięciem oddziałów chirurgicznego, ginekologicznego, czy ortopedycznego. 

 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnych, iż do oceny działalności powiatu w zakresie 

służby zdrowia ma delegację moralną otrzymaną od mieszkańców w wyborach. Burmistrz 

zdementował wypowiedź radnej Grażyny Korybut o braku współpracy miasta ze 

starostwem. Podkreślił, że potwierdzeniem tego jest wspólna inwestycja miasta i powiatu 

w postaci budowy parkingu wokół Przychodni Rejonowej.  Jest to wydatek ok. 100 tys. zł. 

Poza tym nadal aktualna jest oferta burmistrza wsparcia spółki kwotą 100 tys. zł z 

przeznaczeniem na nocną i świąteczną opiekę medyczną. Zaproponował również 

przyjęcie darowizny od szpitala w Marburgu w Niemczech, wartego kilka milionów 

złotych specjalistycznego sprzętu medycznego w dobrym stanie, ale przedstawiciel PCZ 

stwierdził, że nie jest on spółce potrzebny. Burmistrz powiedział, że ze swej strony 

wykazuje otwartość na wspólne działania z powiatem dla dobra mieszkańców miasta. 

Przypomniał, że jako wicestarosta nie był zwolennikiem przekształcenia szpitala i  

próbował odwieść Zarząd Powiatu od tych planów. W związku z zamiarem sprzedaży 

udziałów przez powiat, zadał pytanie, czy powiat będąc w przyszłości  mniejszościowym 

współudziałowcem, będzie mógł zabezpieczyć wkład własny na inwestycje w przypadku 

remontów i wyposażenia szpitala. Burmistrz powiedział, że stanowisko przyjęte w 

uchwale Rady upoważniłoby  go do reprezentowania w stosunkach z powiatem. Mógłby 

na przykład sformułować ofertę, aby zorientować się jakie są zamiary powiatu w sprawie 

losu szpitala. Dodał, że nowego inwestora może nie interesować misja, bo do misji 

zwykle się dopłaca.  

 

 Radny Grzegorz Kędzia zgłosił wniosek formalny o powołanie doraźnej komisji, która 

przyjrzałaby się temu problemowi w merytorycznej dyskusji. Obecna dyskusja na tak 

ważny temat jest chaotyczna. 

 

 Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, że nie jest to realne do wykonania, ponieważ 

komisja nie będzie miała dostępu do żadnych dokumentów. Zaproponował, aby nie 

rozliczać starosty, ale zająć się samemu poprawą stanu ochrony zdrowia mieszkańców. 
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 Przewodniczący Rady powiedział, że powołanie doraźnej komisji nie jest wnioskiem 

formalnym, a będzie wymagało zmiany porządku obrad i przeprowadzenia wyborów. 

 

 Radny Grzegorz Kędzia w związku z tym zmienił swój wniosek i zaproponował, aby 

tematem szpitala zajęła się Komisja Spraw Społecznych. Powiedział, że nawiązał kontakt 

ze związkowcami ze szpitala, od których otrzymał istotne dla sprawy materiały. W tej 

sytuacji przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że do omawianego tematu powinna odnieść się cała 

Rada Miasta, ponieważ intencją uchwały jest powierzenie  upoważnienia burmistrza do 

występowania wobec starostwa w tej sprawie. 

 

 W tym miejscu przewodniczący udzielił głosu radnemu powiatu Zbigniewowi Pakuła, który  

podkreślił, że intencja burmistrza, aby ratować mienie samorządowe jest słuszna, 

ponieważ po ewentualnym wykupie udziałów spółki PCZ przez prywatnego 

przedsiębiorcę mienie to zostanie utracone przez samorząd. Uważa, że w stosunkach ze 

starostwem w sprawie przyszłości szpitala należy wypowiadać się na piśmie, bo sama 

dyskusja jest ulotna i zawsze można się wycofać z ustnych ustaleń. 

 

Radna Halina Szczepaniak wyraziła poparcie dla upoważnienia burmistrza do 

reprezentowania naszego samorządu w negocjacjach z powiatem. 

 

Radna Czesława Gałecka pytała o dalsze kroki po spotkaniu z mieszkańcami. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na pomoc 

finansową spółce Powiatowe Centrum Zdrowia.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, po wysłuchaniu wypowiedzi radnych, że nadal 

podtrzymuje swój wniosek  o zdjęcie tematu z porządku obrad, aby można było włączyć 

do dyskusji Komisję Spraw Społecznych, z ewentualnym doproszeniem przedstawicieli 

spółki Powiatowe Centrum Zdrowia. 

 

Radna Grażyna Korybut postawiła wniosek przeciwny - o podjęcie głosowania nad  

projektem uchwały po pewnych modyfikacjach jej treści.  

 

Burmistrz odpowiedział, że w budżecie miasta znajdują się wolne środki pochodzące z 

oszczędności za ubiegły rok na poziomie 2 mln 900 tys. zł. Zaproponował, aby 

zorganizować spotkanie otwarte z udziałem władz powiatu i spółki,  a także  odbyć 

konsultacje społeczne na temat przyszłości szpitala. 

   

Przewodniczący Rady przedstawił pod głosowanie wniosek o zdjęcie tego punktu z obecnej 

sesji jako dalej idący. Zdaniem przewodniczącego miasto nie ma tytułu prawnego do tego, 

aby konsultować z mieszkańcami sprawy nie swojego majątku. 
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W głosowaniu udział wzięło  14 radnych. „za” było 4 radnych, przeciw – 9, wstrzymał się od 

głosu 1 radny. 

 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza, aby zmodyfikował treść projektu uchwały, w tej 

sprawie swoje poparcie co do nazwy Spółki zgłosiła pani Małgorzata Żuraw -

przedstawicielka Starostwa 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił projekt  uchwały po zmianie jej treści. Projekt ten jest 

załączony do protokółu. 

 

W głosowaniu nad zmienionym projektem uchwały wzięło 15 radnych. „Za” głosowało 11 

radnych, 2 głosy były przeciw, 2 głosy były wstrzymujące się. 

 

Uchwała Nr XVII / 15 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

5)  przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił uzasadnienie projektu uchwały w sprawie powołania do 

życia Spółdzielni Socjalnej. Spółdzielnia miałaby powstać poprzez przystąpienie Gminy 

Miasto Brzeziny i Gminy Rogów do istniejącej spółki Communal Service. Podstawowym 

zadaniem spółdzielni byłaby obsługa terenu działania obu jednostek samorządowych w 

zakresie szeroko pojętych usług komunalnych. Burmistrz przedstawił radnym kalkulację 

kosztów funkcjonowania  spółdzielni. Roczny budżet spółdzielni wynosiłby 900 tys. zł, w 

tym ok. 300 tys. zł stanowiłyby koszty wynagrodzeń zatrudnionych w niej 10 osób.  

Spółdzielnia Communal Service posiada większość sprzętu potrzebnego w pracach z 

zakresu gospodarki komunalnej. Samorządy mogłyby przejąć spółdzielnię wraz ze 

sprzętem. Przejęty majątek w równym procencie będzie własnością dwóch członków, a 

nowy sprzęt, zakupiony z oszczędności miasta, należał będzie tylko do miasta Brzeziny. 

Miasto będzie wydzierżawiać lub użyczać ten sprzęt spółdzielni do pracy na rzecz 

realizacji zadań Gminy Miasto Brzeziny. 

  

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o podanie podstawy prawnej  przystąpienia miasta do  

spółdzielni. Chciałaby także poznać projekt  statutu nowej jednostki. Powiedziała, że nie 

omawiano tych spraw na posiedzeniach komisji. Zapytała także, od kogo spółdzielnia 

będzie otrzymywać zamówienia? 

  

Burmistrz odpowiedział, że możliwość przystępowania gmin i tworzenia spółdzielni daje 

ustawa o samorządzie terytorialnym. Z kolei ustawa o spółdzielniach socjalnych mówi, że 

dwa podmioty mogą prowadzić działalność oraz zlecać zamówienie w trybie „In - house”, 

który zezwala na wspieranie podmiotów własnych, jeżeli ma się nad nimi kontrolę i jeżeli 

realizują zadania na rzecz swych właścicieli. Zamówienia spółdzielnia będzie otrzymywać 

od obu samorządów: Brzezin i Rogowa.  

 



 20 

Radca prawny Andrzej Tokarski dodał, że dwa samorządy mogą przystąpić do istniejącej 

bądź nowopowstającej spółdzielni i zlecać jej zadania. Przystępując do istniejącej 

spółdzielni, miasto będzie mogło aktywizować swój rynek pracy poprzez kierowanie 

zamówień do tej spółdzielni z uniknięciem trybu przetargowego. 

  

Radny Tadeusz Barucki podkreślił, że taki podmiot jak spółdzielnia do wykonywania usług 

komunalnych jest potrzebna. Przejmie ona majątek po byłej spółdzielni. Tylko, czy 

wyposażenie w sprzęt będzie wystarczające do wykonywania powierzonych zadań? 

Zachodzi także pytanie -  skąd spółdzielnia będzie brała środki na tworzenie swojego 

budżetu. Radny zwrócił uwagę na propozycję zbyt wysokiego wynagrodzenie dla prezesa 

spółdzielni,  która jeszcze niczego nie osiągnęła. Zaproponował, aby podwyższać 

wynagrodzenie prezesa w miarę nabywania doświadczenia i umiejętności. Pytał dalej, co 

z pracownikami, jeśli spółdzielnia nie spełniłaby oczekiwań właścicieli? Radnego 

interesowało też miejsce siedziby spółdzielni. 

 

 Burmistrz odpowiedział, że część zadań nie jest objęta umowami, w związku z tym środki te 

będzie można przekazać spółdzielni za zlecone zadania. Co do wynagrodzenia prezesa 

powiedział, że trudno będzie znaleźć kandydata, który ogarnie taki szeroki zakres pracy 

spółdzielni za niskie wynagrodzenie. Co do statutu, burmistrz zapewnił, że jego treść 

zostanie zmieniona w przypadku wyrażenia zgody Rady na przystąpienie samorządu 

miejskiego do spółdzielni, a następnie zostanie zaprezentowany radnym. Obecna spółka 

ma siedzibę na terenie zaplecza technicznego szpitala. Jeśli będzie taka potrzeba, to 

można pomyśleć o przeniesienie jej na teren którejś ze spółek miejskich np. TBS albo 

ZUK. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o projektowane miejsce  schroniska dla zwierząt. 

 

Burmistrz odpowiedział, że jest miejsce na terenie cegielni przy ul. Łódzkiej. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy spółdzielnia będzie mogła otrzymywać zlecenia od 

podmiotów zewnętrznych, na przykład od osób fizycznych? 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie będzie to możliwe. Zlecenia będą przyjmowane tylko od 

samorządów Brzezin i Rogowa. W trybie „In - haus” mogą obracać się tylko pieniądze 

samorządów. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy w spółdzielni będzie można wykorzystać do pracy brygady 

interwencyjne? 

 

Burmistrz odpowiedział, że raczej tylko osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. 

 

Radny Jakub Piątkowski pogratulował burmistrzowi odwagi uruchomienia takiej 

innowacyjnej działalności jak spółdzielnia socjalna. Powiedział, że do kierowania takim 

podmiotem potrzebny będzie bardzo dobry menadżer. 

 

Burmistrz odpowiedział, że będzie ogłoszony konkurs na zatrudnienie prezesa spółdzielni. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że podchodzi sceptycznie do możliwości funkcjonowania 

takiej spółdzielni.  Będą w niej zatrudnieni specyficzni pracownicy z ograniczoną 

sprawnością, czy tacy od których trudno będzie wymagać pełnej dyspozycyjności. A 
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zlecone zadania ważne dla funkcjonowania miasta będą musiały być wykonane dobrze i 

na czas. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o termin  rozpoczęcia funkcjonowania gospodarki 

odpadami wg nowych zasad. 

 

Burmistrz podał termin 1 stycznia 2013 roku. 

 

Po wyczerpaniu dyskusji poproszono burmistrza o przedstawienie treści projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przedstawiła 

pozytywną opinię projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” głosowało 14, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

  

Uchwała Nr XVII / 16 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

6).  uczczenia  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

 

Radny Grzegorz Kędzia – inicjator uchwały przedstawił jej projekt wraz z uzasadnieniem. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy przedłożony projekt uchwały jest poprawny pod 

względem prawnym? 

 

Radna Grażyna Korybut podziękowała radnemu Kędzi za podjętą inicjatywę. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że podczas uchwalania ustawy rok temu, na 417 obecnych 

w Sejmie posłów, tylko 8 było przeciwnych ustanowieniu  Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Przewodniczący Rady powiedział, że miał wątpliwości co do merytorycznej  

podstawy tej uchwały. Zapytał, czy ktoś zweryfikował treść § 1 pod względem 

historycznym? 

 

Radny Grzegorz Kędzia odpowiedział, że opierał się o materiały naukowe Instytutu Pamięci 

Narodowej i prof. Żaryna. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie uchwały poprzez aklamację i uczczenie 

pamięci Żołnierzy Wyklętych chwilą ciszy. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XVII / 17 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

7)  zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Szkoła marzeń – indywidualizacja   

      nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach” 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie wdrożenia projektu,  

      na który miasto Brzeziny, po opracowaniu przy pomocy dyrektorów obu szkół 

podstawowych i złożeniu stosownego wniosku otrzymało dofinansowanie w wysokości 

ponad 150 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z projektu zakupiony 

zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz prowadzone będą zajęcia edukacyjne w 

klasach I-III. Zajęcia te mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z 

najmłodszych klas. Poinformowała, że projekt uzyskał aprobatę komisji Rady. 
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Burmistrz wyraził zadowolenie z dodatkowych środków, które zostaną wykorzystane przez 

obie szkoły z pożytkiem dla najmłodszych uczniów. 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic odczytała  projekt uchwały, który następnie został poddany 

głosowaniu. 

 

W głosowaniu oddano jednomyślnie 9 głosów „za”. 

 

Uchwała Nr XVII / 18 / 2012 jest załączona do protokółu. 

 

8)  określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały oraz uzasadniła potrzebę 

uregulowania jednolitych zasad postępowania przy gospodarowaniu nieruchomościami 

Gminy Miasto Brzeziny. Wyjaśniła, że podjęta uchwała pozwoli przyspieszyć załatwianie 

spraw mieszkańcom, ponieważ nie potrzebna będzie uchwała Rady do przedłużenia 

niektórych umów najmu. Czasochłonne dotychczas czynności przejmie na siebie 

burmistrz i administracja. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o szczególną uwagę radnych przy podejmowaniu tej uchwały. 

Zapytał, czy radni zdają sobie sprawę z tego, że pozbywają się swoich uprawnień? Rada 

ta uchwałą wyłącza się z prawa nadzoru nad częścią bieżącej gospodarki 

nieruchomościami. W tej sytuacji widzi większą rolę kontrolną dla Komisji Rewizyjnej 

RM. Poprosił następnie o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przekazała pozytywną opinię Komisji w tej 

sprawie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych, ale nikt nie zgłosił zastrzeżeń do 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, głosów „za” było 10, głosy  wstrzymujące się – 2. 

 

Uchwała Nr XVII /  19 / 2012 – załączona jest do protokółu. 

 

9) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej    

      nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2770/15, położonej w Brzezinach przy ul.    

      Przechodniej 

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w sprawie 

sprzedaży działki nr 2770/15 przy ul. Przechodniej, na której usytuowany jest garaż 

wnioskodawcy. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, a jej przewodnicząca 

Barbara Kozłowska odpowiedziała, że opinia jest pozytywna. 

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, którzy byli  jednogłośnie „za”. 

 

Uchwała Nr XVII / 20 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 
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10) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 2841/61,     

      położonej   w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza  

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w sprawie 

sprzedaży działki nr 2841/61 przy ul. Sienkiewicza, na potrzeby inwestycyjne PGE 

Dystrybucja S.A. Łódź  - Teren. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, a jej przewodnicząca 

Barbara Kozłowska odpowiedziała, że opinia jest pozytywna. 

 

W głosowaniu udział wzięło 10 radnych, którzy byli  jednogłośnie „za”. 

 

Uchwała Nr XVII / 21 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

11. Wolne wnioski. 

 

Radny Adam Miazek zwrócił się z prośbą o wyrównanie nawierzchni drogi w ulicy Łąkowej. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy prawdą jest, że placówki oświatowe zostaną przejęte 

przez stowarzyszenia bądź spółdzielnie? Powiedziała, że z wypowiedzi burmistrza 

wynika, że za rok ubiegły wypracowane zostały oszczędności w wysokości 2,9 mln zł. 

Zapytała, czy nie można więc zrealizować planowanych i zapowiadanych wcześniej 

podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta? 

 

Burmistrz odpowiedział, że  nie planuje więcej  przekształceń w placówkach oświaty i 

wychowania. Dodał, że udało się zachować pewną równowagę i obecnie szkoły kosztują 

miasto o 10 % mniej, niż w ubiegłym roku. 

      W sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta powiedział, że 

planuje je wprowadzić w ciągu  2 miesięcy, ale będzie brał pod uwagę wkład  i 

indywidualne zaangażowanie w pracy każdego pracownika. Dodał, że nie widzi związku 

pomiędzy wypracowanymi oszczędnościami i wynagradzaniem pracowników Urzędu 

Miasta. Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie na rb. Na dodatkowe pytanie 

radnej o ewentualne wyrównanie z tytułu podwyżek wynagrodzeń, burmistrz 

odpowiedział, że  nie przewiduje tzw. wyrównania.  

      Burmistrz poinformował, że Gmina Miasto Brzeziny stara się  o środki w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na plan strefy inwestycyjnej, która w przyszłości 

może stworzyć nowe miejsca pracy i generować będzie dodatkowe przychody dla miasta. 

 

Radna Czesława Gałecka zgłosiła uwagi do właściwego  zimowego utrzymania dróg 

gminnych. Jako przykład podała problemy z uprzątaniem hałd śniegu na ul. Piłsudskiego 

w pobliżu banku PeKaO SA. Zapytała też od kiedy zaczną się wiosenne porządki w 

mieście? 

  

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że jest zadowolony z pracy sprzętu w okresie 

zimy. Drogi gminne częściowo już doprowadzono do porządku przez grupę pracowników 
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interwencyjnych.  Odnosząc się do odśnieżania dróg, zastępca burmistrza wyjaśnił, że nie 

odśnieżono ulicy Piłsudskiego ze względu na zaparkowane tam samochody. Podobny 

problem z odśnieżaniem wystąpił na ul. Bohaterów Warszawy.  Podkreślił, że w tym 

sezonie po raz pierwszy wywożono śnieg z miasta, m.in. z ul. Staszica i Piłsudskiego. 

Przypomniał, że w pierwszej kolejności odśnieżana jest trasa autobusu MPK, w drugiej – 

drogi  wylotowe z miasta, a następnie drogi pozostałe. Posypywanie piaskiem natomiast 

zaczyna się od dróg, gdzie trudno jest podjeżdżać. W dalszej kolejności posypywane są 

pozostałe drogi. Zapewnił, że prac tych pilnował osobiście.  

 

Radny Krzysztof Jeske powrócił do pytania z poprzedniej sesji  o perspektywę zakończenia 

prac modernizacyjnych przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Waryńskiego. 

 

Zastępca burmistrza zapewnił, że prace z zakończeniem naprawy ul. Słowackiego rozpoczną 

się, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zapytała o możliwość przeprowadzenia komunalizacji 

ul. Skośnej. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że wystąpiły problemy z sądowym rozgraniczeniem 

działek przy tej ulicy. Poinformował o piśmie byłej burmistrz  z 18 czerwca 2008 r. w 

sprawie niemożności dalszego procedowania komunalizacji ulicy Skośnej z powodu braku 

ugody właścicieli działek dotyczącej rozgraniczenia. Postanowieniem sądu sprawę 

komunalizacji oddalono. Zaproponował aby w przyszłym tygodniu zorganizować 

spotkanie zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami Starostwa, przy udziale 

Urzędu Miasta. Dodał, że dopóki nie zostaną uregulowane formalności związane z 

właścicielstwem terenu, to nie będziemy mogli wykonywać tam  żadnych robót. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby poinformować o spotkaniu zainteresowanych 

mieszkańców ul. Skośnej. 

 

Radny Krzysztof Jeske poinformował o przyjęciu na dyżurze radnych interwencji 

mieszkańców p.p. Wrocławskich w sprawie uzyskania odszkodowania za zalane 

mieszkania podczas powodzi z przełomu maja i czerwca 2010 r.  

 

W tej sprawie wypowiedziała się obecna na obradach Rady  p. Wrocławska. Powiedziała, że 

chodzi o zwrot kwoty  w wysokości 10 – 15 tys. zł.  

 

Przewodniczący Rady poradził, aby wystąpić z pismem do właściciela mieszkania – spółki 

TBS. Jeżeli Zarząd TBS nie wyrazi zgody na wypłacenie należnego, jej zdaniem, 

odszkodowania za zniszczone mienie i pokrycie kosztów przeprowadzonego remontu, to 

można jeszcze zwrócić się z interwencją do Rady Nadzorczej spółki TBS. A gdy  nie 

dojdzie do porozumienia, to pozostaje tylko droga sądowa. Przewodniczący uzasadnił, że 

Rada Miasta nie jest właściwa do załatwienia tej indywidualnej sprawy. 
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12. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady, po wyczerpaniu porządku obrad, zakończył posiedzenie o godz. 19.30. 

 

Protokołował:  

Janusz Sidor 

 

                                                               Przewodniczący Rady Miasta  

 

                                                                    Zbigniew  Bączyński    

 

 

 


