PROTOKÓŁ
NR XIX / 4 / 2012
XIX

SESJI

( nadzwyczajnej )
RADY

MIASTA

BRZEZINY
z dnia 12. 03. 2012 r.
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IX sesja Rady Miasta Brzeziny zwołana została na wniosek Burmistrza Miasta Brzeziny, na
12 kwietnia 2012 r., o czym powiadomił Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny pismem
l.dz. OK.0002.1.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r., załączając porządek obrad oraz projekt
uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny z zakresu
gospodarki komunalnej. Pismo burmistrza oraz projekt uchwały – w załączeniu do protokółu.
Porządek obrad sesji został przekazany radnym i obejmuje:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie powierzenia zadań
własnych Gminy Miasto Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej.
5. Zakończenie obrad.
1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady przywitał radnych i kierownictwo Urzędu Miasta z burmistrzem
Marcinem Plutą na sesji nadzwyczajnej i wyjaśnił niedogodną godzinę rozpoczęcia sesji
pośrodku dnia pracy. Wyniknęło to – jak wytłumaczył burmistrz -z ustalonego wcześniej
terminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie podpisanej listy obecność 14 radnych, co
oznacza zdolność Rady do podjęcia uchwały. Nieobecna na posiedzeniu radna Grażyna
Korybut nie mogła przybyć przyczyn zawodowych i jest usprawiedliwiona. Do protokółu
załącza się listę obecności radnych na obecnym posiedzeniu.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zapytał burmistrza, czy jest gotów do
przedstawienia projektu uchwały i udzielenia odpowiedzi na pytania radnych.
Burmistrz Marcin Pluta podziękował radnym za przybycie. Powiedział, że oczekuje na pilną
informację telefoniczną z Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi o dokonaniu wpisu
Spółdzielni Socjalnej do rejestru podmiotów gospodarczych. Takie postanowienie ma
być dzisiaj wydane.
Głosy z sali – ale go jeszcze nie ma!
Burmistrz Marcin Pluta zapewnił, że na 100% będzie.
Radny Michał Dróżdż zadał pytanie retoryczne, czy w takiej sytuacji możemy podjąć uchwałę
o przekazaniu kompetencji spółdzielni?
Przewodniczący Rady poprosił o przystąpienie do zasadniczego punktu obrad.
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie powierzenia zadań
własnych Gminy Miasto Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi
załącznik do protokółu.
Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję w sprawie przedłożonego projektu.
Radny Tadeusz Barucki przyznał, że w dyskusji na posiedzeniu Komisji Rozwoju przed
XVIII sesją Rady prezentował stanowisko, że na zwołanie Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Socjalnej potrzeba 21 dni. Po wyjaśnieniu p. skarbnik Grażyny Meli,
okazało się, przepis prawa określa ten termin na 14 dni. Analizował dalej zapisy
projektu statutu. § 10 p. 2 stanowi, że członkami spółdzielni mogą być zarówno osoby
prawne jak i fizyczne. Dalej jest zapis, że członków spółdzielni może być nie mniej jak
5 osób. Wiemy, że członkowie fizyczni zrzekli się członkowstwa spółdzielni a
jednocześnie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca do spółdzielni przystąpiło 2
członków prawnych tj. Gmina Miasto Brzeziny i Gmina Rogów. Po co pozostawiono w
statucie zapis o członkach fizycznych?
Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że spółdzielnię zakładało 5 osób fizycznych, które
zrezygnowały z członkostwa a teraz przystąpiły do Spółdzielni 2 osoby prawne :
samorządy Miasta Brzezin i Gminy Rogów. Prawo stanowi, że jeżeli członków
spółdzielni pozostaje mniej jak dwa podmioty – np. gdy jeden z samorządów wycofa się
ze spółdzielni, bo np. nie mogą się porozumieć - to przestaje ona istnieć z mocy prawa.
Burmistrz powiedział, że konsultował sprawy członkostwa spółdzielni socjalnej z sędzią
Sądu rejestrującego podmioty gospodarcze.
Radny Tadeusz Barucki polemizował z burmistrzem, prezentując inne stanowisko. Pytał, co
się stanie ze spółdzielnią, jeżeli np. Gmina Rogów zechce się wycofać z członkostwa?
Burmistrz odpowiedział, że jest wyjście z sytuacji – wówczas należy doprosić inny samorząd
i spółdzielnia nadal będzie funkcjonować. Powiedział, że do spółdzielni mogą
przystąpić także organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje kościelne i inne
osoby prawne – łącznie do 50 – ciu, zgodnie z katalogiem ustawowym. Burmistrz
uważa, że jednak nie przewiduje takiej sytuacji.
Radny Barucki stwierdził, że statut powinien właśnie takie sytuacje przewidywać. Uważał, że
jest to dziwne: aby wykluczyć jednego członka spółdzielni, to należy przyjąć innego.
Burmistrz powiedział, że jest to logiczne.
Radny Barucki powiedział, że nie jest to do końca uregulowane i poprosił o wykładnię
prawną p. mecenas z obsługi prawnej miasta.
Burmistrz powiedział, że nie jest autorem projektu tego statutu.
Radny Tadeusz Barucki zapytał po co statucie zostawiono zapis o osobach fizycznych?
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Burmistrz odpowiedział, że jego zamiarem jest, aby członkami spółdzielni były tylko
samorządy. Zapis o osobach fizycznych pozostał, bo prawo nie wyklucza tego, ale osób
fizycznych w tej spółdzielni jako członków praktycznie nie będzie. Jest to tylko
formalny zapis w statucie. Wyjaśnił, że zastosowanie zasady „zamówień in house”
wymaga uczestnictwa w spółce samorządów, aby można było zlecać zadania bez
stosowania Prawa Zamówień Publicznych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że statut spółdzielni musi być zgodny z ustawą, nie można
więc ograniczać prawa osób fizycznych do możliwości prawnych wstąpienia do
spółdzielni jako jej członka. Jednak członkowie założyciele mogą nie mieć woli
rozszerzania listy członków o osoby fizyczne. Osoby fizyczne mogą, ale nie muszą być
członkami spółdzielni.
Radny Michał Dróżdż poprosił burmistrza o potwierdzenie, że po wyjaśnieniu wątpliwości
prawnych i wyeliminowaniu słusznych zastrzeżeń oraz po zarejestrowaniu spółdzielni
w KRS-ie rozpocznie się jej działalność.
Burmistrz potwierdził wolę szybkiego zakończenia procedur związanych z organizowaniem
spółdzielni do działalności. Poinformował, że otrzymał od swojego zastępcy informację
o wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółdzielni Socjalnej Communal Serwice do
KRS.
Radna Halina Szczepaniak zapytała, skąd w zakresie działania SSCS takie formy działalności
jak obrót artykułami medycznymi za pomocą Internetu?
Przewodniczący Rady poprosił o uciszenie rozmów w podgrupach, bo to przeszkadza w
prowadzeniu obrad.
Burmistrz wyjaśnił, że ten zapis pozostał po pierwotnych zapisach w statucie i dawniejszej
działalności spółdzielni.
Radna Czesłąwa Gałecka poprosiła o wyjaśnienie sytuacji, gdy SSCS otrzyma zlecenie
wykonania jakichś usług i nie wywiąże się z tego? Przekazując spółdzielni swoje
zadanie zostaniemy bezradni w takiej sytuacji?
Burmistrz wyjaśnił, że obejmując urząd burmistrza nie był zadowolony z działalności firm
zewnętrznych, np. odśnieżających drogi i chodniki. Ciągle szarpaliśmy się z
wykonawcami usług. Nie byliśmy zadowoleni także z zamiatania ulic. Usługi te były
także drogie. Korzystając z zasad „zamówień in house” osiągniemy lepszy wynik
ekonomiczny – będzie więc taniej i osiągniemy ważny cel – zatrudnienie własnej siły
roboczej zmniejszającej bezrobocie i margines biedy. Wreszcie będziemy mieli także
dyspozycyjne służby miejskie. Jeszcze jeden cel osiągniemy . Zarobione pieniądze
zostaną w większości w obrocie w naszym mieście. Burmistrz wyjaśnił, że mając w
ręku narzędzia zarządzania spółdzielnią wynikające z funkcji właścicielskiej, burmistrz
będzie mógł wyciągać konsekwencje, w stosunku do prezesa spółdzielni. Jest także taka
możliwość, że jeśli uznamy, że eksperyment ze spółdzielnią „nie wypalił”, to można
zastosować uchylenie uchwały.
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Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała o rozliczanie bieżących zakupów w
działalności utrzymania zieleni miejskiej. Chodzi o zakupy sadzonek kwiatów,
krzewów, drzewek i inne wydatki.
Burmistrz odpowiedział, że z powierzonych zadań spółdzielnia będzie rozliczana, ponieważ
finansowanie zleceń w trybie „zamówień in house” odbywać się będzie na zasadzie
dotacji celowych. A te muszą być rozliczane bardzo szczegółowo. Takie jest
uzgodnienie p. skarbnik z RIO.
Radna Czesława Gałecka zapytała czy powierzone będą spółdzielni zadania z zakresu
prowadzenia gospodarki odpadami?
Burmistrz odpowiedział, że po konsultacji z p. mecenas Agnieszką Piwek wycofaliśmy ten
segment gospodarki komunalnej z przekazania do SSCS. Przepisy prawa wymuszają,
aby operator do prowadzenia gospodarki odpadami był wyłoniony w trybie
przetargowym. Dlatego tych zadań nie ma w katalogu do przekazania spółdzielni.
Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję powiedział, że brak dokumentu z KRS o
formalnej rejestracji spółdzielni nie powinien być przeszkodą do uchwalenia
przekazania zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej
do powstającej Spółdzielni Socjalnej Communal Serwice. W KRS-ie istnieje przecież
poprzedniczka nowej spółdzielni i nie powinniśmy mieć większych obaw, że nie będzie
formalnej rejestracji. Obdarzamy zarówno burmistrza jak i spółdzielnię dużym
zaufaniem i nadzieją, że nastąpi wyraźna poprawa w bieżącym funkcjonowania obsługi
komunalnej miasta. Przy okazji możemy obniżyć koszty budżetu, bo spółdzielnia
powinna być – jak twierdzi burmistrz - tańsza. Ważnym aspektem przeprowadzanych
zmian jest zatrudnienie w spółdzielni, wynagrodzenia za pracę i dalej poprawa środków
utrzymania najpierw kilku a następnie może więcej rodzin – w miarę przyszłego
rozwoju spółdzielni. Przewodniczący zaprezentował stanowisko Departamentu
Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych wyjaśniające zasadę stosowania trybu
„zamówień In house”. Stanowi ono załącznik do protokółu sesji.
Zapytał, czy są jeszcze jakieś glosy w dyskusji?
Burmistrz podziękował przewodniczącemu Rady za głos rozsądku. Powiedział, że
postanowienie KRS będzie datowane z dniem dzisiejszym. Dzisiaj jeszcze odbędzie się
Walne Zgromadzenie członków spółdzielni. Krajowa Rada Spółdzielczości powinna w
ciągu 14 dni otrzymać zgodnie z prawem zawiadomienie o powstaniu nowej spółdzielni.
Dodał jeszcze, że Gmina Rogów będzie na razie członkiem biernym.
Radny Michał Dróżdż zapytał, czy jesteśmy w obecnym stanie wiedzy przegłosować
uchwałę?
Burmistrz odpowiedział, że Rada może przegłosować przyjęcie uchwały.
Radny Krzysztof Jeske zapytał, czy spółdzielnia wybrała już prezesa?
Burmistrz odpowiedział, że prezesem został wybrany przez poprzednich członków spółdzielni
p. Sławomir Worach – prawnik z wykształcenia, doświadczony samorządowiec i
działacz społeczny.
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Radna Czesława Gałecka wyraziła zaskoczenie informacją o wyborze prezesa.
Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały przez sekretarz Grażynę
Dziedzic a następnie poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.
Radna Czesława Gałecka zapytała, co będzie, jeśli Komisja Rozwoju Gospodarczego wyda
negatywną opinię?
Burmistrz odpowiedział, że zdecyduje wtedy cały skład Rady Miasta.
Radny Barucki zapytał na czym ma polegać zadanie Spółdzielni w zakresie zbierania zwłok
zwierząt? Czy to będzie tylko telefoniczne zgłoszenie do firmy specjalistycznej
zajmującej się zbieraniem zwłok zwierząt? Jeśli tak, to po co wpisywać takie zadania?
Obecnie telefonicznym zgłoszeniem zajmuje się jedna osoba w Urzędzie Miasta i nie
jest to dużo pracy. Poprosił też o wyjaśnienie terminu „eksploatacja pasów drogowych”.
Pas drogowy to jezdnia, chodnik i pobocze drogi, które się użytkuje a nie eksploatuje.
Burmistrz wyjaśnił, że termin ten oznacza korzystanie i zarządzanie pasem drogi.
Radny przeprosił, ale powiedział, że wie do czego służy jezdnia i chodnik. Powinno być
napisane np. „wykonywanie zadań wynikających z zarządzania pasem drogowym” a nie
„eksploatacja”. Stwierdził, że wiele wpisanych zadań do przekazania spółdzielni, to
wyręczanie pracowników Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady wskazał również na prace związane z utrzymywaniem słupów
ogłoszeniowych. Powiedział też, że na razie spółdzielnia nie ma większego potencjału,
bo jest w stadium organizacji. Zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Na obecnych na sali obrad 13 radnych, głosowało: 10 - „za”, 2 wstrzymujące się, 1 radny nie
glosował.
Uchwała Nr XIX/33/2012 stanowi załącznik do protokółu.
5. Zakończenie sesji.
Burmistrz Marcin Pluta podziękował za podjęcie uchwały. Powiedział, że nasz samorząd
posiada jako jedyną w kraju spółdzielnię stosującą zasady trybu „zamówień in house”
oraz znajduje się w czołówce pod względem zabezpieczenia społecznego mieszkańców.
Przewodniczący Rady podziękował radnym za obecność na sesji oraz aktywność w dyskusji.
Podziękował także władzom miasta za poprawę porządku na ulicach i chodnikach
miasta w okresie przedświątecznym i zakończył obrady.
Protokołował:
Janusz Sidor
Przewodniczący Rady
Zbigniew Bączyński
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