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Przesłany radnym proponowany porządek obrad XX sesji przedstawia się następująco: 

 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółów XVIII i XIX sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Ocena funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Brzezinach. 

9. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 

2011 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

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

2) wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Brzezinach, 

3) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 3376, położonej w Brzezinach przy ul. Stryjkowskiego 

i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży, 

4) zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą 

gruntu stanowiącego część działki nr 2564/13, 

5) odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, 

6) pozostawienia skargi anonimowej bez rozpoznania. 

11. Wolne wnioski. 

         12.  Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając obrady XX sesji Rady Miasta przywitał 

przybyłych radnych, zastępcę burmistrza Romana Sasina  z kierownictwem Urzędu Miasta, 

prezesów spółek miejskich, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz 

mieszkańców Brzezin. Poinformował o nieobecności na sesji burmistrza Marcina Pluty z 

powodu przebywania na urlopie wypoczynkowym poza miejscem zamieszkania oraz, że 

burmistrza będzie reprezentować na sesji zastępca burmistrza Roman Sasin. 

 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność sesji na podstawie obecności   13 radnych . 

Radny Krzysztof Jeske usprawiedliwił swoją nieobecność, natomiast radny Przemysław 

Maślanko poinformował o swoim spóźnieniu. 
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3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek XX sesji i zapytał o wnioski w 

sprawie ewentualnych zmian porządku obrad. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zaproponował wprowadzenie  zmian w porządku obrad 

poprzez wprowadzenie dodatkowych podpunktów w p.10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

      - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy 

Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2015, w związku z wprowadzeniem projektu 

dofinansowanego ze środków unijnych realizowanego przez Gimnazjum w Brzezinach w 

zakresie wdrożenia e-kształcenia, 

      - rozpatrzenie uwag nadzoru prawnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 

konieczności dokonania w ciągu 30 dni zmian w Uchwale Nr XVII/15/2012 Rady Miasta 

Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Zastępca burmistrza powiedział, że do spotkania burmistrza z 

mieszkańcami w ciągu 2 tygodni nie doszło, a skoro nadzorowi prawnemu chodzi o 

zobowiązanie burmistrza przez Radę odbycia spotkania w sprawie nie będącej w jego 

kompetencji, to po usunięciu § 2 z uchwały, nadzór prawny wycofa swoje zastrzeżenia, 

     - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania zadań z 

zakresu gospodarki komunalnej Spółdzielni Socjalnej; zastępca burmistrza wyjaśnił, że 

chodzi o to, by Spółdzielnia Socjalna mogła wykonywać prace związane z oznakowaniem 

pionowym i poziomym dróg gminnych. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnym, że  harmider na sali obrad 

uniemożliwia właściwą pracę Rady i poprosił o uciszenie się. 

 

Radna Halina Szczepaniak wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie zgody  na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 3376, położonej w Brzezinach przy ul. Stryjkowskiego i udzielenie bonifikaty od 

ceny sprzedaży. Radna uważa, że przedmiotowa działka stanowiąca własność miasta, 

pełniła w przeszłości funkcję drogi wewnętrznej, jednak została zawłaszczona przez jej 

zagrodzenie przez jednego z mieszkańców. Ponadto użytkowana była  bezumownie a  

miasto nie otrzymywało z tego żadnych dochodów. Radna jest przeciwna,  aby 

dotychczasowy użytkownik bezumowny stał się właścicielem tej działki, gdyż zamknąłby 

możliwość dojazdu do działek od strony ul. Stryjkowskiego. Uniemożliwiłoby to w 

przyszłości zabudowę kilku pobliskich działek. 

 

Zastępca burmistrza poparł wniosek radnej o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad i 

powrócenie do tematu po uregulowaniu stanu prawnego działki 3376. 

 

Przewodniczący rady zapytał o stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie 

sprzedaży działki nr 3376. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji  20 

kwietnia opinia była pozytywna w sprawie sprzedaży działki. Po wyjaśnieniach jednak 

obecnie uważa, że należy poprzeć wniosek radnej Haliny Szczepaniak. 
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Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku radnej Szczepaniak o zdjęcie projektu 

uchwały z porządku obrad. 

 

Spośród 13 obecnych radnych, za wnioskiem głosowało 7 radnych, wstrzymało się 5. Jeden 

radny nie głosował. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez zastępcę burmistrza Romana 

Sasina, tj. skreślenie p. 10.3 i wprowadzenie w jego miejsce projektu uchwały o zmianie 

PRL na lata 2007 – 2015, dodanie p. 10.7 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/15/ 2012  w 

sprawie dotyczącej Powiatowego Centrum Zdrowia oraz dodanie p. 10.8 w sprawie zmiany 

uchwały  Nr XIX/33/2012 o zadaniach Spółdzielni Socjalnej z zakresu utrzymania dróg 

gminnych. 

W głosowaniu wniosek zastępcy burmistrza uzyskał jednogłośne poparcie 13 radnych 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

1.  Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółów XVIII i XIX sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Ocena funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Brzezinach. 

9. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 

2011 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

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

2)  wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w     

     Brzezinach, 

3) zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015 (zmiana 

porządku obrad – punkt zamieniony), 

4) zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą 

gruntu stanowiącego część działki nr 2564/13, 

5) odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, 

6) pozostawienia skargi anonimowej bez rozpoznania. 

7) zmiany uchwały Nr XVII/15/2012  z dnia 2 marca 2012 w sprawie przyjęcia 

stanowiska w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ( zmiana 

porządku obrad – punkt dodany), 

8) zmiany uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny 

w zakresie gospodarki komunalnej ( zmiana porządku obrad –punkt dodany).  

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie obrad. 
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4.   Przyjęcie protokółów XVIII i XIX sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokóły XVIII i XIX sesji zostały sporządzone, 

podpisane i zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Brzeziny. Zapytał, 

czy radni mają uwagi do zapisów w protokółach. Nikt z radnych nie zabrał głosu i 

przewodniczący poprosił o przegłosowanie przyjęcia w/w protokółów. 

 

Głosowało 13 radnych, głosy „za” – 11, głosy wstrzymujące się – 2. 

 

5.  Informacja burmistrza z prac między sesjami. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił informację – w załączeniu do protokółu a 

przewodniczący Rady poprosił radnych o zadawanie pytań. 

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o rozszerzenie następujących punktów informacji: 

      - w sprawie spotkania 5 kwietnia z dyrektorem oddziału ZUS i ewentualnego wynajęcia    

         pomieszczeń dla Prokuratury Rejonowej, 

       - w sprawie ustaleń na spotkaniu  19 kwietnia ze stowarzyszeniem  „Amici curiae”    

          obrony   sądów rejonowych,   

       - w sprawie spotkania w dniu 22 kwietnia władz miasta z posłami PIS. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że Prokuratura Okręgowa wystąpiła do   

      władz miasta o pomoc w wynajęciu dla Prokuratury Rejonowej w Brzezinach  taniej    

      powierzchni  biurowej o wielkości  500 m. kw. Poinformował, że burmistrz prowadzi    

      rozmowy z Telekomunikacją w sprawie ewentualnego wykupienia budynku przy ul.   

      Sienkiewicza. Mogłoby tam mieścić się Centrum Promocji i Kultury, a także Prokuratura 

      Rejonowa, która mogłaby zwiększyć zakres swojego działania. 

      

W tym miejscu wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk stwierdziła, że zbyt głośno jest na   

      sali obrad i poprosiła radnych o uciszenie się. 

 

W sprawie działań o utrzymanie Sądu Rejonowego poinformował, że projekt reformy 

sądownictwa ma objąć te sądy, w których pracuje mniej, niż 12 sędziów. Nasz sąd 

zatrudnia obecnie 9 sędziów, ale mamy nadzieję, że reforma min. Gowina nasz sąd ominie.  

      Poinformował, że miasto nasze odwiedziło w niedzielę 22 kwietnia 2 posłów PiS, ale 

spotkali się z tylko z niewielką liczbą mieszkańców, w tym z działaczami PiS.  Spotkanie 

dotyczyło sytuacji konfliktowej wokół tematu  prywatyzacji szpitala w Brzezinach. 

Poinformował też, że 25 kwietnia TV Trwam przekazała transmisję „na żywo” z  protestu 

przed siedzibą szpitala i udzielił tam wywiadu. Zastępca Burmistrza dodał również, że od 

niedawna jest członkiem PiS. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy już funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna oraz o 

planowane nakłady w wysokości 0.5 mln zł na inwestycje o których była mowa na 

spotkaniu 17 kwietnia. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że Spółdzielnia Socjalna jest w okresie organizacji. Trwa 

nabór do pracy oraz wyposażanie Spółdzielni w maszyny i urządzenia.  Spółdzielni nie da 

się uruchomić „z marszu”. Tworzenie stanowisk pracy i przejmowanie zadań może trwać 

jeszcze ok. 2 tygodnie. Chcemy, aby Spółdzielnia rozpoczęła swoje funkcjonowanie przed 

1 czerwca. 
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      Środki  na inwestycję, o które pyta radna to  524 tys. zł., z których 30 % stanowią nakłady 

miasta, a 70% dofinansowanie. Wyjaśnił, że są to nakłady na powiększenie o 10 hektarów 

terenów inwestycyjnych, które chcemy zaoferować w przyszłości zwłaszcza firmom 

logistycznym. W związku z tym ogłosimy 7 maja przetarg na wykonanie prac związanych z 

opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 

niezbędnych do wprowadzenia zmian w Miejscowym Planie  Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Brzeziny. 

 

Na pytanie radnej Czesławy Gałeckiej, czy te tereny będą objęte pracami archeologicznymi 

zastępca burmistrza odpowiedział przecząco. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że Spółdzielnia otrzymała przedpłatę w wysokości 50 tys. 

zł, zatrudniła już pierwszych pracowników i powinna już wykonywać pierwsze prace 

porządkowe. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że niektórzy pracownicy mają w umowach klauzule 

socjalne i nie mogą wykonywać wszystkich robót. Wiele spraw trzeba dopracować, aby nie 

było problemów z RIO. Wiceburmistrz Sasin poprosił radnych o 1 do 2 tygodni 

cierpliwości. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że Rada Miasta przekazała uchwałą Spółdzielni 50 tys. 

zł. w marcu b.r. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, po co powołano do życia Spółdzielnię, jeśli nie dograno wcześniej 

spraw organizacyjnych? 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że Spółdzielnia Socjalna jest nowością w polskich 

warunkach i postępujemy bardzo ostrożnie, aby nie wplątać się w jakieś kłopoty. Prezes 

Spółdzielni praktycznie organizuje ją od podstaw. Przekazane środki w wysokości 50 tys. 

zł. są przewidziane na konkretne zadanie, z którego Spółdzielnia musi się rozliczyć. 

 

Przewodniczący Rady zaapelował, aby dać Spółdzielni Socjalnej czas na okres przejściowy w 

którym uregulowane zostaną organizacja i zasady funkcjonowania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Powiedział, że jest uchwała z marca Rady Miasta o 

zmianach budżetowych i o przekazaniu środków finansowych Spółdzielni, ale jeszcze nie 

wpłynęły one na jej rachunek. 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic poinformowała, że 30 kwietnia b.r. odbędzie się Walne 

Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej  i podjęte będą kolejne kroki zbliżające Spółdzielnię 

do rozpoczęcia funkcjonowania. W chwili obecnej trwa nabór pracowników . 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o współpracę zagraniczną miast partnerskich, zwłaszcza w 

zakresie wymiany grup młodzieży. 

 

Zastępca burmistrza poprosił o podanie szczegółów dyrektor Centrum Promocji i Kultury 

Monikę Hibner, która wyjaśniła, że projekt współpracy przewiduje wymianę grup 

młodzieżowych z miast partnerskich. Projekt ten powinien być złożony do 1 maja b.r., ale 

brak jest odpowiedzi mailowych partnerów zagranicznych dotyczących podstawowych 

uzgodnień. 
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Radny Tadeusz Pabin zapytał, jakie są przyczyny rozwiązania umowy z firmą z Nadarzyna, 

która wykonywała dotychczas modernizację oczyszczalni ścieków ZUK-u? 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że od pewnego czasu jakość robót ulegała pogorszeniu i 

firma miała kłopoty z płynnością finansową. Poprosił o więcej informacji prezesa ZUK. 

 

Prezes spółki ZUK Janusz Cywiński powiedział, że firma opuściła plac budowy i zgłosiła do 

sądu swoją upadłość, lecz sąd nie przyjął tego wniosku. Zaszła konieczność rozwiązania 

umowy przez inwestora. Obecnie trwa inwentaryzacja wykonanych robót i remanent robót 

w toku.  Obliczamy, że wykonano 62% planowanego zadania. Prawdopodobnie trzeba 

będzie ogłosić nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy  modernizację 

oczyszczalni, co wiąże się zarówno z koniecznością ustalenia nowego terminu zakończenia 

inwestycji jak i prawdopodobnym zwiększeniem kosztów zadania. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy sytuacja związana z inwestycją odbije się negatywnie 

na spółce? 

 

Prezes Cywiński odpowiedział, że spółka dysponuje środkami na dokończenie modernizacji 

oczyszczalni i na modernizację  kanalizacji w ul. Okrzei. 

 

Radny Michał Drożdż zapytał o szczegóły rewitalizacji Placu Jana Pawła II, zwłaszcza o 

poprawę stanu elewacji kamienic wokół placu. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał natomiast w jaki sposób rozwiązany zostanie problem drzew w 

obrębie Placu Jana Pawła II. Powiedział, że jedno z dużych drzew po wschodniej stronie 

placu niszczy swoim systemem korzeniowym chodnik i praktycznie powinno być usunięte, 

gdyż uniemożliwia przejście pieszym, zwłaszcza prowadzącym wózek  dziecięcy. Zapytał, 

dlaczego projektant przebudowy placu pozostawił to drzewo. 

 

Zastępca burmistrza uważa, że rewitalizacji powinniśmy poddać nie tylko nawierzchnię 

samego placu, ale także elewacje okolicznych budynków . O ile nie ma problemu z 

odnowieniem frontów kamienic należących do TBS, to już pewien kłopot stanowi problem 

kamienic prywatnych, których nie możemy odnawiać ze środków publicznych a właściciele 

nie mają na ten cel pieniędzy. 

      Szukamy więc sposobu, aby temat rewitalizacji centrum miasta rozwiązać kompleksowo. 

W sprawie przebudowy przebiegu ulic w rejonie placu prowadzimy rozmowy z Oddziałem 

GDDKiA  w Łodzi, ale nasze postulaty nie są uwzględnione. Użytkownik parkingu przy 

aptece zobowiązał się do podjęcia przebudowy jego nawierzchni w ciągu 2 miesięcy. W 

sprawie drzew  na placu powiedział, że nie chcemy ich wycinać, tylko prześwietlić korony, 

a systemy korzeniowe drzew będą zabezpieczone  metalowymi pierścieniami. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
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9. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 

2011 rok. 
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o to, aby pozyskać środki z zewnątrz na budowę lokali socjalnych. Podkreślił, że 

dobrze ocenia działanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 

imieniu burmistrza i swoim złożył podziękowania na ręce przewodniczącego tej komisji 

Andrzeja Kurczewskiego.
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§ 8 

ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46) – skargę 

pozostawić bez rozpatrzenia.
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7)   zmiany uchwały Nr XVII/15/2012  z dnia 2 marca 2012 w sprawie przyjęcia 

stanowiska w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ( zmiana porządku 

obrad – punkt dodany

  

 Przewodniczący Rady poinformował, że nadzór prawny wojewody wniósł zastrzeżenia co do  

legalności uchwały Nr XVII/15/2012 w sprawie stanowiska Rady Miasta zawartego w § 2,  

zobowiązującego burmistrza do zorganizowania spotkania z mieszkańcami w sprawie 

funkcjonowania spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach. Nadzór prawny 

wnioskował o zmianę treści uchwały, gdyż w przeciwnym razie wystąpi o jej uchylenie do 

sądu administracyjnego. Nadzór twierdzi, że Rada Miasta złamała zasadę kompetencyjności. 

      Przewodniczący powiedział, że należy zgodzić się z uwagą nadzoru prawnego wojewody. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił projekt uchwały o uchyleniu § 2 uchwały Nr 

XVII/15/2012 o zobowiązaniu burmistrza do spotkania z mieszkańcami w sprawie 

Powiatowego Centrum Zdrowia. Wyjaśnił, że z różnych przyczyn do takiego spotkania nie 

doszło. 

 

Radna Grażyna Korybut zadała pytanie, dlaczego odbiera się burmistrzowi prawo do spotkania z 

mieszkańcami miasta Brzeziny, aby móc ocenić poziom ich satysfakcji ze świadczonych 

usług przez PCZ? Radna uważa, że jest to zbyt daleko idąca ingerencja nadzoru prawnego 

wojewody w nasze prawa. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że nadzór prawny prosi o zmianę uchwały, bądź wyjaśnienie 

intencji Rady Miasta. Możemy nie reagować na prośbę nadzoru prawnego, ale wtedy 

uchwała zostanie poddana ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że rozumie iż nadzór prawny zakwestionował prawo 

burmistrza do oceny funkcjonowania jednostki powiatowej – do czego nie ma prawa. Radna 

postawiła wniosek o zmianę treści § 2, a nie jego skreślenie. Zaproponowała aby stworzyć 

narzędzie badawcze, które pozwoli dowiedzieć się, co sądzą mieszkańcy o poziomie opieki 

medycznej świadczonej przez wszystkie podmioty funkcjonujące na naszym rynku usług 

medycznych. Narzędziem takim może być ankieta badająca poziom satysfakcji w 

odniesieniu zarówno do podstawowej opieki zdrowotnej, jak i świadczeń specjalistycznych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu w dniu 10 maja b.r. planuje odbyć sesję 

na temat satysfakcji mieszkańców powiatu brzezińskiego ze świadczeń medycznych. 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic zaproponowała, aby w uchwale Rady Miasta  powołać się na 

obowiązek realizacji ustawowego zadania własnego gminy w zakresie ochrony zdrowia 

swoich mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby wyjaśnić nadzorowi prawnemu intencje Rady Miasta i 

poinformować o przedstawieniu na sesji majowej uchwały zmieniającej stanowisko Rady 

Miasta biorące pod uwagę podział kompetencji pomiędzy odrębne jednostki samorządu, a 

jednocześnie regulujące sprawę zbadania poziomu satysfakcji mieszkańców miasta Brzeziny 

ze świadczonych usług medycznych. Zaproponował, aby przegłosować taki sposób 

postępowania. 
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W głosowaniu przyjęto przedstawiony wniosek jednogłośnie 12 głosami „za”. 

 

8)  zmiany uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny w 

zakresie gospodarki komunalnej ( zmiana porządku obrad –punkt dodany)  

 

Zastępca burmistrza przedstawił projekt uchwały zmieniającej zapis uchwały Nr XIX/33/2012 w 

sprawie przekazania zadań z zakresu gospodarki komunalnej Spółdzielni Socjalnej. W 

uchwale tej wyłączone zostały z przekazania Spółdzielni Socjalnej zadania z zakresu prac 

przy oznakowaniu pionowym i poziomym dróg gminnych. Uważa, że nastąpiło 

nieporozumienie w tej sprawie i należy teraz to zmienić. 

 

Radny Michał Dróżdż zwrócił uwagę, że takie załatwienie sprawy będzie świadczyć o chaosie w 

organizacji zadań przekazywanych Spółdzielni Socjalnej i będzie to nieczytelne. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały nie był konsultowany z kompetentną 

komisją i wpłynął dopiero dzisiaj pod obrady Rady Miasta. Zapytał, czy radni mają uwagi do 

projektu zgłoszonego przez zastępcę burmistrza? Ponieważ nie było zgłoszeń, poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych jednogłośnie „za”.  

 

Uchwała Nr XX/40/2012 stanowi załącznik do protokółu. 
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