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Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXI sesji przedstawiał się następująco: 

 

I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego: 

1. Wystąpienia okolicznościowe. 

2. Występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z programem teatralnym. 

3. Koncert fortepianowy brzezińskiej pianistki p. Justyny Balwierczyk.  

      W programie utwory: 

- Fryderyka Chopina, 

- Ludwika van Beethovena, 

- Franciszka Liszta. 

 

II.  Część merytoryczna sesji: 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XX sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Ocena spółek Gminy Miasto Brzeziny z działalności za 2011 r. 

9. Przyjęcie raportu z realizacji w 2011 roku Miejskiej Strategii Rozwiązywania   

         Problemów Społecznych na terenie Miasta Brzeziny. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

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

2) zabezpieczenia mieszkańców Miasta Brzeziny w świadczenia podstawowej 

 i specjalistycznej opieki medycznej, 

3) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Brzeziny za rok 

2011, 

4) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

5) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  

      z  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  

      Gmina Miasto Brzeziny, 

6)   w sprawie nadania nazwy ulicy, 

7)   sposobu załatwienia skargi p. Grzegorza Mospinka na funkcjonowanie nocnej    

      i świątecznej pomocy  medycznej, 

8) zmiany uchwały Nr XVIII/27/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2012   

      r. w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

      Brzeziny.  

        11.  Wolne wnioski. 

        12.  Zakończenie obrad. 
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I. Część uroczysta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając uroczystą część sesji, poprosił o 

odśpiewanie Hymnu Narodowego. 

Następnie przywitał przybyłych radnych oraz zaproszonych gości, a wśród nich: Elżbietę 

Płaszczyk – Dyrektora Regionalnego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w 

Łodzi, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Cezarego Petrusa, Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Dariusza Guzka, 

Prokurator Rejonową w Brzezinach Annę Witkowską - Czapnik, Prezes Sądu Rejonowego w 

Brzezinach Ilonę Miazek – Kubicką, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Brzezinach – 

Joannę Paprocką, prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Zdzisława Ziółkowskiego, Prezesa 

Powiatowego Oddziału Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Beatę Szczesek, byłego 

przewodniczącego Rady Miasta Stefana Pazurka, przewodniczącą Stowarzyszenia 

Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej Teresę Szymczak, prezesa Koła Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Lucjana Ferdzyna. Przewodniczący Rady przywitał burmistrza Marcina 

Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta Brzeziny, kierowników jednostek organizacyjnych  

oraz prezesów spółek samorządowych miasta. Szczególnie serdecznie przywitał uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach, którzy przybyli, aby przedstawić widowisko słowno - 

muzyczne z okazji święta samorządu terytorialnego. 

Przewodniczący Rady podziękował dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Brzezinach 

Pawłowi Zybale za zorganizowanie wystawy okolicznościowej z okazji 70. rocznicy likwidacji 

getta żydowskiego w Brzezinach i za przyjęcie gości – przedstawicieli diaspory żydowskiej – 

członków rodzin brzezińskich Żydów. Nawiązał także do wizyty gości z Francji, Włoch i 

Rumunii, którzy odwiedzili nasze miasto w ramach wymiany zagranicznej. Poinformował, że z 

okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni 

wystosował do samorządów  przesłanie i poprosił wiceprzewodniczącą Rady Zofię Krawczyk 

o jego odczytanie. Tekst przesłania – w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił okolicznościowe wystąpienie o historii, rozwoju, zadaniach 

i aktualnych problemach funkcjonowania im finansowania samorządów lokalnych. Załączone 

ono jest do protokółu. 

 

W swoim wystąpieniu burmistrz Marcin Pluta  przedstawił problematykę bieżącej współpracy 

administracji i organu stanowiącego w Brzezinach. Uwypuklił proponowane radnym i Radzie 

Miasta działania innowacyjne w zakresie podejścia do rozwiązywania problemów społecznych 

połączonych z kierunkami działań modernizacyjnych. Wspomniał tutaj o nowo powstałej 

Spółdzielni Socjalnej, która wykonując zadania w zakresie gospodarki komunalnej, zapewnia 

pracę  i utrzymanie na początku swojej działalności kilkunasto osobowej grupie pracowników z 

Brzezin. Burmistrz zapowiedział rozwój tej działalności, która jest nowością w działalności 

samorządowej w skali kraju. Prosił też o dalsze wsparcie i dobrą współpracę ze strony radnych. 

 

Życzenia dla samorządowców złożył również zastępca burmistrza Roman Sasin. 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach przedstawili wiązankę słowno – muzyczną 

związaną z tematyką patriotyczną, nawiązującą zarówno do wydarzeń historycznych – 

Konstytucji 3 Maja a także do wydarzeń historii współczesnej związanych z przemianami 

ustrojowymi państwa polskiego. Przewodniczący Rady podziękował dzieciom, dyrektorowi 

Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniewowi Zielińskiemu oraz nauczycielom: Agnieszce Soból –

Hanke, Elżbiecie Włodarkiewicz i Krzysztofowi Witkowskiemu za przygotowanie uczniów do 

uświetnienia dnia samorządowca. Młodych artystów poczęstowano słodyczami. 
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Brzezińska pianistka Justyna Balwierczyk wystąpiła z  koncertem wykonując  kilka utworów 

fortepianowych Fryderyka Chopina i Ludwika van Beethovena, za co otrzymała brawa 

uczestników uroczystości i wiązankę kwiatów od przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza. 

Po tej części przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

 

 

II. Część merytoryczna XXI sesji Rady Miasta. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady otworzył obrady części roboczej sesji Rady Miasta, informując o 

usprawiedliwionej nieobecność kilku radnych związaną z koniecznością  wypełnienia 

obowiązków gospodarzy dla  gości z Francji, Włoch i Rumunii.  

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził obecność 9 radnych i prawomocność Rady do podejmowania 

uchwał. Zapowiedział spóźnienie się kilkoro radnych, którzy mają powrócić na sesję po 

pożegnaniu przedstawicieli zagranicznych delegacji goszczących jeszcze w Brzezinach. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. Na jego zapytanie o 

ewentualne propozycje zmian nie otrzymał w tym momencie wniosków. 

 

4. Przyjęcie protokółu XX sesji Rady Miasta.    

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XX sesji  Rady został sporządzony, 

podpisany i zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Brzeziny. Zapytał o uwagi 

radnych do protokółu. Nie stwierdził zgłoszeń i zaproponował przyjęcie protokółu poprzez 

głosowanie. 

 

Głosowało 9 radnych, za przyjęciem było 8 głosów, wstrzymał się od głosowania 1 radny. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady stwierdził chwilową nieobecność na sali obrad 

burmistrza i jego zastępcy. Ogłosił więc przerwę do chwili przybycia burmistrza na sesję w 

celu przedstawienia informacji z prac burmistrza między sesjami Rady. 

 

5. Informacja burmistrza z prac pomiędzy sesjami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta po przybyciu na salę obrad Rady przeprosił za chwilową nieobecność 

spowodowaną koniecznością pożegnania gości uroczystej części sesji. Przedstawił 

następnie informację z prac między sesjami. Informacja – w załączeniu do protokółu. 

 

Radny Tadeusz Barucki z zadowoleniem odniósł się do awansu piłkarzy BKS Start Brzeziny 

do wyższej klasy rozgrywek. Powiedział, że celem BKS Start powinien być awans do IV 

ligi. Radny poruszył temat nieporozumień pomiędzy Urzędem Miasta i Szkolą Muzyczną w 

sprawie prawa do pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Św. Anny. Powiedział, że 

konflikt miasta ze Szkołą Muzyczną jest nikomu niepotrzebny. Budynek powinien być 
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wyremontowany i jeśli Ministerstwo Kultury  posiada na ten cel środki, to miasto nie 

powinno upierać się przy swoich żądaniach, gdyż jest to budynek reprezentacyjny w 

naszym mieście. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że zgadza się z sugestią radnego, że powinno się dojść 

do porozumienia ze Szkołą Muzyczną. Jednak obowiązkiem burmistrza i  Miasta jest dbać 

o swój majątek. Chcemy sprawę załatwić tak, aby być w zgodzie z przepisami prawa. 

Dodał, że nie zamyka się budynku przed Szkołą Muzyczną, która stale funkcjonuje. 

  

Przewodniczący Rady powiedział, że każde porozumienie w tej sprawie będzie sukcesem 

miasta, a przy okazji możliwe jest pozyskanie środków na  remont budynku z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o liczbę dzieci nie przyjętych do przedszkoli. 

 

Burmistrz odpowiedział, że zakłada przyjęcie wszystkich dzieci do przedszkoli z terenu miasta 

Brzeziny i dzieci spoza naszego terenu, w miarę posiadanych miejsc. W tym celu zostaną 

uruchomione 3 oddziały przedszkolne z programu unijnego, do którego przystępujemy. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

 

Przewodniczący Rady zapytał o monitoring skrzyżowań ul. Sienkiewicza z ul. Bohaterów 

Warszawy oraz ul. Kościuszki z ul. Waryńskiego. 

 

Burmistrz odpowiedział, że są to kamery służące do dokumentowania wykroczeń - wjazdu 

pojazdów na skrzyżowania  na czerwonym świetle. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radna Małgorzata Pyka jest zadowolona z odpowiedzi 

prezesa TBS na zadane pytanie. 

 

Radna Małgorzata Pyka odpowiedziała, że odpowiedź jest niepełna, bowiem oczekiwała 

ustosunkowania się również burmistrza  do bardzo ważnego bloku zagadnień związanego z 

polityką mieszkaniową  i perspektywami osiągnięcia wyraźnego postępu w tym zakresie. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że dopóki nie stworzymy systemu mieszkań socjalnych, 

to nie uzdrowimy mieszkalnictwa w naszym mieście. 

 

W tym miejscu burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad sesji dwóch 

dodatkowych projektów uchwał: 

     -  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/27/2012 w wyniku reakcji nadzoru prawnego 

Wojewody Łódzkiego, 

     -  „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opracowania zmian studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny”. 

      Dodał, że projekt uchwały w sprawie zmiany studium był przedstawiony Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował rozszerzenie porządku obrad w punkcie 10. o podpunkt 8   

     i 9. 
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Spośród obecnych  11 radnych, głosowało 9 radnych, z tego za wnioskiem burmistrza było 8 

osób. Jeden radny wstrzymał się od głosu, a 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Porządek obrad został rozszerzony. 

 

8. Ocena spółek Gminy Miasto Brzeziny z działalności za 2011 rok.  

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 

Prezes TBS Tomasz Miazek omówił funkcjonowanie spółki w 2011 roku. (materiał w 

załączeniu do protokółu.) 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o pytania i dyskusję. Sam zadał pytanie o źródło 

oszczędności wykazanych w materiale TBS. Zapytał też, czy właściwie wykorzystano 

środki finansowe przekazane przez samorząd na poprawę stanu finansów spółki? 

 

Prezes TBS odpowiedział, że poprawa sytuacji finansowej, chociaż niewielka, nastąpiła 

wskutek wdrożenia reżimu oszczędnościowego. Sądzi, że środki przekazane na pomoc 

spółce zostały właściwie wykorzystane. 

 

Radna Czesława Gałecka stwierdziła, że zadłużenie niektórych lokatorów z powodu 

niepłacenia za czynsz jest kilkuletnie, zwłaszcza w starych zasobach mieszkaniowych. 

Dziwi się jednak, że także w nowszych mieszkaniach zdarzają się przypadki 

kilkutysięcznych długów. 

 

Prezes TBS odpowiedział, że długi za czynsze w nowszych mieszkaniach to są dosłownie 

pojedyncze przypadki. Gdy lokatorzy uporczywie unikają regulowania swoich zobowiązań 

wobec spółki, to gdy nie skutkują pisemne wezwania – kieruje się sprawę do sądu. Prezes 

Miazek uważa, że wzrost zadłużenia z tytułu niepłacenia czynszów jest spowodowany 

także obiektywnymi przyczynami ubożenia ludności w związku z  rosnącym bezrobociem. 

Dodał, że w przypadku, gdy okaże się, że nie opłacają czynszu mieszkańcy, którzy mogą 

płacić za mieszkanie – w stosunku do nich stosowane będą eksmisje. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Rada Nadzorcza spółki w latach ubiegłych oraz kolejni 

burmistrzowie tolerowali wysokie zadłużenie  czynszów i w jaki sposób reagowano na tak 

zły stan finansów spółki? 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że prezes Skotnicki nie uzyskał absolutorium za 2010 rok. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zwróciła uwagę, że starsze zasoby TBS zajmują 

najubożsi  mieszkańcy i prosi prezesa, aby każdą sprawę analizować indywidualnie, gdyż 

może się okazać, że ludzie nie są winni swojej krytycznej sytuacji materialnej. Mieszkanie 

jest dobrem pierwszej potrzeby, ale najpierw trzeba wykarmić rodzinę i na czynsz może  

zabraknąć pieniędzy. 

 

Prezes TBS odpowiedział, że każdego z dłużników traktuje się indywidualnie. Ale jeżeli ktoś 

ma zadłużenie sięgające 20 tys. zł i proponuje rozłożenie spłaty na raty po 50 zł, to nie 

można tego brać poważnie pod uwagę i w takich przypadkach nie wyraża się zgody na 

takie rozwiązanie. 
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Radny Michał Drożdż powiedział, że często lokatorzy o dobrej sytuacji materialnej oszukują 

TBS w sprawie swoich możliwości spłaty zadłużenia. Sam zna przypadek, gdy ktoś 

zajmując lokal TBS ma duże długi za czynsz i jednocześnie stać go na budowę nowego 

domu. Zapytał, dlaczego jest tak mało zamian większych i droższych mieszkań na mniejsze 

i tańsze? 

 

Prezes TBS odpowiedział, że nie posiada wiedzy ani możliwości uzyskania informacji o stanie 

majątkowym zadłużonych lokatorów. W przypadku zadłużonych starszych lokatorów, gdy 

występują o zamianę na mniejsze i tańsze mieszkanie, to raczej zainteresowani są 

lokalizacją na parterze, najwyżej na I piętrze budynku. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o efekty windykacji długów czynszowych na rzecz TBS-u. 

Interesowało go też, czy opłaciło się dodatkowe zatrudnienie w komórce windykacji. 

 

Prezes TBS odpowiedział, że w kwietniu uzyskano tylko 10 tys. zł z czynności komorniczych, 

dlatego zdecydował się na zatrudnienie pracownika do windykacji długów. Prezes 

zaapelował do władz Miasta o pochylenie się nad losem spółki. Za 6 – 8 lat będzie za 

późno na remonty zwłaszcza drewnianych dachów, które już teraz wymagają dużych 

nakładów. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy ze sprzedaży mieszkań nie można wygospodarować 

środków na tworzenie mieszkań socjalnych? 

 

Prezes TBS odpowiedział, że ze środków pochodzących ze sprzedaży lokali remontowane są 

dachy. Ostatnio wykonano ich 14, ale potrzeby są dużo większe.  Obecnie TBS nie 

dysponuje już lokalami do sprzedaży, brak jest więc środków na dalsze remonty.  

 

Przewodniczący Rady podziękował prezesowi TBS Tomaszowi Miazkowi za odpowiedzi i 

życzył mu dalszej determinacji w uzdrawianiu sytuacji ekonomicznej spółki. 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
 

Prezes ZUK Janusz Cywiński przedstawił informację o funkcjonowaniu spółki w 2011 roku. 

(materiał w załączeniu do protokółu.) 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań prezesowi ZUK oraz o dyskusję. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, jak jest realizowany plan wymiany starej sieci kanalizacyjnej na 

nową? 

 

Prezes ZUK powiedział, że aktualny jest plan, który opracowano 3 lata temu i znajduje się on 

w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta. Prezes powiedział, że ocenia 

stan starej sieci kanalizacyjnej, jako dobry. Dużo więcej niż w przypadku starszej sieci 

zdarzają się awarie na sieci nowej. Zależy to od jakości wykonania montażu sieci oraz od 

jakości materiałów. Środki zgromadzone z amortyzacji spółka wykorzystuje do odnowy 

majątku, zwłaszcza na modernizację oczyszczalni ścieków. Poinformował, że pojawiły się 

trudności z tą inwestycją, wskutek zejścia z placu budowy firmy z Nadarzyna. Obecnie 

przygotowuje się nowe postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na 

dokończenie zadania na oczyszczalni. Sytuacja ta spowoduje zarówno opóźnienie w 

terminie oddania, jak i w zakresie zwiększenia kosztów inwestycji. Prezes poinformował, 
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że istnieje pewne zagrożenie wypełnienia warunków unijnych  modernizacji gospodarki 

wodno – ściekowej, ponieważ wystąpił problem z osiągnięciem warunku podłączenia 

odbiorców do sieci zarówno w rejonie ul. Kościuszki jak i Okrzei. Dodał też, że od 1 

stycznia 2016 roku, wszystkie miasta o liczbie ludności powyżej 2 tys. RLM (Równoważna 

Liczba Mieszkańców) powinny być w pełni skanalizowane. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o termin rozpoczęcia budowy kanalizacji w ul. Okrzei. 

 

Prezes ZUK odpowiedział, że właśnie rozpoczęto prace w tej ulicy. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, czy za straty wody płacą odbiorcy i czy 

wliczane są do wyniku spółki? 

 

Prezes ZUK odpowiedział, że straty wody w sieci, która jest własnością spółki obciążają jej 

wynik.  

 

Radna Halina Szczepaniak stwierdziła, że spółki  same regulując ceny swoich usług drenują 

kieszeń mieszkańców miasta . 

 

Prezes ZUK nie zgodził się z tą opinią. Powiedział, że co rok sporządzana jest kalkulacja 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawiana burmistrzowi do kontroli i 

Radzie Miasta. Kalkulacja ta jest kontrolowana przez organizacje konsumenckie pod 

względem prawidłowości sporządzenia i nie ma tutaj możliwości dowolnego kształtowania 

cen. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zaniedbaną sieć kanalizacji deszczowej. W większości 

studzienek znajduje się pełno piasku. Należałoby je oczyścić. ZUK otrzymał niedawno 

nowoczesny sprzęt do czyszczenia kanalizacji. Czy nie można by go wykorzystać do 

udrożnienia tej kanalizacji? Przewodniczący uważa, że to niedobrze, gdy miasto posiada 

nowoczesny sprzęt i nie może go używać w celach usługowych. 

 

Prezes ZUK odpowiedział, że nowym sprzętem finansowanym z udziałem  środków unijnych 

nie można świadczyć usług tego rodzaju, gdyż grozi to utratą gwarancji. 

 

Przewodniczący Rady kończąc dyskusję nad informacją prezesa ZUK życzył zarówno 

zarządowi jaki pracownikom spółki osiągnięcia sukcesów w pracy. 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

 

Prezes PEC Bonawentura Sobolewski przedstawił informację o działalności spółki PEC w 

2011 roku.  Prezes PEC złożył oświadczenie, że objął stanowisko szefa spółki od połowy 

roku 2011 i za ten okres odpowiada za podjęte decyzje i ich skutki. (materiał stanowi 

załącznik do protokółu.) 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o pytania i wypowiedzi. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, kiedy rozpocznie się inwestycja przyłączenia Osiedla XXX-

lecia do zasilania centralnego ogrzewania ze źródła PEC? Zapytał także na jaki cel spółka 

przeznaczy wygospodarowany zysk w 2011r? 
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Prezes PEC odpowiedział, że prace nad przyłączeniem sieci cieplnej do węzła cieplnego 

należącego do BSM rozpoczną się w czerwcu tego roku i zostaną zakończone przed 

nowym sezonem grzewczym. W sprawie przeznaczenia wygospodarowanego zysku, prezes 

PEC odpowiedział, ze został przekazany na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na 

nagrodę roczną pracowników spółki. Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o 

uruchomieniu środków i dopiero nagroda roczna zostanie wypłacona. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy w zamierzeniach spółki są dalsze podłączenia obiektów do 

sieci  PEC? Zapytał też, czy przekroje ciepłociągu pozwolą na dalsze podłączenia?  

 

Prezes PEC odpowiedział, że wysłał oferty podłączenia do kilku firm i instytucji, ale nie 

spotkał się z pozytywną odpowiedzią. Wyjaśnił, że przekrój głównego ciepłociągu daje 

możliwość nowych podłączeń 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że Walne Zgromadzenie może podjąć inną decyzję, np. 

przejęcie części zysku do budżetu miasta jako dywidendy. O ile nie jest przeciwny 

wypłaceniu nagrody rocznej z zysku dla pracowników, to już dyskutowałby nad przejęciem 

dywidendy przez miasto. 

 

Przewodniczący wobec braku dalszych wypowiedzi zakończył temat oceny działalności spółek 

samorządowych za 2011 rok, życzył powodzenia w pracy załodze PEC i jej prezesowi. 

 

W tym momencie przekazał prowadzenie obrad Rady Miasta wiceprzewodniczącej Rady Zofii 

Krawczyk. Ogłosiła ona przerwę w obradach.  

 

9.   Przyjęcie raportu z realizacji w 2011 roku Miejskiej Strategii Rozwiązywania   

      Problemów Społecznych na terenie Miasta Brzeziny. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk postawiła wniosek o zmianę brzmienia 

omawianego punktu. Proponuje opuszczenia słowa „przyjęcie”, gdyż w tym punkcie nie 

przewiduje się uchwały, a jedynie informację o raporcie. Zapytała, czy w tej sprawie są 

inne zdania? Nie usłyszała propozycji, więc uznała, że wniosek został zaakceptowany 

 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień przedstawiła informację z wykonania Strategii w 2011 r. 

      (materiał w załączeniu do protokółu.) 

 

Wiceprzewodnicząca Rady zachęciła radnych do dyskusji i zadawania pytań. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że wtedy, gdy jest rozpatrywany ważny punkt obrad 

dotyczący strategii rozwiązywania problemów  społecznych, to akurat brak jest burmistrza, 

zastępcy a nawet doradcy burmistrza ds. społecznych. Przecież wnioski w sprawie 

aktualizacji strategii będą kierowane właśnie do nich. Zdaniem radnej realizacja strategii, a 

więc dokumentu o długoletnim horyzoncie czasowym nie może być utożsamiana z 

realizacją zadań bieżących MOPS. Jednym z zadań, z którym miasto słabo radzi sobie jest 

problem zatrudnienia osób wykluczonych społecznie – bezrobotnych i bezdomnych. Na 

800 bezrobotnych w Brzezinach udało się nam  stworzyć w 2011 r. 20 miejsc pracy w 

robotach interwencyjnych i 13 w robotach publicznych. Powiedziała, że  miasto nie ma 

programu wychodzenia z bezdomności oraz programu dla osób w podeszłym wieku.  

Radna uważa, że opieka społeczna nie może być jedynym adresatem wniosków 
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wypływających z analizy strategii, bo są tu zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 

czy w zakresie zatrudnienia. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przeanalizował poszczególne cele strategii i powiedział, że z 7. celów 

mamy bezpośredni wpływ tylko na 4, gdyż na nie są zagwarantowane środki w budżecie 

miasta. 

      Cel społeczny – zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie potrzeb bytowych 

mieszkańców i ich rodzin realizowany jest m.in. poprzez utworzenie Straży Miejskiej, z 

wpływów której możemy odciążyć nasz budżet a zaoszczędzone środki skierować na ten 

cel. 

      Cel społeczny – budowa systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – jest to cel przyszły, 

perspektywiczny dotyczący np. pieczy zastępczej i rodzicielstwa. 

      Cel społeczny – podniesienie jakości i skuteczności działania w stosunku do osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym chcemy realizować poprzez organizację własnej 

gospodarki śmieciowej, która w efekcie przyniesie 40 miejsc pracy, a jak ocenia firma 

ECON – nawet 60 do 70 miejsc pracy. 

      Cel społeczny – zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 

realizujemy na bieżąco. 

      Cel społeczny - podniesienie jakości i propagowanie aktywnych form usług społecznych – 

jest praktycznie realizowany przez PCPR. 

      Burmistrz poinformował, że w przygotowaniu jest do wdrożenia projekt o wartości ponad 1 

mln zł. w zakresie podniesienia jakości i dostępności pracy socjalnej. Zostanie 

zatrudnionych trzech specjalistów: doradca zawodowy, psycholog i pedagog, których praca 

polegać będzie na dotarciu do źródeł wykluczenia. Jest to realizacja idei pracy od podstaw 

w opiece społecznej. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że w wyniku realizacji tych celów, o których mówił 

burmistrz, przejadamy co prawda niewielkie ale jednak pieniądze. Oceniła, że niewielu 

ludzi wyrywamy z trudnych warunków oferując im niewielką ilość stanowisk pracy. Nie 

realizujemy też celu Nr 5 – opieka nad starszymi osobami.  

 

Burmistrz odpowiedział, że walka z bezrobociem to nie jest główne zadanie burmistrza, jego 

działania mogą być tylko wspierające i tworzące sprzyjające warunki dla realizacji tego 

celu przez przedsiębiorców. Chcemy pilnie zmienić plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta dla lepszej lokalizacji inwestycji. Zamierzamy np. utworzyć strefę inwestycyjną na 

terenie byłej kopalni Fara II, gdzie na 10 hektarach będzie można zlokalizować firmy 

logistyczne. 

      Burmistrz poinformował, że od 1 lipca br 20 osób będzie zatrudnionych przy modernizacji 

zdegradowanej substancji mieszkaniowej dla utworzenia lokali socjalnych. Burmistrz nie 

zgodził się z opinią radnej, że nic nie robimy na rzecz starszych osób. Z naszego budżetu 

przekazaliśmy w roku ubiegłym 600 tys. zł na utrzymanie naszych starszych mieszkańców 

w Domu Pomocy Społecznej. Burmistrz wystosował kolejny apel do radnych o poparcie 

wykupu budynku po Telekomunikacji, w którym można by zlokalizować niektóre usługi 

socjalne. Zwrócił się też do organizacji i stowarzyszeń pozarządowych o szersze włączanie 

się w rozwiązywania problemów społecznych na naszym terenie. 

      Burmistrz w podsumowaniu dyskusji powiedział, że nasze zamierzenia będą mogły mieć 

szansę realizacji, gdy w dobrym stanie będzie ekonomika kraju, bo gdy będzie z nią źle, to 

w pierwszej kolejności cięte będą przez rząd programy i pomoc socjalna. 
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Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk wspomniała o aktywnej działalności na rzecz 

rozwiązywania problemów socjalnych starszych osób Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi 

Brzezińskiej. 

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła burmistrza o zdeklarowanie się, kiedy jego pomysły 

zaowocują poprawą zatrudnienia i czy zdążymy zobaczyć efekty jeszcze w okresie obecnej 

kadencji? Radna powiedziała, że raportu nie można schować do szuflady. Należy na nowo 

zdiagnozować cele społeczne lub zaktualizować istniejące. 

 

Burmistrz odpowiedział, że pełną realizację jego pomysłów można osiągnąć w okresie  2 lat. 

Zgodził się także z opinią radnej Grażyny Korybut w sprawie weryfikacji raportu. 

 

Radny Grzegorz Kędzia postawił wniosek o przejście do następnego punktu obrad Rady.  

 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

 

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

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela uzasadniła potrzebę wprowadzenia proponowanych zmian  w 

budżecie miasta. Powiedziała, że zmiany te polegają na przesunięciu środków pomiędzy 

zadaniami. Dotyczą one m.in.: 

- zmiany finansowania działalności Spółdzielni Socjalnej z proponowanych dotychczas 

dotacji na formę umowy  o zlecanie usług, 

- zwiększenia wydatków na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w związku ze wzrostem 

kosztów ogrzewania, 

- zwiększenia wydatków o 50 tys. zł na przyłącze kanalizacyjne budynku przy ul. 

Kościuszki 8, 

- tymczasowego przesunięcia środków w wysokości 800 tys. zł z inwestycji budowa 

systemu sortowania odpadów i budowa budynku socjalnego na rzecz zadania 

inwestycyjnego budowa boisk typu „Orlik 2012”. Środki te wypożyczone zostają na 

okres 1 do 2 miesięcy i po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa powrócą na pierwotnie 

planowane inwestycje. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady przejął prowadzenie sesji, po chwilowej nieobecności i 

poprosił o zadawanie pytań. 

 

Radny Michał Dróżdż zadał szereg pytań o wydatki budżetowe nie objęte projektem uchwały 

zaprezentowanej przez skarbnik miasta i przewodniczący Rady poprosił go o ograniczenie 

się do proponowanych zmian, gdyż jak wyjaśnił, nie ma sensu powracać do tematów, które 

były już omawiane na wcześniejszych posiedzeniach Rady. Radny Michał Dróżdż zapytał o 

finansowanie zadania pn. „okno na świat” oraz przygotowania terenów inwestycyjnych. 

 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że projekt „okno na świat” jest projektem unijnym 

skierowanym dla uczniów szkół podstawowych i oczekujemy na uruchomienie go decyzją 

Ministerstwa Oświaty i Wychowania, natomiast środki przewidziane w budżecie w 

wysokości 32 tys. zł dotyczą wkładu własnego miasta do zadania uruchomienia nowej 

strefy inwestycyjnej o pow. 10 ha. 

 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, z czego utrzymuje się od kwietnia br. Spółdzielnia 

Socjalna, skoro nie przekazano jej dotychczas żadnych środków? 
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Skarbnik Miasta  odpowiedziała, że Spółdzielnia Socjalna ma odłożone w czasie płatności do 

21 dni i pierwsze zarobione pieniądze otrzyma w czerwcu. 

 

Burmistrz Marcin Pluta dodał, że nie chce problemów z płynnością finansową Spółdzielni 

Socjalnej i żeby działała jednocześnie oszczędnie i z rozwagą. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały a następnie zapytał, czy radni 

mają do niego pytania i uwagi. Nie odnotowano zgłoszeń, więc poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, 13 głosów było „za” i 1 głos wstrzymujący się. 

 

Uchwała Nr XXI/ 41/2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

2) zabezpieczenia mieszkańców Miasta Brzeziny w świadczenia podstawowej i 

specjalistycznej opieki medycznej 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją 

zakwestionowania przez nadzór prawny Wojewody Łódzkiego uchwały Rady Miasta Nr 

XVII/15/2012 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie Powiatowego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. w Brzezinach. Zdaniem nadzoru, podejmując  tę uchwałę Rada nie miała podstaw 

prawnych do wejścia w kompetencje samorządu powiatowego. Wezwano więc Radę 

Miasta do zmiany uchwały w ciągu 30 dni i określenie, czy taka zmiana nastąpi. Pismem 

do Wojewody wyjaśniono intencję Rady koniecznością rozeznania stopnia zaspokojenia 

potrzeb usług świadczonych m.in. przez spółkę PCZ na rzecz mieszkańców miasta oraz 

zaniepokojeniem usług medycznych świadczonych w dni wolne od pracy i w porze nocnej. 

 

Przewodniczący poprosił sekretarz miasta Grażynę Dziedzic o przedstawienie projektu 

uchwały, w której § 4 uchyla wadliwą uchwałę Nr XVII/15/2012. Projekt uchwały jest 

załączony do protokółu. 

 

Burmistrz Marcin Pluta potwierdził zaniepokojenie mieszkańców poziomem świadczonych 

usług medycznych. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  Grażyna Korybut  ze zdziwieniem 

skomentowała fakt odbierania władzom miasta możliwości spotkania się z własnymi 

mieszkańcami aby można było ocenić poziom satysfakcji ze świadczonych usług 

medycznych, mimo, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada na nas zadanie w zakresie 

ochrony zdrowia mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że podejmowana uchwała określa możliwość rozeznania 

przez władze miasta poziomu satysfakcji mieszkańców za świadczone usługi ochrony 

zdrowia. Szeroki dostęp do prawidłowo opracowanej ankiety m.in. poprzez Internet, gazetę 

BIS, przez stowarzyszenia mieszkańców i emerytów powinien zaowocować dobrym 

rozeznaniem burmistrza i jego służb co do jakości świadczonych usług w zakresie 

podstawowym  oraz specjalistycznym. Ponieważ dyskusja dalej się nie rozwijała, 

przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego wcześniej projektu 

uchwały. 
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Głosowało 14 radnych, głosów „za” było 11, przeciwnych 1, wstrzymujących się 1. 

 

Uchwała Nr XXI/42/2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił w tym miejscu o zabranie głosu przez kierownika przychodni z 

ul. Tulipanowej . 

 

Dr Grażyna Michalak powiedziała, że zna projekt ankiety. Uważa, że badanie poziomu 

zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych przy pomocy anonimowej 

ankiety może być mało wiarygodne w sytuacji istnienia na lokalnym rynku konkurujących 

ze sobą podmiotów świadczących usługi medyczne. Taką ankietę jest nietrudno 

zmanipulować. Lepszym sposobem byłaby metoda wywiadu z pacjentami po uzyskaniu 

usługi medycznej. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że zależy nam na 

uzyskaniu wiarygodnej oceny mieszkańców, którym świadczy się usługi medyczne, 

niezależnie od tego, który podmiot je świadczy. Nie chcemy rozliczać firm opieki 

zdrowotnej, tylko chcemy dowiedzieć się, jak realizowane są potrzeby ludzi chorych. To 

nie jest sytuacja patrzenia na ręce właścicielom, czy pracownikom przychodni, ale już 

drugą kadencję nie możemy przeciąć węzła gordyjskiego ze świąteczną i nocną opieką, 

która wg nas jest dużą uciążliwością dla naszych mieszkańców.    

 

3)  przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Brzeziny za 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że od tego roku, w wyniku zmian w prawie, 

wprowadzono wymóg dokonywania oceny zasobów opieki społecznej, dlatego kierownik 

MOPS przygotowała materiał analityczny, który przekazano radnym w materiałach na 

sesję.  

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kwiecień przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie dokonania oceny zasobów opieki społecznej miasta Brzeziny za 2011 

rok. Projekt uchwały  załączono do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy materiał był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw 

Społecznych? 

 

Przewodnicząca Komisji odpowiedziała pozytywnie, ale zgłosiła jednocześnie uwagę, aby 

projekty uchwał kierowane pod obrady komisji posiadały uzasadnienie potrzeby 

podejmowania uchwały Rady w danej sprawie. Powiedziała, że jej zdaniem  ten materiał  

jest diagnozą stanu organizacyjnego posiadanych zasobów i ma służyć planowaniu budżetu 

w zakresie spraw społecznych. 

 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że materiał  ma wartość analityczną i ma uświadomić 

nam w jakim kierunku idziemy w rozwiązywaniu problemów społecznych. Radna poddała 

w wątpliwość potrzebę podejmowania uchwały Rady w sprawie oceny zasobów 

społecznych. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie popełnimy błędu przyjmując uchwałę w tej sprawie. 

Zaproponował głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. 
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Spośród 14 radnych obecnych na sesji,  „za” głosowało 12 radnych, wstrzymujący się - 1  i nie 

wziął udziału w głosowaniu 1 radny.  

 

Uchwała Nr XXI/43/2012 stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

4) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy    

      zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

udzielenia dotacji w wysokości 30 tys. zł z budżetu Gminy Miasto Brzeziny  na prace 

konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie kościoła Św. Anny. Poinformowała, że w tej 

sprawie od proboszcza Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach wpłynął 

wniosek do Burmistrza Miasta. Poinformowała, że koszt całkowity planowanych robót 

wynosi 147 tys. zł, z tego środki własne parafii wynoszą 44 tys. zł a 73 tys. zł stanowi 

dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Projekt uchwały – w załączeniu do protokółu. 

 

Radny Tadeusz Barucki poparł ideę ratowania przed zniszczeniem kościoła Św. Anny. Jego 

zdaniem powinniśmy otrzymać od proboszcza informację o wykorzystaniu dotacji. 

Poinformował, że Komisja Finansowo – Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

Radna Grażyna Korybut – przedstawicielka komitetu społecznego ratowania zabytkowego 

kościoła omówiła zakres prac renowacyjnych wewnątrz tego obiektu. Powiedziała, że 

parafia wyodrębniła subkonto przeznaczone wyłącznie do potrzeb remontu kościółka, tak, 

że nie ma obaw, aby środki gromadzone na ten cel mogły być wykorzystane niezgodnie z 

intencją darczyńców. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk podała informację o dużej pomocy ze strony 

senatora Ryszarda Bonisławskiego popularyzatora zabytków Ziemi Łódzkiej w zakresie 

ratowania zabytku kościoła Św. Anny. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania do projektu uchwały przedstawionego przez sekretarz 

Grażynę Dziedzic. Radni nie wnieśli uwag do projektu, przystąpiono więc do głosowania. 

 

Projekt uchwały uzyskał jednogłośne poparcie 14. radnych. 

 

Uchwała Nr XXI/44/2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

5)   określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  

      z  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  

      Gmina Miasto Brzeziny 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały określającej 

rozmieszczenie oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych 

znajdujących się na terenie miasta Brzeziny. Projekt uchwały w załączeniu do protokółu. 

       

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych do projektu uchwały. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zwrócił uwagę, że w regulaminie korzystania z przystanków powinny 

być określone kary za niszczenie  przystanków różnymi napisami oraz za nalepianie 
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ogłoszeń i plakatów. Uważa, że w regulaminie powinien być zawarty zapis nt. możliwości 

wykupywania  i zamieszczania reklam. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zaśmiecanie miejsc publicznych reguluje kodeks 

wykroczeń, a sekretarz Grażyna Dziedzic dodała, że obowiązuje także regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny. 

 

Radny Tadeusz Barucki poparł uwagę radnego Kędzię w sprawie karania zaśmiecających 

przystanki komunikacyjne. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że  zadaniem Straży Miejskiej powinno być okresowe 

sprawdzanie stanu porządku na przystankach i wzywanie   reklamujących się  do ich 

usuwania. W przypadku braku reakcji, Straż Miejska powinna stosować karanie 

mandatowe. 

      Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji, poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy jednogłośnie poparli uchwałę. 

 

Uchwała Nr XXI/45/2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

6)  nadania nazwy ulicy 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały nadającej drodze wewnętrznej 

znajdującej się na działkach nr 698 i 699/3 nazwę „Orląt Lwowskich”. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska potwierdziła pozytywną opinię Komisji w tej 

sprawie. 

 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego projekt uchwały uzyskał 11 głosów „za”,  

przy 1. głosie wstrzymującym się. 

 

Uchwała Nr XXI/46/2012 stanowi załącznik do protokółu sesji. 

 

7)   sposobu załatwienia skargi p. Grzegorza Mospinka na funkcjonowanie nocnej    

      i świątecznej pomocy  medycznej 

  

Przewodniczący Rady omówił sposób procedowania  skargi p. Grzegorza Mospinka. Skarga 

została złożona do Rady Miasta Brzeziny, do Burmistrza Miasta Brzeziny oraz do Starosty 

Brzezińskiego. W wyniku postępowania wyjaśniającego okazało się, że żaden z w/w 

adresatów nie jest właściwy do jej rozpatrzenia. Właściwym jest  Wojewoda Łódzki, a w 

jego imieniu Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, które  posiada  kompetencje 

kontrolne. Przewodniczący Rady poinformował, że Starosta Brzeziński przekazał już 

skargę właściwemu organowi. W związku z tym w projekcie uchwały Rady Miasta 

zamieszczono  zapis o możliwości zwrócenia się skarżącego do organu kontrolnego 

Wojewody Łódzkiego, co znajduje uzasadnienie w art. 231  Kpa. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że cieszy się, że 

obywatel, który mając problem z niewłaściwym funkcjonowaniem pomocy medycznej  

złożył skargę. 

 

W głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały, jednogłośnie „za” było 14 radnych. 

 

Uchwała Nr XXI/47/2012 stanowi załącznik do protokółu.  

 

8)  zmiany uchwały Rady Miasta Brzeziny Nr XVIII/27/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w 

sprawie programu zapobiegającego bezdomność zwierząt na terenie miasta Brzeziny 

      (podpunkt dodany) 

 

Przewodniczący Rady  poinformował, że nadzór prawny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 

zwrócił uwagę na to, iż uchwały Nr XVIII/27/2012 nie należy publikować w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego, ponieważ nie jest ona aktem prawa miejscowego. 

Należy więc dokonać odpowiedniej zmiany. 

 

Sekretarz  Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały zmieniającej i przystąpiono do 

głosowania nad jej przyjęciem. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XXI/48/2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

9)  opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Brzeziny (Podpunkt dodany) 

 

Sekretarz  Grażyna Dziedzic przestawiła uzasadnienie do projektu uchwały wyrażającej zgodę 

na przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny uchwalonego uchwałą Nr XXVI/6/2001 

Rady Miasta Brzeziny z 30 stycznia 2001 r., z uwagi m.in. na zmianę obowiązujących 

przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany te powodują 

konieczność ponowienia rozpoczętej procedury zmiany studium. Powiedziała, że zmiana 

studium jest konieczna z uwagi na wprowadzenie wariantu przebiegu przyszłej obwodnicy 

drogowej miasta na drodze krajowej nr 72 oraz ze względu na zmianę polityki rozwojowej 

miasta w kierunku pozyskania nowych terenów inwestycyjnych. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska poinformowała o pozytywnej opinii Komisji w 

sprawie zmiany studium. 

 

Radny Michał Dróżdż wnioskował, aby skrupulatnie pilnować wprowadzanych zmian w 

studium a potem w planie miejscowym zagospodarowania. 

 

Sekretarz  Grażyna Dziedzic poinformowała, że funkcjonuje określona procedura prawna 

wprowadzania zmian i każdy mieszkaniec będzie mógł na bieżąco kontrolować budowę 

planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do swoich terenów. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 
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Głosowało „za” jednogłośnie 15 radnych. Uchwała Nr XXI/49/2012 stanowi załącznik do 

protokółu. 

 

11. Wolne wnioski 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o sygnalizowane wcześniej prace przy regulacji stawu w parku 

miejskim i o finansowanie utrzymania tego stawu. Interesował go także termin rozpoczęcia 

budowy drogi w ul. Bohaterów Warszawy oraz chodnika na ul. Przedwiośnie. Zadał też 

pytania w sprawie  zamiarów dot. budynku po hotelu socjalnym na stadionie BKS Start , w 

sprawie przyszłości posesji przy ul. Cegielnianej, w sprawie zakończenia przedłużającej się 

modernizacji ulicy Słowackiego oraz w sprawie zamiaru  odkupienia przez miasto budynku 

przy ul. Berka Joselewicza 2. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że uregulowana została sprawa prawnego dysponowania 

terenem i chcemy, aby do końca roku staw został zrewitalizowany. Polegać to będzie na 

oczyszczeniu zbiornika, wydobyciu macew i wykonaniu nowego urządzenia piętrzącego – 

jazu. Starosta  przekazał już teren pod jaz i dysponujemy środkami na oczyszczenie i 

pogłębienie zbiornika. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił   sprawę przebudowy ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. 

Głowackiego do Kosmonautów, stwierdzając że trzeba było zaktualizować dokumentację 

projektową. 

 

W sprawie chodnika w ul. Przedwiośnie burmistrz wyjaśnił, że sprawa jest na etapie  

wyłaniania wykonawcy dokumentacji technicznej chodnika. 

      Poinformował, że obiekt na stadionie „Startu” nie zostanie rozebrany całkowicie. Najpierw 

muszą być zdemontowane azbestowe ściany i dach. Metalowa  konstrukcja budynku i 

fundamenty zostaną wykorzystane ponownie. 

      W sprawie posesji przy ul. Cegielnianej burmistrz powiedział, że są w tym miejscu obecnie 

dwa odrębne gospodarstwa domowe i nie można podzielić nieruchomości. Strony powinny 

najpierw porozumieć się między sobą. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił w sprawie zakończenia przebudowy ul. Słowackiego, że firma 

„Farmer” proponowała wykonanie placu dla rozładunku materiałów sypkich w miejscu, 

gdzie zaprojektowany był chodnik, na co nie było zgody. 

      W sprawie budynku przy ul. Berka Joselewicza 2 poprosił o informację prezesa TBS 

Tomasza Miazka, który wyjaśnił, że ze strony właściciela budynku została złożona 

propozycja odkupienia go przez miasto. W chwili obecnej stan zadłużenia z tytułu nie 

spłaconych rat za ten budynek wynosi 160 tys. zł. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o konkretną datę oddania po modernizacji ul. Słowackiego. 

Wnioskował o wyrównanie nawierzchni ulic Sejmu Wielkiego i  Leśnej. Poprosił o 

skomentowanie sytuacji zatrzymanych prac drogowych na Osiedlu Szydłowiec. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że ul. Słowackiego powinna być oddana do użytku do 

końca czerwca. Natomiast ulice Sejmu Wielkiego i Leśna zostaną wyrównane, gdyż mamy 

już dostęp do równiarki. Niestety nie utwardzimy nawierzchni tych ulic destruktem, 

ponieważ nie mamy na razie możliwości pozyskania  do tego materiału. 
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Radny Michał Dróżdż poprosił o informację w imieniu mieszkanki ul. Reymonta w sprawie  

utwardzenia nawierzchni tej ulicy. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że ubytki nawierzchni tej ulicy zostaną wyrównane 

równiarką, natomiast przy pomocy destruktu asfaltowego zostanie utwardzony odcinek na 

wysokości cmentarza żydowskiego. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Przemysłowej. 

Poprosiła też o wyjaśnienie  sprawy środków  na budowę domu socjalnego. W budżecie 

było na ten cel  400 tys. zł, a jest obecnie 150 tys. zł. Zapytała o wykorzystanie po 

rewitalizacji Pl. Jana Pawła II, czy odbywać się tam będą uroczyste pożegnania starego i 

powitania nowego roku? 

 

Zastępca burmistrza  wyjaśnił, że była potrzeba czasowego przesunięcia  środków.  Powiedział, 

że pożegnania starego i powitania nowego roku mogą odbywać się gdzie indziej. 

 

Radna Grażyna Korybut  zapytała o możliwość postawienia wiaty przystanku do Głowna. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że sprawa jest w załatwianiu. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy wystarczy czasu na rozpoczęcie i zakończenie jeszcze w 

tym roku budowy budynku socjalnego? Ponadto stwierdził, że teren objęty robotami przy 

placu Jana Pawła II jest niedostatecznie zabezpieczony i może dojść tam do zagrożenia 

wypadkiem. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że za bezpieczeństwo na placu budowy odpowiada 

wykonawca, który przejął teren do wykonania robót. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zaproponował aby dla instytucji i organizacji pożytku społecznego 

przeznaczyć tablicę ogłoszeń w centrum Miasta, ponieważ słupy ogłoszeniowe są szybko 

zaklejane. Radny uważa, że po niedawnej wizycie gości zagranicznych powinno się 

dokonać oceny  efektów współpracy z udziałem dyrektor Centrum Promocji i Kultury oraz 

przy udziale p. Renaty Nowak. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby efekty współpracy zagranicznej naszego Miasta z 

zagranicznymi samorządami ocenić we wrześniu br. Poinformował, że tablica magnetyczna 

znajdująca się przed budynkiem Urzędu Miasta  można spełnić słuszne oczekiwania 

radnego. 

      Poinformował o piśmie mieszkańców posesji przy ul. Mickiewicza 10 i o odpowiedzi 

prezesa TBS w sprawie różnic w poborze wody i powstałego zadłużenia za wodę. W 

piśmie poinformowano, że brak jest legalnego wodomierza głównego przy posesji 

Mickiewicza 12.  

 

Mieszkanka posesji Mickiewicza 10 powiedziała, że jest najwyższy czas, aby zrobić porządek 

z dzikimi podłączeniami w budynkach. Zapowiedziała, że za wystawione faktury TBS 

mieszkańcy nie zapłacą. Nawet pójdą ze sprawą do sądu. Zapytała, jak jest możliwe, aby 

sąsiedni budynek nie miał wodomierza? 

 

Prezes ZUK Janusz Cywiński powiedział, że w budynkach przy ul. Mickiewicza 10 i 12 należy 

zrobić porządek i mieszkańcy są słusznie oburzeni tą sytuacją. 
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Ten pogląd podzielił Przewodniczący Rady. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że przekazano spółce  ZUK 250 tys. zł poprzez TBS, który 

miał rozliczyć zadłużenia w zakresie dostaw wody. Zapowiedział, że więcej dotacji na 

uporządkowanie tych spraw nie będzie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o pismach  do Rady Miasta w sprawach: 

     - wniosku o dotację dla TBS w wysokości 300 tys. zł., 

     - o zwiększenie udziału TBS w inkasie z tytułu  opłaty targowej z 30% do 80 %. 

     Pisma posiadają uzasadnienie i zostaną przekazane burmistrzowi. 

 

12.  Zakończenie sesji. 

        

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad Rady Miasta i zakończył je o 

godz.17.30. 

 

Protokołował: 

Janusz Sidor 

                                                                                      Przewodniczący  Rady 

                                                                                        Zbigniew  Bączyński 

 


