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Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXII sesji przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XXI sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego   

      oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2011 r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium    

      Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2011 r. 

10. Ocena funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w roku szkolnym 2011/2012  

      oraz potrzeby finansowo – rzeczowe placówek oświaty i wychowania na rok szkolny  

      2012/2012. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie planów  pracy na II półrocze 2012 r.:  

1) Rady Miasta Brzeziny, 

2) Komisji Rewizyjnej, 

3) Komisji Finansowo – Budżetowej, 

4) Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

5) Komisji Spraw Społecznych i Sportu, 

6) Komisji Edukacji i Kultury. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy  

      Miasto Brzeziny na 2012 r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Finansowym  

      Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012 – 2028. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji 

w Brzezinach środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Razem Możemy Więcej” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Aktywność – mój atut” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Miasto Brzeziny”, oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Leszka Zbudniewka. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brzeziny.bip.net.pl/?a=3301
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?a=3301
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?a=3301
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?a=3301
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1.   Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając posiedzenie XXII sesji Rady 

Miasta Brzeziny przywitał przybyłych radnych, burmistrza Marcina Plutę z kadrą 

kierowniczą Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów 

spółek miejskich oraz przedstawicieli zaproszonych instytucji a  wśród nich zastępcę 

komendanta powiatowego Policji Cezarego Petrusa oraz komendanta Powiatowej Straży 

Pożarnej  Jarosława Tomaszewskiego współorganizatora konkursu plastycznego pod nazwą 

„Jak nas widzą, tak nas malują”. Przywitał po raz pierwszy obecnego na obradach Rady 

Miasta prezesa Spółdzielni Socjalnej  „Communal Service” Sławomira Woracha. 

Szczególnie serdecznie przewodniczący  Rady przywitał laureatów konkursu plastycznego  

– uczniów szkół miejskich.  

      W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił burmistrza Marcina Plutę aby wraz z 

komendantem PSP Jarosławem Tomaszewskim wręczyli zwycięzcom konkursu  nagrody 

książkowe, a przewodniczący Rady złożył gratulacje laureatom.  

Laureatami konkursu zostali:  

W grupie młodszej (6-8 lat): 

I miejsce Joanna Płocka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach 

      II miejsce Magdalena Raczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach 

      III miejsce Bartłomiej Wieczorek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach 

      W grupie średniej (9-12 lat) 

      I miejsce Marcin Kotynia ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach 

      II miejsce Marta Kołakowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach 

      III miejsce Dominika Miazek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach 

      IV miejsce Aleksander Szczechowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach 

      V miejsce Karolina Karczewska  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach 

      W grupie starszej(13-16 lat): 

      I miejsce Karolina Tomanik  z Gimnazjum w Brzezinach 

      II miejsce Aleksandra Gawłowska z Gimnazjum w Brzezinach  

      III miejsce Ewelina Rubacha ze Gimnazjum w Brzezinach 

      IV miejsce Blanka Kamieniecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach 

      V miejsce Klaudia Głowacka  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach 

Pan Marek Świerczyński – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach   

postanowił dodatkowo wyróżnić prace Gabrieli Jatczak oraz Damiana Olczyka ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Brzezinach  

 

Po tej uroczystej części przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad.  

 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obrad znajduje się 14 radnych i Rada jest 

uprawniona do podejmowania uchwał. 

 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są wnioski do 

porządku sesji. Nikt nie zgłosił uwag ani wniosków, więc przystąpił do realizacji planu 

pracy Rady przewidzianego na XXII sesję. 

 

4.   Przyjęcie protokółu XXI sesji Rady Miasta. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XXI sesji Rady Miasta został sporządzony, 

podpisany i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta jest również 

dostępny w biurze Rady. Zapytał o uwagi do tego protokółu. Nikt nie zgłosił uwag, więc 

poprosił o jego przyjęcie poprzez głosowanie. 

 

Przy  10 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się protokół XXI sesji Rady Miasta został 

przyjęty. 

 

5.   Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

  

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację z prac  w okresie między sesjami Rady. 

Poinformował, że m.in. uczestniczył, jako prelegent, w cyklu szkoleń prowadzonych przez 

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie dotyczących zrównoważonych reguł w 

zamówieniach publicznych. Prowadził tam szkolenie z zakresu stosowania klauzul 

społecznych w zamówieniach publicznych, które samorząd może wykorzystywać w swojej 

działalności. Burmistrz wykonując swoją funkcję właścicielską wziął udział w 

Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki PEC, na którym zadecydował o podziale 

zysku rocznego spółki, w tym o nie przekazaniu środków z zysku spółki na nagrody dla 

pracowników. Poinformował o przyczynach swojej decyzji. Wyjaśnił, że decyzją 

Zgromadzenia zysk spółki PEC został przekazany na kapitał zapasowy spółki oraz na 

dywidendę dla Gminy Miasto Brzeziny. Burmistrz spotkał się także z prezesem ZUK w  

sprawach bieżących: restrukturyzacji spółki, uelastycznienia jej działalności, rozliczania 

zużycia wody przez TBS oraz budowy hydroforni przy ulicy Małczewskiej. Wybudowanie 

hydroforni powinno przyczynić się do zwiększenia ciśnienia wody w tamtej części miasta. 

Poinformował, że  uczestniczył w spotkaniu z ministrem pracy i polityki społecznej 

Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wziął udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników ZUK sp. z o.o., w posiedzeniu stowarzyszenia Amici Curie w sprawie działań 

zmierzających do zablokowania planowanej reorganizacji sądów rejonowych. Wziął też 

udział w debacie zorganizowanej przez starostę brzezińskiego w sprawie szpitala. 

Burmistrz  przedstawił swoje propozycje zmierzające do wyprowadzenia szpitala z zapaści 

finansowej oraz do zachowania publicznej funkcji tej placówki.  

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła burmistrza o rozwinięcie informacji dotyczącej spraw 

związanych z restrukturyzacją szpitala. Powiedziała, że tematowi poprawy organizacji 

ochrony zdrowia w Brzezinach poświęcić należy szerszą i dobrze przygotowaną debatę 

publiczną. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że omawiany jest punkt dotyczący informacji burmistrza z 

prac między sesjami i nie należy teraz rozpoczynać dyskusji o szpitalu. Temat można 

poruszyć w wolnych wnioskach. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie treści zarządzenia burmistrza nr 63 z 21 maja 

2012 r. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że zarządzeniem nr 61 uregulowano wysokość opłat i stawek 

za prace przejęte do wykonywania przez Spółdzielnię Socjalną. Temat ten był przedmiotem 

wcześniejszej konsultacji z Komisją Rozwoju Gospodarczego. 
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Radna Małgorzata Pyka zapytała o zamierzenia burmistrza w zagospodarowaniu przejętych 

przez miasto budynków na ul. Krakówek i Waryńskiego. 

 

Burmistrz odpowiedział, że należy znaleźć środki na modernizację zabudowań przy ul. 

Krakówek, których na razie w budżecie nie ma. Jego zdaniem budynek przy ul. 

Waryńskiego nadaje się tylko do wyburzenia. Wyjaśnił, że w bieżącym roku zostanie 

wykonany w stanie surowym budynek socjalny z elementów prefabrykowanych. Obecnie  

trwają przygotowania przetargu i wybór lokalizacji tej inwestycji.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że na wykonanie czynności  które zapowiedział 

burmistrz  pozostało tylko pół roku. Jego zdaniem 400 tys. zł nie wystarczy na całe zadanie. 

 

Burmistrz odpowiedział, że elementy budynku  będą wykonywane w fabryce elementów 

prefabrykowanych. W tym roku ma powstać budynek socjalny w  stanie surowym. Resztę 

prac wykończeniowych wykona się w roku przyszłym. 

 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodniczący Rady zgłosił interpelację w sprawie wycięcia uschniętych drzew przy drodze 

krajowej  w ul. Sienkiewicza. Drzewa te szpecą  centrum administracyjne miasta. Poprosił 

także o to, aby podczas remontu nawierzchni na ul. Wojska Polskiego przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich naprawić nierówność przy przychodni specjalistycznej  utrudniającą wjazd 

samochodów na parking. 

 

Radna Czesława Gałecka oceniła negatywnie prace przy zamiataniu ulic. Zapytała, co stało się 

z małą zamiatarką  oraz jak miasto ma zamiar rozwiązać problem czystości ulic? Pytała też 

o to, czyją własnością jest zakupiony sprzęt i urządzenia do wykonywania prac z zakresu 

gospodarki komunalnej? 

  

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że zamiatarka  była wypożyczona na 

określony czas. Umowa najmu już wygasła. Zadania z zakresu utrzymania czystości w 

mieście przejęła Spółdzielnia Socjalna. Wyjaśnił, że maszyny i urządzenia są kupowane ze 

środków budżetowych miasta i użyczane Spółdzielni Socjalnej. Zapewnił 

przewodniczącego, że ponownie wystąpi do zarządcy drogi 72 w sprawie usunięcia 

uschniętych drzew, który już jakiś czas temu uzyskał wymagane zezwolenia. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o stan zatrudnienia  Spółdzielni Socjalnej. Zdaniem radnego 

jest ono zbyt małe, aby realizować potrzeby z zakresu gospodarki komunalnej. 

 

Z upoważnienia burmistrza odpowiedzi udzielił prezes  Spółdzielni Socjalnej Sławomir 

Worach informując, że obecnie zatrudnionych jest 5 osób, które zajmują się pracami z 

zakresu gospodarki komunalnej. Dodatkowo spółdzielnia korzysta z pracowników 

wykonujących prace społecznie użyteczne oraz z usług firm zewnętrznych w zakresie prac 

niektórych maszyn. 

 

Radna Czesława Gałecka zarzuciła niegospodarność przy przebudowie Pl. Jana Pawła II 

polegającą na usuwaniu ziemi razem z kostką brukową. 
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Zastępca burmistrza wyjaśnił, że ziemia przemieszana z kostką brukową została usunięta 

sprzętem mechanicznym i złożona na terenie stadionu sportowego, w celu odzyskania jej w 

przyszłości i wykorzystania przy naprawie i budowie chodników. 

   

Radny Adam Miazek w imieniu jednego z mieszkańców poprosił o uprzątnięcie ul. 

Waryńskiego oraz o przycięcie koron drzew przy ul. M. Skłodowskiej – Curie, które 

sięgają już do linii energetycznej. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin obiecał załatwić przycięcie drzew z Zakładem 

Energetycznym w Brzezinach. 

 

Radny Przemysław Maślanko zgłosił wniosek o wycięcie lub przycięcie krzewów i drzew 

utrudniających widoczność ruchu samochodowego na ul. Modrzewskiego i Głowackiego. 

 

Radna Halina Szczepaniak poruszyła problem braku miejsc parkingowych w centrum miasta. 

 

Radny Krzysztof Jeske przypomniał, że na terenie cegielni przy ul. Łódzkiej nadal są złożone 

wraki samochodów. Mówi o tym już po raz kolejny i bez widocznego efektu. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że temat ten będzie wkrótce rozwiązany. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby w przyszłości gromadzić tematy poruszane w tym punkcie 

i zabierać głos jeden raz, co usprawni procedowanie i zaoszczędzi wszystkim cenny czas. 

 

7.   Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radni Małgorzata Pyka i Jakub Piątkowski otrzymali 

odpowiedź na złożoną interpelację i zapytał, czy są zadowoleni z załatwienia poruszonej 

sprawy? 

 

Radni Małgorzata Pyka i Jakub Piątkowski nie wnieśli uwag do sposobu załatwienia sprawy 

przez Zarząd spółki TBS. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że termin odpowiedzi na złożone przez radnych 

interpelacje i zapytania wynosi 21 dni. 

 

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński poprosił o przedstawienie projektu uchwały 

zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu Gminy Miasto 

Brzeziny za 2011 rok. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela omówiła podstawowe wielkości uchwalonego 27 stycznia 2011 

budżetu. Dochody wykonano w wysokości 31.063.442,33 zł, co stanowi 102,9 %  realizacji 

planu. Największe wpływy do budżetu (28% dochodów) pochodzą z podatków i opłat 

lokalnych oraz pozostałych dochodów. Natomiast wydatki osiągnęły 91,9% zaplanowanych, 

osiągając wielkość 31.037.203,93 zł. Największą pozycją wydatków (33%) są wydatki na 

oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Z tytułu niewykonania wszystkich wydatków 

wygospodarowano  w 2011 r. prawie 3 mln zł wolnych środków, przeznaczając je na 
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dodatkowe ważne dla miasta zadania inwestycyjne oraz na obniżenie zadłużenia budżetu. 

Zadłużenie budżetu, dzięki oszczędnościom obniżono na koniec 2011r. do poziomu 44,8% - 

prawie o 15 pkt w porównaniu do wskaźnika z końca 2010 r. (59,6%). 

      Skarbnik powiedziała, że uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach komisji oceniających 

wykonanie budżetu miasta za 2011r. Uzyskano pozytywne opinie wszystkich komisji w 

sprawie wykonania budżetu za ubiegły rok. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wszystkie terminy przewidziane procedurą zatwierdzania 

sprawozdań zostały dotrzymane i poprosił o dyskusję nad złożonymi sprawozdaniami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że przejmował budżet od poprzedniczki w dziwnych 

okolicznościach. Mieliśmy bardzo ograniczony margines działań poprzez wysoki wskaźnik 

zadłużenia budżetu zbliżony do granicy 60%. Zagrożeni byliśmy wkroczeniem komisarza. 

Potrzebna była ingerencja w modernizację istniejącego układu. Podjęliśmy radykalny 

program oszczędnościowy, osiągając na koniec 2011 r. pozytywne efekty oszczędzając na 

przykład 1 mln zł. poprzez zmianę drogiego dotychczas systemu żywienia w placówkach 

oświaty i wychowania. Odciążyliśmy także budżet miasta poprzez zmiany w kredytowaniu 

inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków. Jedną z metod zmniejszania kosztów 

budżetowych było zaoszczędzenie na  bieżącej działalności w zakresie realizacji usług 

komunalnych. Chodzi o zmniejszenie kosztów obsługi zimowego utrzymania dróg gminnych 

realizowanego sposobem gospodarczym.  Burmistrz wyraził nadzieję na zwiększenie 

efektywności działania powołanej w tym roku Spółdzielni Socjalnej „Communal – Service” 

zatrudniającej naszych mieszkańców – w tym osób niepełnosprawnych - w usługach 

komunalnych. Burmistrz podziękował za owocną współpracę najbliższym swoim 

współpracownikom, zwłaszcza sekretarz p. Grażynie Dziedzic, skarbnik p. Grażynie Meli 

oraz swojemu zastępcy p. Romanowi Sasinowi oraz kadrze kierowniczej jednostek 

organizacyjnych miasta za cierpliwość, zrozumienie i współpracę. Burmistrz podziękował 

radnym za wsparcie jego propozycji zmian budżetowych w trakcie 2011 roku, co świadczy o 

pozytywnym stosunku do wprowadzanych ogólnych zamierzeń burmistrza  dokonywania 

zmian w naszym mieście. Poinformował także o najpilniejszych w 2012 roku zadaniach w 

zakresie poprawy stanu infrastruktury miejskiej: modernizacji Pl. Jana Pawła II, budowie 

boisk z programu „Orlik 2012”, modernizacji stawu w parku miejskim wraz z jazem na rzece 

Mrożycy, modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii sprawozdań nadesłanej przez RIO w 

Łodzi. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała uchwałę nr 235 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 29 

maja 2012 r. odnoszącej się do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2011 rok.  Powyższe sprawozdania zaopiniowano 

pozytywnie pod względem formalno – prawnym, na podstawie przedłożonych dokumentów.  

 

Radny Adam Miazek przedstawił swoją opinię wykonanego w 2011 r. budżetu miasta. 

      Powiedział, że jest to opinia pozytywna. Przejęty przez nowego burmistrza budżet z 

wysokim wskaźnikiem zadłużenia został bezpiecznie zmieniony,  a radykalnie wprowadzone 

posunięcia oszczędnościowe pozwoliły w dość krótkim czasie na spore obniżenie o ok. 15 

pkt  poziomu zadłużenia budżetu miasta. Pozytywnie odniósł się do wyższego niż 

planowano osiągnięcia dochodów, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu na wydatkach 

budżetowych. Radny powiedział, że zmiany w trakcie roku budżetowego wprowadzane były 

z należytą ostrożnością. Powiedział, że wskaźnik zadłużenia osiągany w danym roku ma 
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jednak charakter krótkookresowy, a w planowaniu długookresowym należałoby posługiwać 

się  ogólnym poziomem zadłużenia miasta. Obliczył, że w 2013 roku zadłużenie miasta 

liczone na 1. mieszkańca wyniesie 1130 zł. Od 2008 roku jest to wzrost o 105%. Jest to dużo 

i w dłuższym planowaniu budżetu należy  brać to pod uwagę. 

 

Przewodniczący Rady odniósł się do ogólnikowego jego zdaniem wskaźnika zadłużenia miasta 

przypadającego na 1. mieszkańca. Miałby on sens, gdybyśmy porównali go do innych miast 

podobnej wielkości. Zaproponował radnemu, aby pokusił się o taką analizę i przedstawił ją 

przy najbliższej okazji, może podczas sierpniowej sesji Rady. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że w ciągu kilku najbliższych lat chciałby doprowadzić do 

większego oddłużenia budżetu Miasta. Planuje, że ok. 30% środków z rocznych przychodów 

budżetu chciałby przeznaczyć na spłatę długów miasta. Powiedział, że jego długookresowym 

celem jest obniżenie zadłużenia miasta do poziomu ok. 20%. 

 

Radna Czesława Gałecka nie zgodziła się z opinią burmistrza, że groziła nam ingerencja 

komisarza w zarządzanie miastem. Zadłużenie naszego miasta było porównywalne do 

zadłużenia innych samorządów i nie było słychać, aby w tak dużych miastach jak Toruń, 

Szczecin, Poznań, Wrocław czy Warszawa zagrażało wprowadzanie komisarycznych 

zarządów tylko dlatego, że miasta te zadłużały się rozwijając swoją infrastrukturę. Radna 

zwróciła uwagę, że droższe kredyty, jakie zaciąga obecnie ZUK na dokończenie inwestycji 

modernizacji gospodarki wodno – ściekowej odbiją się w niedalekiej przyszłości na 

podwyżkach opłat za wodę i ścieki. 

 

Przewodniczący Rady odniósł się do tej wypowiedzi, mówiąc, że ustawa o finansach 

samorządów wyraźnie mówi o nieprzekraczalnym progu zadłużenia 60%. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk podziękowała burmistrzowi Marcinowi Plucie za 

jego zaangażowanie, kreatywność i upór w dążeniu do osiągnięcia założonych celów w 

naprawie zarządzania miastem. Jej zdaniem  wielkim osiągnięciem burmistrza było 

doprowadzenie, mimo wielu przeszkód i trudności do uruchomienia komunikacji MPK na 

trasie Łódź – Brzeziny. Podziękowała także burmistrzowi - jak to określiła – „ za 

uzdrowienie atmosfery w Urzędzie Miasta”. Poprosiła burmistrza o dalszą pozytywną 

reakcję na sprawy przyjmowanych interesantów. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował za życzenia i rady. Powiedział, że nie lekceważy żadnego 

interesanta i cierpliwie wysłuchuje problemów indywidualnych, ale nieraz musi w sprawach 

służbowych wyjeżdżać, aby zabiegać o szersze interesy ogółu, zwłaszcza o środki 

zewnętrzne zwiększające nasze możliwości rozwoju. Dlatego nie ma za wiele wolnego czasu 

i prosi o wyrozumiałość.     

     Wspomniał tutaj o możliwości pozyskania środków na uregulowanie trudnej i bardzo 

delikatnej sprawy odzyskania żydowskich macew z fundamentów jazu, zabudowanych przez 

niemieckich okupantów w okresie II wojny światowej. Rozwiązanie tej sprawy pozwoli przy 

okazji na modernizację i rekultywację stawu w parku miejskim. Podziękował za duże 

zaangażowanie w tej sprawie dyrektora Muzeum Regionalnego Pawła Zybały.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej projektu uchwały. 
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Podczas chwilowej nieobecności przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej, jej 

członkowie przekazali pozytywną opinię projektu uchwały i przewodniczący Rady poprosił 

o odczytanie projektu uchwały. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli zastrzeżeń i 

przewodniczący Rady poprosił o glosowanie. 

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, spośród 14 obecnych w tym punkcie obrad sesji 

radnych. Wszyscy jednogłośnie byli „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował za pozytywną ocenę Rady Miasta sprawozdań z 

działalności finansowej oraz z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2011 rok. 

 

Uchwała Nr XXII / 50 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński poprosił przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Jakuba Piątkowskiego o przedstawienie opinii Komisji w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2011 r. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski powiedział, że na posiedzeniach Komisji 

Rewizyjnej w dniu 26 marca i 5 czerwca 2012 r. przeprowadzono wyczerpującą dyskusję w 

sprawie opinii o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Miasto Brzeziny za 2011 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Miasto Brzeziny na 

koniec 2011r. Komisja zapoznała się z opinią w tej sprawie Zespołu Orzekającego RIO. Po 

dyskusji głosowano nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Marcinowi Plucie za 2011 rok. Komisja jednogłośnie  5. głosami „za” wnioskowała do Rady 

Miasta w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. W dniu 6 czerwca 2012 r. Komisja 

przesłała swoje wnioski zarówno do RIO w Łodzi jak i do Rady Miasta.  

Podczas dyskusji nie zgłoszono uwag do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto 

Brzeziny na koniec 2011r., gdyż Radni uzyskali niezbędne informacje i wyjaśnienia na 

wszystkich komisjach. 

  

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poprosił  o przedstawienie opinii Składu 

Orzekającego RIO w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała opinię RIO w Łodzi z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej. Opinia ta jest pozytywna i RIO w Łodzi wystąpiła do Rady 

Miasta o udzielenie absolutorium burmistrzowi Brzezin za  rok 2011. Odczytała następnie 

projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Projekt uchwały w załączeniu do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do przedstawionego projektu uchwały i skoro nie było 

zgłoszeń, poprosił o przegłosowanie. 

 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, spośród 14 obecnych w tym punkcie obrad sesji 

radnych. Wszyscy jednogłośnie byli „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie 

było. 
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Przewodniczący Rady pogratulował burmistrzowi otrzymania absolutorium za 2011 r.  

       i życzył mu dalszych osiągnięć w pracy na rzecz społeczeństwa miasta Brzezin.  

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował za pozytywną ocenę jego pracy w 2011 roku. Burmistrz 

otrzymał od pracowników Urzędu Miasta bukiet kwiatów. 

 

Uchwała Nr XXII / 51 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

10.  Ocena funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w roku szkolnym 2011/2012  

       oraz potrzeby finansowo – rzeczowe placówek oświaty i wychowania na rok szkolny   

       2012/2012. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że materiał dotyczący tego tematu został szczegółowo 

omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, prosi więc kierowników 

jednostek oświaty i wychowania o krótką informację o potrzebach finansowo – rzeczowych 

placówek na nowy rok szkolny. 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 1 Małgorzata Wyka poinformowała o zwiększeniu liczby oddziałów 

przedszkola do ośmiu, co powoduje potrzebę zwiększenia zatrudnienia o jednego woźnego 

oddziałowego i jednego nauczyciela. W porozumieniu ze swoimi pracownikami doszła do 

porozumienia w wyniku którego zatrudnienie nauczyciela będzie niepotrzebne, gdyż brak 

kadrowy zostanie pokryty zwiększeniem liczby nadgodzin. Potrzebne będzie jednak 

zwiększenie planu wynagrodzeń w budżecie placówki na zatrudnienie woźnego 

oddziałowego. W okresie wakacji wymieniane będą filtry wentylatorów oraz usuwane 

drobne usterki i pomalowane niektóre pomieszczenia. 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 Agnieszka Gazda powiedziała, że w związku z uruchomieniem 

dwóch dodatkowych oddziałów będzie konieczna wymiana drzwi i usunięcie wysokiego 

progu. Należy także wyremontować schody. Na te prace prosi o zwiększenie środków 

finansowych.  Poinformowała, że przedszkole weźmie udział w obchodach Dnia 

Przedszkolaka w Łodzi, co jest wyróżnieniem jej placówki. W tym miejscu przewodniczący 

Rady podzielił się swoimi spostrzeżeniami z jego pobytu na uroczystości w placówce. 

Placówka ma stare sprzęty i zabawki będące na wyposażeniu ogrodu, w fatalnym stanie jest 

również ogrodzenie. Zaapelował o podjęcie działań zmierzających do wyrównania 

poziomów między przedszkolami, wszak za opiekę nad dziećmi płaci się taką samą stawkę. 

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniew Zieliński poprosił o dodatkowe środki na 

wykonanie bramy wjazdowej od strony ul. Fredry  oraz uzupełnienie ogrodzenia szkoły w 

związku z budową boiska typu „Orlik”. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Anna Mrówka powiedziała, że wybudowanie w tym roku 

boiska typu „Orlik” powinno zakończyć problemy szkoły z utrzymaniem właściwego 

porządku i bezpieczeństwa na terenie szkolnego boiska. Przypomniała o konieczności 

wykonania w budynku szkoły obudowy klatki schodowej drzwiami przeciwogniowymi. 

Jest to zalecenie, które szkoła otrzymała od Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej. Ze względu na brak środków finansowych w budżecie szkoły na ich realizację, na 

prośbę dyrektora szkoły, termin wykonania zaleceń został przesunięty już po raz szósty. 

Ostatecznym terminem jest wrzesień 2013 r. Co roku dyrektor występuje o subwencję z 

Ministerstwa Edukacji na ten cel, ale w tym roku subwencja nie obejmuje tego zadania. 

Jeśli zadanie to nie zostanie wykonane do kwietnia 2013 roku, będzie zmuszona prosić 
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burmistrza o przekazanie środków z budżetu miasta. Zalecenia te mszą zostać wykonane, 

ponieważ w przypadku ich niewykonania szkoła zapłaci karę przewyższającą koszty tego 

zadania. 

 

Dyrektor Gimnazjum Małgorzata Filipiak zapewniła o konieczności wykonania remontu dachu 

i obróbek blacharskich w przyszłym roku. Poinformowała, że od września br. zwiększy się  

do 13 liczba oddziałów w gimnazjum, ponieważ będzie 5 klas pierwszych. Poinformowała, 

że w wyniku burzy, uszkodzeniu uległa centralka telefoniczna i niektóre urządzenia 

informatyczne. Koszt ich wymiany nie jest wysoki, więc nie ma potrzeby zgłaszania strat 

do ubezpieczyciela. 

 

Przewodniczący Rady i skarbnik miasta byli jednak innego zdania. Należy zgłosić te straty do 

brokera ubezpieczeniowego i pokryć je z ubezpieczenia placówki, gdyż w innym 

przypadku może nastąpić przekroczenie dyscypliny finansowej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań, ale nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński pogratulował dyrektorom osiągniętych 

wyników w minionym roku szkolnym i życzył spokojnych wakacji. 

 

W tym momencie obrad, przewodniczący rady ogłosił przerwę w sesji. 

 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie planów  pracy na II półrocze 2012 r. 

 

1) Rady Miasta Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zmniejszył w planie pracy Rady ilość tematów 

zasadniczych, dając możliwość rozpatrywania ich na posiedzeniach komisji. Poinformował, 

że w stosunku do przesłanego projektu  wprowadził do planu pracy Rady na II półrocze 

2012 r. we wrześniu temat z pierwszego półrocza dotyczący oceny współpracy 

zagranicznej miasta z samorządami miast zagranicznych oraz na grudzień informację z 

realizacji inwestycji miejskich współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poprosił 

następnie o uwagi radnych do przedstawionego projektu planu pracy Rady na II półrocze 

2012 r. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wprowadzenie do planu pracy Rady tematu dotyczącego 

podsumowania letniej akcji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 r. 

 

Radna Grażyna Korybut wnioskowała o włączenie do planu pracy Rady na II półrocze 2012 r. 

tematu dotyczącego realizacji założeń polityki mieszkaniowej miasta. 

 

Przewodniczący Rady uwzględnił w projekcie planu pracy Rady Miasta powyższe wnioski. 

      Po odczytaniu projektu uchwały, poddał go pod głosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych jednogłośnie „za” 

 

Uchwała Rady Miasta Nr XXII / 52 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

2) Komisji Rewizyjnej. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił projekt planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że w propozycji tego planu mało jest czynności kontrolnych. 

Zaproponował, aby Komisja wzięła pod uwagę np. kontrolę gospodarowania mieniem 

miasta, gdyż Rada przekazała swoje kompetencje w zakresie zawierania umów dzierżawy 

na okres powyżej  3 lat burmistrzowi miasta i należałoby sprawdzić, jak burmistrz 

gospodaruje tym uprawnieniem.  

 

Przewodniczący Komisji  powiedział, że weźmie pod uwagę sugestię przewodniczącego Rady 

w opracowaniu planu pracy Komisji Rewizyjnej na I połowę 2013 roku.  

 

Po odczytaniu projektu uchwały przez przewodniczącego Komisji, przystąpiono do 

głosowania. 

 

Głosowało 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Rady Nr XXII/ 53 /2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

3) Komisji Finansowo – Budżetowej. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przedstawił plan pracy 

Komisji na II półrocze 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wprowadzenie poprawek dot. zapisania w planie 

odpowiedzialnego za przedstawienie tematu. Po odczytaniu projektu uchwały poprosił o 

zgłaszanie uwag, a gdy ich nie zgłoszono, przystąpił do głosowania. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XXII/ 54 /2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

4) Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przedstawiła propozycję planu pracy na II 

półrocze 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję na temat zaproponowanych zagadnień w planie 

pracy Komisji. Uwag nie zgłoszono. Po odczytaniu projektu uchwały przewodniczący 

Rady poprosił o głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XXII / 55 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

5) Komisji Spraw Społecznych. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut przedstawiła plan pracy Komisji, uzupełniony 

dodatkowymi tematami, których nie było w materiale przesłanym radnym. 
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Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych, a gdy ich nie zgłoszono, po odczytaniu 

projektu uchwały przystąpił do głosowania. 

 

Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XXII/ 56 /2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

6) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Przewodniczący Komisji Przemysław Maślanko przedstawił plan pracy Komisji na II półrocze 

2012 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wprowadzenie do planu odpowiedzialnego za przedstawienie 

materiału – burmistrza miasta. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi radnych, a gdy ich nie zgłoszono, po odczytaniu 

projektu uchwały przystąpił do głosowania. 

 

Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XXII/ 57 /2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

Radny Dróżdż Michał  powiedział, że niepotrzebnie na sesjach Rady traci się cenny czas, 

powielając te informacje, które całościowo przedstawiano na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący poinformował, że nie wszyscy radni uczestniczą w pracach poszczególnych 

komisji, a poza tym w sesji uczestniczą zaproszeni goście. 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie  

      Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r. 

 

Skarbnik miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia zmian budżetowych 

do planu 2012 r. Poprosiła o wprowadzenie poprawek do materiału przesłanego radnym w 

załącznikach nr 1 i 3. Najważniejsze zmiany po stronie dochodów dotyczą wprowadzenia 

środków z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła 

Marzeń” realizowanego w szkołach podstawowych w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 

lipca 2013 roku. Na ten rok zabezpieczono środki w wysokości 82.025 zł  łącznie 153.200 

zł w ciągu dwóch lat. Wkładu własnego miasta w tym projekcie nie wnosi. Kolejnym 

projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych jest „Okno na świat” – projekt 

realizowany w okresie od 10 czerwca 2011 do 30 września 2014 r. – 557.000 zł. Wartość 

całego projektu – 1.041.000 zł, wkład własny miasta wynosi 15 %., tj. 156.202,65 zł.  

Dotacja unijna wynosi 752.000 zł i z budżetu państwa – 132.772 zł. Jeśli chodzi o wydatki, 

zmiany dotyczą inwestycji budowy boisk „Orlik”. Polegają one na zwiększeniu środków na 

ten cel o 382.000 zł. Obecnie zrezygnowano z budowy „Białego Orlika” i z budowy 

chodnika przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby móc zrealizować inwestycję 

budowy 2 boisk typu „Orlik” przy obu szkołach podstawowych. Pojawiła się natomiast w 

planach budowa części chodnika przy ul. Głowackiego.  Kolejną zmianą po stronie 

wydatków jest przekazanie środków w wysokości 7.500 zł na szkółkę piłkarską dla dzieci 

pod patronatem klubu Real Madryt i dotacja 20 tys. zł na służby ponadnormatywne dla 

Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na II półrocze 2012 roku. 
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Radna Czesława Gałecka zaproponowała aby zrezygnować z budowy jednego z boisk typu 

„Orlik”. 

 

Przewodniczący Rady był innego zdania. Boiska przy obu szkołach są potrzebne dla rozwoju 

sportu dzieci i młodzieży oraz prawidłowego prowadzenia zajęć wf w szkołach. Ponadto 

rozbudzono nadzieje i zapowiedziano oddanie w tym roku obu obiektów sportowych. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał o lokalizację strefy inwestycyjnej oraz prosił o uzasadnienie 

niskich nakładów na ten cel w wysokości 32 tys. zł. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że jest to teren po kopalni piasku i żwiru - Fara II.  

 

Skarbnik Grażyna Mela dodała, że 32 tys. zł to jest 15% wkładu własnego miasta na to 

zadanie. 

 

Przewodniczący Rady zażartował, że chyba piłkarz Realu Madryt Ronaldo nie pojawi się na 

otwarciu szkółki piłkarskiej, skoro wcześniej odpadł z drużyną Portugalii z turnieju Euro 

2012. Mówi o tym dlatego, że w jednej z gazet podano informację o przyjeździe gwiazd 

Realu Madryt na inaugurację szkółki. Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu 

uchwały, który otrzymał pozytywna opinię właściwej Komisji, a następnie przystąpił do 

głosowania. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, 12 było „za”,  1 głos był wstrzymujący się. 

 

Uchwała Nr XXII/ 58 /2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  

      Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012 – 2028. 

 

Skarbnik miasta Grażyna Mela uzasadniła wprowadzenie zmiany w WPF. Zmiana 

spowodowana jest decyzją Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji do 

MOPS oraz do funkcjonowania samorządu, łącznie o 12 tys. zł. W wyniku wprowadzenia 

tej zmiany ulegnie zmniejszeniu wskaźnik zadłużenia budżetu miasta z 41,93 do 41,92 pkt. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Finansowo – Budżetowa zaopiniowała zmiany. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki odpowiedział, że opinia Komisji w tej sprawie jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie znaczenia art. 243, na który powołano się w 

projekcie uchwały. 

 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że artykuł ten zawiera wzór do wyliczenia wskaźnika 

zadłużenia budżetu. Więcej zapytań i uwag nie zgłoszono, więc odczytała projekt uchwały, 

a przewodniczący Rady poprosił o jego przegłosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, głosów „za” było 12, 1 głos wstrzymujący się. 

 

Uchwała Nr XXII/ 59 /2012 stanowi załącznik do protokółu. 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu radnego Grzegorza Kędzię – inicjatora 

projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej na ul. Szarych Szeregów. 

 

Radny Grzegorz Kędzia w uzasadnieniu do zgłoszonego projektu uchwały powiedział, że 

Armia Czerwona, która działała wbrew interesowi naszego narodu nie może być 

gloryfikowana w postaci  utrzymywania  nazwy ulicy jej imienia. Brzeziny są jedyną 

miejscowością w regionie, w której istnieje ulica o tej nazwie. Poinformował, że Senat RP 

przygotowuje projekt ustawy eliminującej nazwy z poprzedniej epoki politycznej. 

 

Radna Czesława Gałecka wyraziła swoje oburzenie argumentacją inicjatora tej uchwały. 

Polemizowała z radnym Grzegorzem Kędzią, twierdząc, że Armię Czerwoną tworzyli 

żołnierze wykonujący rozkazy i często ginęli wyzwalając nas spod hitlerowskiej okupacji. 

Ich groby znajdują się na naszym cmentarzu. Nazwa ta symbolizuje jedynie historię, czyli 

nasze dzieje, o których nie powinniśmy zapominać, bo są prawdziwe. Nazwa dotyczy 

pamięci o żołnierzach wyzwolicielach i  nie gloryfikuje reżimu Stalina czy władzy 

radzieckiej. Ulica Armii Czerwonej jest niewielka i na uboczu miasta. Radna sądzi, że 

nazwę Szarych Szeregów należy zachować dla  ulicy bardziej znaczącej w mieście a nie 

peryferyjnej.  

 

Radna Grażyna Korybut poparła wniosek radnego Grzegorza Kędzi, uważając, że obecna 

nazwa tej ulicy jest plamą na naszym honorze. Powiedziała, że w ocenie naszej historii nie 

będziemy nigdy jednomyślni. 

 

Radny Krzysztof Jeske zadał pytanie, czy wnioskodawca zmiany nazwy ulicy przeprowadził 

konsultację z mieszkańcami tej ulicy. Radny uważa, że mieszkańcy nie powinni ponosić 

skutków finansowych zmiany nazwy ulicy. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński również wyraził opinię, że dobrze by było, żeby 

mieszkańcy wypowiedzieli się w tej sprawie. 

 

Radny Grzegorz Kędzia odpowiedział, że jednym z sześciu punktów jego programu 

wyborczego była zmiana nazwy  ulicy Armii Czerwonej. Skoro otrzymał mandat 

wyborczy, to zamierza zrealizować ten punkt swojego programu. Uważa, że konsultacja z 

mieszkańcami ulicy jest zbędna,  bo kto będzie za ponoszeniem dodatkowych kosztów i za 

zmianami dokumentów. Dodał, że nawet obecne władze rosyjskie zmieniają nazwy 

związane z reżimem komunistycznym i jego przywódcami.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że radny jednak nie przeprowadził rozmów z mieszkańcami. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o wysokość kosztów związanych ze zmianą nazwy ulicy. 

 

Burmistrz Marcin Pluta  powiedział, że obecna próba zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej jest 

czwartą z kolei. Wyraził zadowolenie z różnorodności poglądów w tej sprawie. 

Poinformował, że siedem lat temu przeprowadził analizę  w sprawie zmiany nazwy tej 

ulicy i wówczas 50 proc. mieszkańców tej ulicy było za zmianą. Część nie miała zdania, a 
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część była zdecydowanie przeciwna. Burmistrz zapewnił, że w przypadku zmiany nazwy 

ulicy dokumenty tożsamości zostaną mieszkańcom wymienione  bezpłatnie. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że nawet bez konsultacji z mieszkańcami należy podjąć 

decyzję o zmianie nazwy tej ulicy. Postawiła wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do 

głosowania. 

 

Radny Tadeusz Barucki poparł wniosek radnej Grażyny Korybut podając przykłady zmiany 

nazw ulic w Brzezinach bez społecznych konsultacji z mieszkańcami. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że nic nie wie o pracach Senatu RP nad projektem ustawy, o 

której wspomniał radny Grzegorz Kędzia. Przypomniał jednak, że IPN wystosował do 

samorządów apel, aby zmieniły  nazwy związane z postaciami komunistycznymi. Do 

naszego samorządu nie zwracano się w sprawie zmiany nazwy ul. Armii Czerwonej. 

Dowody osobiste mieszkańców będą wymieniane bezpłatnie. Pewne dodatkowe koszty 

poniosą  przedsiębiorcy z tej ulicy – o ile tacy tam są i mają siedziby swoich firm. 

Przewodniczący Rady wyraził zdziwienie, że wobec tak zdecydowanych i różnych 

poglądów na temat zmiany nazwy ulicy Armii Czerwonej, nikt z oponentów nie zgłosił 

formalnego wniosku o zdjęcie punktu z porządku obrad. Realizując wniosek formalny 

radnej Grażyny Korybut poddał pod głosowanie sprawę zakończenia dyskusji i przejścia do 

głosowania uchwały. 

 

Radni w głosowaniu zdecydowali o zakończeniu dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił wnioskodawcę projektu uchwały o odczytanie jej treści a 

następnie poprosił radnych o głosowanie. 

 

W głosowaniu, w którym wzięło udział 12 radnych Rada Miasta uchwaliła zmianę nazwy ulicy 

„Armii Czerwonej” na „Szarych Szeregów” 8 głosami „za”, przy 2 przeciwnych i 2 

wstrzymujących się. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że po uprawomocnieniu się uchwały nastąpią zmiany 

szyldów na nowe z nazwą ulicy Szarych Szeregów i mieszkańcy otrzymają wezwanie do 

Urzędu Miasta w sprawie zmiany dowodów osobistych.  

 

Uchwała Nr XXII/ 60 /2012 stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji 

w Brzezinach środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych. 

 

Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic poinformowała, że do Rady Miasta wpłynął wniosek od 

Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach w sprawie przyznania dotacji z budżetu 

miasta na pełnienie służb ponadnormatywnych w II półroczu 2012 r. Przedstawiła 

uzasadnienie projektu uchwały w tej sprawie. Środki w wysokości 19.992 zł. przeznaczone 

zostaną na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów Komendy Powiatowej 

Policji w Brzezinach oraz policjantów komórek i jednostek organizacyjnych dla których 

przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,  w 

związku z pełnieniem na terenie miasta Brzeziny dodatkowych służb patrolowych oraz 

służb pełnionych w siedzibie Komendy Powiatowej Policji Brzezinach w celu 

dokonywania wpisów do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
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będące skutkiem funkcjonowania w mieści Straży Miejskiej. Dotacja jest przewidziana na 

realizację zadań w okresie od września  do grudnia  2012 roku. Celem przekazania środków 

finansowych jest poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzi radnych w sprawie dotacji dla Policji. 

 

Radna Grażyna Korybut zwróciła uwagę, że Komenda Wojewódzka wyraziła zgodę na 

utworzenie Straży Miejskiej w Brzezinach, w związku z tym zdawała sobie sprawę ze 

zwiększenia obowiązków Komendy Powiatowej Policji. Radna zapytała, czy  nie ma 

rozwiązań organizacyjnych w tej sprawie, tylko miasto musi dofinansowywać te czynności 

Policji? Radna uważa, że wpisy do ewidencji policyjnej o przekraczaniu przepisów ruchu 

drogowego są zadaniem Policji. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie, czy kwota w wysokości ok. 8 tys. zł na 

rekompensatę dla policjanta obsługującego ewidencję kierowców ukaranych punktami 

karnymi będzie obciążała budżet Straży Miejskiej? 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Straż Miejska jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta i 

nie ma osobnego budżetu.  Środki przekazywane dla Policji pochodzą z budżetu miasta. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że obecnie, gdy Straż Miejska wdrożyła się w 

swoje zadania, to w ciągu jednego miesiąca wytwarza ok. 1200 kart, które muszą być 

zaewidencjonowane w systemie informatycznym Komendy Policji. 

 

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy w celu uniknięcia przekazywania dodatkowych środków 

finansowych dla Policji, istnieje możliwość, aby wprowadzaniem kart mandatowych do 

policyjnego systemu zajmowała się osoba oddelegowana ze Straży Miejskiej? 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Cezary Petrus odpowiadając na pytanie radnego M. 

Dróżdża stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Komendant powiedział, że  radni nie mają 

większych wątpliwości dotyczących potrzeby patroli ponadnormatywnych i ich opłacania z 

budżetu miasta. Zaistniała jednak nowa sytuacja będąca skutkiem powołania Straży 

Miejskiej, która codziennie przekazuje od 40 do 50 kart  z danymi kierowców naruszających 

przepisy w ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami jest to obowiązek Policji. Do 

wykonywania tej pracy skierowany jest dodatkowy funkcjonariusz. Koszty jego pracy 

należałoby choćby częściowo zrefundować. Obliczamy, że w okresie 4 miesięcy 2012 r. – od 

września do grudnia będzie to ok. 8 tys. zł . Ale w roku 2013 przez 12 miesięcy , przy 

obsłudze 1500 kart ewidencyjnych koszty te wyniosą ok. 30 tys. zł. Taki wniosek do budżetu 

2013 r. już obecnie  składamy do uwzględnienia przez Radę Miasta. 

 

Radna Czesława Gałecka skomentowała powyższe wystąpienie komendanta słowami: „My 

mamy Straż Miejską, a Policja ma dodatkową pracę”. 

 

 

Radny Grzegorz Kędzia wnioskował, aby stworzyć grupę policjantów – na wzór dawnego 

ZOMO, która będzie szybko reagowała na wykroczenia w mieście, ponieważ obecnie 

interwencje policjantów nie zawsze są skuteczne. 

 

Radna Czesława Gałecka zareagowała na wniosek radnego Kędzi mówiąc, że z jednej strony 

wnioskuje o likwidację nazwy ul. Armii Czerwonej, a obecnie wnosi o powołanie ZOMO. 
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Radny Grzegorz Kędzia przeprosił za niefortunne sformułowanie. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaapelował do radnych o podjęcie uchwały dotyczącej przekazania 

pomocy finansowej Policji. Podkreślił, że praca policji będzie skuteczniejsza, jeżeli 

wesprzemy jej działania. Dzięki dofinansowaniu ze strony miasta Komenda Powiatowa 

może zaangażować w działania prewencyjne większą liczbę funkcjonariuszy, a to  przełoży 

się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 

 

Radny Michał Dróżdż wnioskował o polepszenie skuteczności działań patroli policyjnych oraz 

poparł apel burmistrza w sprawie podjęcia uchwały omawianej w tym punkcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały przez sekretarz miasta, a 

następnie zarządził głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych, z których „za” było  12 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Komendant Cezary Petrus podziękował za pozytywny stosunek radnych do sfinansowania 

służb ponadnormatywnych. Poprosił jednocześnie o zapraszanie przedstawicieli Komendy 

Powiatowej na posiedzenia komisji Rady, dla lepszego zrozumienia specyfiki służby Policji 

i wyjaśniania ewentualnych nieporozumień i utrzymywanie dobrej współpracy samorządu 

miejskiego i Policji. 

 

Uchwała Nr XXII/ 61 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  

      „Razem Możemy Więcej” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

 

Kierownik MOPS w Brzezinach Teresa Kwiecień przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały 

w sprawie wdrożenia projektu pilotażowego „ Razem możemy więcej”, realizowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu „Tworzenie o 

rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach Działania 

1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I 

Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość tego 

projektu wynosi 999.920 zł. a okres realizacji jest od 1 czerwca 2012 do końca listopada 

2013 r. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że MOPS stracił już prawie miesiąc czasu z okresu 

przewidzianego na prowadzenie tego projektu i poprosił o wyjaśnienie tej sytuacji. 

 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień  powiedziała, że nie ma tu winy jednostki, którą kieruje, 

ponieważ za późno ogłoszono nabór na ten projekt. Niewiele jednak stracono, bo okres 

lipca przeznaczony jest na sprawy związane z przygotowaniem i wdrożeniem projektu. W 

lipcu podpisana zostanie też umowa dot. realizacji tego projektu.  

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Spraw Społecznych. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut odpowiedziała, że opinia jest pozytywna, bowiem 

projekt obejmuje pracę socjalną z osobami bezrobotnymi polegającą na nauczeniu się 

motywacji do pracy i oswojenie się byłych bezrobotnych na rynku pracy. 
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Przewodniczący zapytał,  kogo obejmuje ten program? 

 

Kierownik MOPS odpowiedziała, że omawiany program obejmuje 20 bezrobotnych osób z 

terenu miasta. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o bieżące monitorowanie realizacji programu, tak, aby był 

wymierny efekt dla jego uczestników a nie po to, by pieniądze rozeszły się w działalności 

administracyjnej. Powiedział, że musimy być bogatym krajem, skoro dla 20 osób możemy 

przeznaczyć milion zł. Wypada się jednak cieszyć ze zwiększenia budżetu miasta w dziale  

pomocy społecznej. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych podzieliła opinię przewodniczącego Rady. 20 

przywróconych osób na rynek pracy jest jednak kroplą w morzu potrzeb, bowiem 

bezrobotnych w naszym mieście jest 800 mieszkańców. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że jemu jako współautorowi omawianego projektu zależy, 

aby uczestnicy projektu wyrwali się z chronicznego bezrobocia, ze strefy ubóstwa 

socjalnego do strefy czynnych zawodowo. Dlatego przyglądać się będzie rozliczaniu pracy 

socjalnej i udzielanym świadczeniom społecznym, szczególnie przy realizacji  tego 

projektu. 

 

Radny Michał Dróżdż powiedział, że grzechem byłoby nie wykorzystać przyznanych środków. 

Uważa jednak, że  powinniśmy do realizacji tego projektu zakwalifikować osoby czasowo 

a nie trwale bezrobotne. Osobom trwale wykluczonym z rynku pracy wg radnego niewiele 

pomogą próby przywrócenia ich do pracy. Natomiast wyższe jest prawdopodobieństwo 

przywrócenia na rynek pracy osób, które już pracowały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały, a gdy radni nie wnieśli uwag, 

zarządził głosowanie. 

 

Głosowało 8 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Uchwała Nr XXII/ 62 /2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Aktywność – mój atut” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

   

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach projektu systemowego 

„Aktywność- mój atut” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , poddziałanie 

7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku 

aktywności zawodowej. Działania przewidziane w projekcie mają za zadanie pomóc w 

powrocie na rynek pracy oraz do uczestnictwa w życiu społecznym a tym samym zapobiec 

wykluczeniu społecznemu. Wyjaśniła, że jest to druga część projektu realizowanego od 

2009 roku W 2012 roku projekt będzie wdrażany w okresie od lipca do końca grudnia 2012 
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r. Udział w nim brać będzie kolejne 20 osób, w tym 6 kobiet. Wartość projektu wynosi 

206.152 zł,  wkład własny w wysokości  21.646 zł. stanowi 10,5%. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są to te same osoby, które będą uczestniczyć w projekcie 

„Razem Można Więcej”? 

 

Kierownik MOPS odpowiedziała, że nie. 

 

Na pytanie, czy Komisja Spraw Społecznych opiniowała projekt uchwały? 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut odpowiedziała, że  opinia Komisji Spraw 

Społecznych jest pozytywna. Komisję interesowała odpowiedź na pytanie, czy realizowane 

programy są społecznie skuteczne i czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma 

rozeznanie o ich efektywności. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że pierwotnie MOPS zamierzał zrezygnować z tego 

projektu, ale przekonał kierownik MOPS, że każda złotówka jest istotna dla aktywizacji 

środowisk najbiedniejszych. Na pytanie radnej Grażyny Korybut w sprawie efektywności 

wdrażanych projektów odpowiedział, że jest zmiana jakościowa na lepsze w zakresie 

spójności, komplementarności i integracji projektów wprowadzanych przez resort pracy i 

polityki społecznej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały. Zwrócił uwagę na poprawność 

sformułowania użytego w projekcie uchwały. Poprawną formą jest „Rada Miasta Brzeziny 

uchwala, co następuje:” i prosi o jej stosowanie. Należy także użyć poprawnej formy w 

poprzedniej uchwale. Uzyskał na to zgodę radnych. Poddał następnie projekt uchwały pod 

głosowanie. 

 

Głosowało 8 radnych, 7 głosów było „za” i 1 wstrzymujący się. 

 

Uchwała Nr XXII/ 63 / 2012 stanowi załącznik do protokółu.  

 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Miasto Brzeziny”, oraz trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

 

Podinspektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak przedstawiła 

uzasadnienie  projektu uchwały w sprawie zagospodarowania wyrobów z azbestu na terenie 

miasta Brzeziny. Poinformowała, że integralną częścią uchwały jest załącznik z 

Regulaminem postępowania w zakresie likwidacji wyrobów azbestowych. Wyjaśniła, że na 

ten cel miasto może uzyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i 

Ochrony Środowiska w Łodzi.  Wyjaśniła, że do korzystania z dotacji celowej na 

sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest uprawnione są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 

prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub 

powiatowymi osobami prawnymi posiadające nieruchomości położone na terenie Gminy 

Miasto Brzeziny, spełniające następujące warunki: 

     1) są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, 

     2) są użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości 

http://www.brzeziny.bip.net.pl/?a=3301
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?a=3301
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?a=3301
http://www.brzeziny.bip.net.pl/?a=3301
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     3) w przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, 

konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby lub załączenie pełnomocnictwa 

udzielonego wnioskodawcy przez te osoby. 

      Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów inwestycji usuwania wyrobów zawierających azbest przyjmowane będą w 

Urzędzie Miasta Brzeziny do dnia 31 lipca 2012 r., a w latach kolejnych do 30 kwietnia. 

      Poinformowała, że dotacja indywidualna na demontaż, transport i utylizację wyrobów 

azbestowych może wynieść nawet 99%.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się tym 

projektem? 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska  powiedziała, że projekt uchwały i załączony do 

niej regulamin uzyskały pozytywną opinię Komisji. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił wątpliwość, co do bardzo krótkiego terminu składania wniosków 

o dotację. Uchwalę może podpisać nawet dzisiaj, ale wejdzie w życie dwa tygodnie po 

opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, dlatego uważa, że 

należy wydłużyć termin składania wniosków  przynajmniej do 31 sierpnia 2012 r.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę w sesji dla przeprowadzenia konsultacji 

dotyczącej terminu składania wniosków o dotację. Po dokonanych uzgodnieniach 

poinformował o wniesieniu poprawki na str. 2 Regulaminu w § 4, p. 4 zmieniającej datę 31 

lipca 2012 r. na 31 sierpnia 2012 r. Poprosił o odczytanie projektu uchwały wraz z 

naniesioną poprawką a następnie przystąpił do głosowania. 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Przewodniczący Rady wyraził zadowolenie, że uchwała ta została przygotowana i uchwalona, 

ponieważ usuwanie azbestu obecnie jest jedną ze spraw priorytetowych i ustawowo do 

2032 r. należy zlikwidować wyroby zawierające azbest, jako groźny materiał dla zdrowia 

ludzi. Dotacja będzie pewnym wsparciem dla mieszkańców, którzy stoją przed problemem 

usunięcia wyrobów z azbestu w swoich domostwach. Treść tej ważnej dla mieszkańców 

uchwały wraz z załączonym Regulaminem powinna być udostępniona do powszechnej 

wiadomości poprzez  lokalną gazetę oraz stronę internetową miasta. 

 

Uchwała Nr XXII/ 64 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Leszka Zbudniewka. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że 5 czerwca b.r.  za pośrednictwem  Wojewody 

Łódzkiego wpłynęła do Rady Miasta skarga Pana Leszka Zbudniewka na działalność 

Burmistrza Miasta Brzeziny w zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej w Brzezinach. 

      Sprawa została przekazana do zbadania przez Komisję Rewizyjną. Poprosił 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o poinformowanie o wyniku pracy w zakresie 

rozpatrzenia wniesionej skargi. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że wg. opinii Komisji, skargę należy 

uznać za bezzasadną. 
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Radny Tadeusz Barucki był zdania, że Rada Miasta nie powinna zajmować się tą sprawą. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że przekazana skarga nie jest anonimem. Wojewoda nie 

posiada kompetencji w zakresie rozpatrzenia skargi na burmistrza, bo należy to do 

właściwości Rady i jej Komisji Rewizyjnej. Rada Miasta ma podjąć uchwałę, czy jest to 

skarga zasadna, czy nie. Powiedział, że integralną częścią uchwały jest uzasadnienie, w 

którym należy podać argumenty za uznaniem skargi za zasadną, albo bezzasadną. Musi się 

tam również znaleźć pouczenie, że  w razie kolejnej skargi w tej sprawie, o ile nie 

pojawiają się nowe okoliczności sprawy Rada 

 (art.. 

239 kpa). 

      Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie treści uchwały, a następnie o jej 

przegłosowanie. 

 

Głosowało 12 radnych, 11 głosów było „za”, 1 głos wstrzymujący się. 

 

Uchwała Nr XXII/ 65 / 2012 stanowi załącznik do protokółu.    

 

20. Wolne wnioski. 

 

Radny Michał Dróżdż poprosił o naprawienie nawierzchni chodnikowej na rynku od strony 

południowej i chodnika w ul. Wojska Polskiego. Wnioskował też o zamontowanie lustra 

przy ul. Mrockiej i Wojska Polskiego. W tym miejscu jest zła widoczność i zagraża to 

bezpieczeństwu w ruchu drogowym.  Poprosił o zajęcie się sprawą nieporządku przy Polo 

Markecie, zobligowanie administratora marketu do utrzymywania czystości na tym terenie. 

Zwrócił uwagę na chuligańskie zachowania na rynku. Proponował, aby zajęły się tym 

patrole policji pełniące służby ponadnormatywne. Poinformował, że nie otrzymał 

odpowiedzi na swoją interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ul. Reymonta. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zapewnił, że od dłuższego czasu naciska na administrację 

Polomarketu, aby dbała o czystość i porządek na swej posesji. Poprosił straż miejską o 

interwencję w tej sprawie i ukaranie zarządcy niewywiązującego się ze swych 

obowiązków. Obiecał, że osobiście zajmie się tą sprawą. Jeśli chodzi o chodnik przy ulicy 

Wojska Polskiego, ulica ta jest w zarządzaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Łowicz.  

Poinformował, że w najbliższym czasie ZDW będzie wymieniać asfalt na odcinku od 

szpitala do ulicy Mrockiej i być może naprawi również chodnik na ul. Wojska Polskiego. 

      W sprawie naprawy nawierzchni w ul. Reymonta zapewnił, że gdy tylko uda się zakupić 

destrukt asfaltowy, to ul. Reymonta będzie naprawiona. 

 

Przewodniczący Rady po raz kolejny przypomniał, że odpowiedź na interpelację powinna być 

udzielona w terminie do 21 dni.  

 

Radny Tadeusz Barucki wnioskował o wymianę koszy na ulicy  Konstytucji 3 Maja. 

Powiedział, że kolejny raz zwraca uwagę na uszkodzoną rynnę pośrodku elewacji budynku 

przy ul. Sienkiewicza 11. Poprosił o podjęcie interwencji władz miasta w sprawie 

utrzymania posterunku Zakładu Energetycznego w Brzezinach, który będzie funkcjonował 

tylko do końca bieżącego roku. Potem ma być przeniesiony do Koluszek. 

  

Zastępca Roman Sasin wyjaśnił, że przeszło pół roku prowadzi wraz z burmistrzem  rozmowy 

z PGE, aby nie likwidowano posterunku w Brzezinach. Zamierzaliśmy zaproponować PGE 
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dodatkowy teren niewykorzystywanej ul. Kosynierów, ale i tak okazało się, że lepsze 

warunki PGE będzie mieć w Koluszkach. 

 

Burmistrz Marcin Pluta dodał, że w Brzezinach jest o wiele mniej linii dużego i średniego 

napięcia. Reforma, którą przeprowadza PGE polega na zautomatyzowaniu wielu procesów 

i wiele bramek pomiarowych zlokalizowanych zostanie na terenie Koluszek. Proces 

wdrażania tych zmian trwa od dwóch lub trzech lat, dlatego teraz jest już za późno na 

jakiekolwiek prośby i interwencje, bo PGE podjęła już decyzję.  Nie mamy możliwości 

żeby tego zblokować, jest to wewnętrzna sprawa spółki PGE. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński dodał, że Starostwo również prowadziło działania w tej 

sprawie, ale bezskutecznie. PGE racjonalizuje swoją sieć posterunków w oparciu o 

rachunek ekonomiczny i o zmianach zdecydowano już wcześniej.  

 

Radna Barbara Kozłowska zgłosiła wniosek o naprawę nawierzchni w ulicy Przechodniej oraz 

przycięcie wierzby przy bloku 2/4 na ul. Reformackiej. 

 

Radna Czesława Gałecka zwróciła uwagę  na zaśmiecone i niesystematycznie sprzątane 

targowisko miejskie, zwłaszcza w soboty. Wystąpiła także z wnioskiem o usprawnienie 

pracy Spółdzielni Socjalnej. 

 

Zastępca Roman Sasin odnosząc się do wniosku radnej, powiedział, że od czasu nowego 

zarządcy poprawił się stan porządku na rynku.  

 

Radna Barbara Kozłowska  wyjaśniła jako pracownica TBS, że rynek jest sprzątany codziennie 

do późnego wieczora. Problem ze śmieciami występuje ze względu na właścicieli sklepów. 

Nie wszyscy posiadają pojemniki na śmieci, w związku z czym śmieci są zostawiane przed 

sklepami lub podrzucane. Poprosiła o przeprowadzenie kontroli na targowisku  posiadania 

pojemników na śmieci i umów na ich wywóz. 

 

Radny Tadeusz Pabin wnioskował o naprawę nawierzchni ulicy Andersa na odcinku 

przyległym do ul. Św. Anny.  

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński przypomniał o swojej interwencji w sprawie tej ulicy już 

drugą kadencję. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że problem tej ulicy zostanie rozwiązany wraz z 

budową ronda. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował o potrzebach remontowych na ulicach o 

nieutwardzonej nawierzchni. Powiedział, że wskutek konieczności skupienia środków na 

ważnych dla miasta inwestycjach współfinansowanych ze środków zewnętrznych jak np. 

budowa boisk „Orlik” -  remonty ulic zostaną na razie ograniczone. Ustalono, że na razie 

zakupi się za 30 tys. zł tłuczeń i po kolei będą wykonywane prace na ulicach: Andersa, 

Sportowej, Przedwiośnie.  

 

Radna Grażyna Korybut zapytała, czy istnieje możliwość usunięcia piasku ze studzienek 

burzowych na ulicy Mrockiej. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin obiecał zająć się rozwiązaniem tej sprawy. 
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Radna Czesława Gałecka poprosiła, aby w następnym budżecie i w planach inwestycyjnych 

dołożyć remont ulic: Andersa, Św. Anny i Sportowej. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk złożyła wniosek o budowę ulicy Leśnej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby wnioski inwestycyjne do przyszłorocznego budżetu  

     Składać w terminie do 30 września do Komisji Finansowo – Budżetowej. 

 

Radna Grażyna Korybut zwróciła się do burmistrza, aby na bieżąco interesował się  sprawami 

związanymi z prywatyzacją szpitala w interesie mieszkańców miasta. My wiemy, że 

decyzje wg posiadanych kompetencji należą do Starosty. Zaapelowała, by Rada Miasta 

również włączała się w tego rodzaju debaty, jak debata o szpitalu, ponieważ jest to sprawa  

      i wspólne dobro mieszkańców miasta. Zdaniem radnej sprzedaż większości udziałów 

prywatnemu podmiotowi stanowi zagrożenie utraty funkcji leczniczych szpitala. Jest więc  

przeciwna utracie publicznego charakteru szpitala.  

 

Burmistrz podkreślił, że jako gospodarz miasta musi dbać o interesy mieszkańców, 

zaproponuje więc działania ze swej strony zmierzające do ratowania i do ewentualnego 

przejęcia kontroli nad szpitalem. Wcześniej jednak musiałby uzyskać niezbędną zgodę 

Rady Miasta w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował, że na najbliższej sesji  Rada Powiatu 

zadecyduje, co będzie dalej ze szpitalem. Kwota potrzebna dla ratowania szpitala według 

kalkulacji to ok. 21 mln zł. Obecnie miasto nie jest w stanie uratować szpitala, a Rada 

Miasta nie jest organem właściwym do procedowania na temat spółki, która jest własnością 

powiatu brzezińskiego. Przypomniał, że były w poprzedniej kadencji Rady próby 

przekazania części majątku gmin dla ratowania szpitala, okazały się jednak bezowocne. 

Zdaniem przewodniczącego Rady, mamy jako miasto bardzo mały wpływ na 

funkcjonowanie służby zdrowia, ponieważ w swoim budżecie mamy zaplanowane wydatki 

na ten cel w wysokości zaledwie kilku tys. zł – na program prozdrowotny. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin ocenił, że obecna sytuacja finansowa i organizacyjna 

szpitala  jest dużo gorsza jak 2-3 lata temu. Straciliśmy np. nocną i świąteczną opiekę 

medyczną na rzecz Koluszek. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że nocną i świąteczną pomoc zdrowotną straciliśmy dużo 

wcześniej, bo za kadencji dyrektora Jana Krakowiaka, a nie 2-3 lata temu. 

 

Radny Michał Dróżdż powiedział, że Rada Miasta nie powinna być stroną w tym sporze. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaprosił wszystkich na spotkanie w siedzibie Sejmu w Warszawie, 

które odbędzie się 4 lipca  w obronie sądów rejonowych. Spotkanie to organizuje klub 

poselski PSL Zadeklarował swoją obecność na tym spotkaniu oraz obecność swojego 

zastępcy Romana Sasina. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował o odpowiedzi prezesa TBS sp. z o.o. na 

interpelację mieszkańców posesji przy ul. Mickiewicza w sprawie rozliczenia zużycia 

wody. Powiedział, że problem, który ma charakter techniczny, od długiego czasu jest 
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nierozwiązany. Mieszkańcy stoją przed alternatywą sądowego rozstrzygnięcia tego sporu, 

bo sądzą, że wina ogromnego zadłużenia za wodę nie leży po ich stronie. 

      Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącą Zofię Krawczyk o odczytanie pisma 

NSZZ „Solidarność” przy spółce PEC. Powiedział, że pismo adresowane jest do Rady 

Miasta i do wiadomości burmistrza. Zadał pytanie burmistrzowi, czy w tej sprawie była 

jakaś odpowiedź? 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że nie.    

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk odczytała pismo NSZZ „Solidarność” w sprawie 

pozbawienia nagród pracowników spółki PEC z części wypracowanego za 2011 rok zysku. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że podjął taką decyzję jako właściciel spółki, bo uznał, że 

proponowana nagroda była niewspółmiernie wysoka w stosunku do wkładu pracy załogi 

PEC. Ponadto wykazał, że wyliczenie zysku spółki przez księgową PEC za 2011 r. było 

niewłaściwe, bo zaksięgowano koszty remontu jako nakłady inwestycyjne. Zdaniem 

burmistrza zatrudnienie w PEC jest nadmierne – przynajmniej o 2 etaty - a w spółce widać 

niegospodarność. Np. wydatkowano niecelowo środki na drogi program komputerowy. 

Zdaniem burmistrza załoga nie może rządzić przedsiębiorstwem, dlatego sytuacja wymaga 

nadzwyczajnych kroków. Burmistrz poinformował, że na okres 3 miesięcy oddelegował 

swojego zastępcę Romana Sasina do pełnienia obowiązków prezesa PEC. 

 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza o przygotowanie propozycji odpowiedzi dla NSZZ 

„Solidarność” przy PEC. Jego zdaniem Rada Miasta nie jest właściwa do rozstrzygania 

tego rodzaju sporów, w tym przypadku burmistrz występuje jako organ spółki. Taka treść 

odpowiedzi zaproponował związkowcom. Propozycja uzyskała aprobatę rady 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że mieszkańcy wybrali go nie po to, aby realizował wąskie 

interesy grupy pracowników. Na fundusz socjalny dla załogi PEC przekazano 10 razy 

więcej środków, jak w innych spółkach. Ostrzegł, aby nie nasilać walki załogi PEC i 

związku zawodowego z właścicielem, bo w tym przypadku to właściciel ma rację.    

 

Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącą o odczytanie pisma dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, która  poinformowała o tym, że biblioteka została w tym roku 

zgłoszona przez kapitułę do dorocznej nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za 

lokalne inicjatywy kulturalne i rozwój więzi i tradycji lokalnych. W imieniu kapituły pismo 

podpisał prof. Jerzy Regulski.  

 

21. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, że radni mają w 

lipcu wakacje i że następna sesja odbędzie się w końcu sierpnia. Życzył radnym udanego 

wypoczynku. 

 

Protokołował na podstawie odsłuchu nagrania 

magnetofonowego: J. Sidor 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                         Zbigniew Bączyński  
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