PROTOKÓŁ
NR XXIV / 9 / 2012
XXIV SESJI
RADY MIASTA
BRZEZINY
z dnia 30. 08. 2012 r.
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Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXIV sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
5. Przyjęcie protokółów XXII i XXIII sesji Rady Miasta.
6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Informacja o działaniach promocyjnych Miasta Brzeziny za 2011 i I półroczu 2012 r.
10. Sprawozdanie z półrocznej pracy Rady Miasta, komisji statutowych i dyżurów radnych.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta Brzeziny w sprawie:
1) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli
oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów
zatrudnionych w szkołach podstawowych gimnazjum i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeziny,
2) zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny,
3) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 r.
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012 –
2028.
5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Miasto Brzeziny w 2012 roku,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto
Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej,
7) w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,
8) wyrażenia zgody na sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1857/11,
położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej.
9) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.
1. Otwarcie sesji.
Obrady XXIV sesji Rady Miasta Brzeziny otworzył przewodniczący Rady Zbigniew
Bączyński w gościnnych murach Urzędu Gminy Brzeziny, w związku z planowanym
remontem sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Po otwarciu obrad, przewodniczący powitał przybyłych gości, wśród których m.in. byli:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Elżbieta Szklarek oraz komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Tomaszewski. Powitał także radnych, burmistrza
Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych
miasta, prezesów spółek miejskich oraz przybyłych na sesję mieszkańców miasta. Szczególnie
serdecznie przewodniczący Rady przywitał nauczycieli miejskich placówek oświatowych,
którzy zostali zaproszeni na sesję, aby uroczyście wręczyć im stopnie awansu zawodowego.
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2. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił burmistrza Marcina Plutę, aby wręczył
nauczycielom akty nadania stopni awansu, a naczelnika Grzegorza Kozieła o poinformowanie
na temat procedur ich nadania.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł poinformował, że wśród
awansujących na stopień nauczyciela mianowanego znaleźli się: Magdalena Rogodzińska,
Beata Szewczyk, Katarzyna Łęczycka (nieobecna) oraz Marcin Wojdal. Naczelnik
poinformował o procedurach zastosowanych wobec nauczycieli i o wynikach tych procedur.
Poinformował, że postępowanie egzaminacyjne zostało przeprowadzone w dniu 17 lipca
bieżącego roku, podczas którego nauczyciele zaprezentowali swoje umiejętności i kwalifikacje.
Aby akty mianowania stały się skuteczne, poprosił nauczycieli o złożenie ślubowania, zgodnie
z ustawą Karta Nauczyciela.
Burmistrz Marcin Pluta przed wręczeniem aktów mianowania podkreślił, że bardzo
ważną kwestią dla organu prowadzącego jest fakt podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
nauczycieli, wyraził zadowolenie z podnoszenia przez nich poziomu wiedzy, ponieważ im
wyższe kwalifikacje kadry, tym wyższy poziom nauczania w placówkach. Podkreślił, że w
oczach komisji egzaminacyjnej, w której uczestniczy również przedstawiciel Kuratorium
Oświaty nauczyciele wypadli bardzo pozytywnie, a poziom ich wiedzy był bardzo wysoki.
Członkowie komisji podziękowali oraz pogratulowali organizatorowi i dyrektorom placówek,
w których pracują nauczyciele. Następnie burmistrz Marcin Pluta wręczył obecnym
nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego i poinformował, że awans na
stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymała Mirosława Lechowska z Gimnazjum
(nieobecna). Na zakończeniem tego punktu burmistrz złożył nauczycielom gratulacje i
podziękowania. Do gratulacji przyłączył się przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński i
wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obrad znajduje się 12 radnych, w związku z
tym obrady są prawomocne i Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał.
4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są
wnioski dotyczące tego porządku. O głos poprosił burmistrz Marcin Pluta, który zwrócił się z
wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 11 ppkt 9 - ustalenie wynagrodzenia
Burmistrzowi Miasta Brzeziny. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek burmistrza. 9
radnych głosowało za przyjęciem wniosku, 1 osoba była przeciwna, 1 wstrzymała się od
głosowania. Wniosek został przyjęty. Następnie przewodniczący przystąpił do realizacji
dalszej części porządku obrad przewidzianego na XXIV sesję ze zmianą zaproponowaną przez
burmistrza.
5. Przyjęcie protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady poinformował, że do przegłosowania są dwa protokoły: z XXII sesji
oraz z XXIII - nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, które zostały sporządzone, podpisane i
zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta, są również dostępne w biurze Rady. W
międzyczasie, tj. 29 czerwca wpłynął wniosek radnego Adama Miazka, który zaproponował
zmianę protokołu na stronie 7 i 8 z XXII sesji. Radny Adam Miazek w piśmie stwierdził, że na
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XXII sesji mówił o zadłużeniu miasta na jednego mieszkańca w 2011 roku, a nie – jak
napisano w protokole – w 2013 roku. W związku z czym wnosi o zmianę protokołu w tym
miejscu. Przewodniczący poinformował, że poprosił pracowników Urzędu o ponowne
odsłuchanie nagrania. Po odsłuchaniu materiału okazało się, że wersja w protokole jest zgodna
z nagraniem magnetofonowym. Radny Adam Miazek stwierdził, że w związku z tym jest to
przejęzyczenie z jego strony, ponieważ miał na myśli rok 2011, a nie 2013. Przewodniczący
Zbigniew Bączyński zaproponował, aby uwzględnić wniosek radnego i zamieścić w protokole,
zgodnie z intencją radnego rok 2011, a nie 2013. Zwrócił jednak uwagę, że wyciąg z protokołu
został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z tym, że dotyczył
absolutorium. Zapytał skarbnik, czy należy powiadomić RIO o zmianie protokołu. Skarbnik
odpowiedziała, że nie ma takiej konieczności, ponieważ protokół został przesłany RIO tylko w
części dotyczącej absolutorium. Zapytał o inne uwagi do tych protokołów. Radni dokonali
zmiany w protokole. Wobec braku innych uwag przewodniczący poddał protokoły pod
głosowanie. Przy 9 głosach „za” i 2 głosach wstrzymujących się protokoły XXII i XXIII sesji
Rady Miasta zostały przyjęte.
Radny Przemysław Maślanko poprosił o uzasadnienie wniosku burmistrza w sprawie
zdjęcia z porządku obrad punktu 11 ppkt 9.
W odpowiedzi burmistrz poinformował, iż doszedł do wniosku, że pod koniec roku
wiele inwestycji będzie już zakończonych, a w związku z tym będzie pełny obraz jego pracy i
lepsza jej ocena.
6. Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami.
Przewodniczący Zbigniew Bączyński, zanim oddał głos burmistrzowi poinformował, że
24 sierpnia br. odeszła na emeryturę Elżbieta Matczak – pracownica Urzędu Miasta Brzeziny,
wieloletnia naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. W imieniu swoim i radnych
podziękował Jej za wieloletnią pracę w urzędzie oraz życzył zdrowia i satysfakcji na
zasłużonej emeryturze.
Następnie głos zabrał burmistrz Marcin Pluta, który poinformował, że w okresie między
sesjami m.in. uczestniczył w spotkaniu Klubu Parlamentarnego PSL w Sejmie w sprawie
obrony sądów. Podpisał umowę z firmami wyłonionymi w drodze przetargu na budowę boisk
„Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz wprowadził wykonawców na teren
budowy. Uczestniczył wraz z Zarządem spółki ZUK w spotkaniu z projektantami rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Brzeziny”. Poinformował, że większość najtrudniejszych prac przy
tej inwestycji została już wykonana pod kątem konstrukcyjno-budowlanym. Burmistrz podpisał
również umowę na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny z terminem wykonania do listopada 2013 roku. Od 15 lipca,
dzięki staraniom burmistrza dzieci z Brzezin uczestniczyły w Wędrownym Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej – „Kolory Polski 2012”, który odbył się na plenerowej scenie Arboretum
SGGW w Rogowie. Zawiadomił, że wyraził chęć współpracy w latach przyszłych i przekonuje
Filharmonię do organizacji koncertu w Brzezinach. W okresie międzysesyjnym burmistrz
wziął udział w zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim seminarium dotyczącym
systemu odpadów w ramach nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wziął też udział w powiatowych obchodach święta policji. Podkreślił, że przewodniczący
Rady Zbigniew Bączyński zaprezentował w czasie tych obchodów odznaczenie państwowe,
które otrzymał podczas wojewódzkiego święta policji. Został wyróżniony jako osoba
gwarantująca dobrą współpracę pomiędzy samorządem miejskim a policją. Uzasadnieniem do
przyznania medalu były zasługi przewodniczącego w tym zakresie i roli samorządu
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brzezińskiego w zakresie finansowego wspierania policji przez wiele lat. W tym miejscu
przewodniczący Zbigniew Bączyński dodał, że dedykował to odznaczenie radnym poprzedniej
i obecnej kadencji. Podziękował radnym za to, że przyczynili się do tego odznaczenia.
Burmistrz podziękował dyrektorowi Centrum Kultury Fizycznej za przygotowanie przyjęcia
uczestników szkółki Realu Madryt, które miało miejsce również w okresie międzysesyjnym, a
doszło do skutku dzięki jego staraniom. Dodał, że była to dobra promocja miasta, ponieważ
informacja ukazała się w wielu mediach regionalnych i krajowych. Poinformował, że 24 lipca
odbył spotkanie w gazowni łódzkiej w sprawie gazyfikacji Brzezin. Było to już drugie
spotkanie, pierwsze odbyło się rok temu. Ustalono, jakie są możliwości odbierania gazu
ziemnego w Brzezinach. Następnym krokiem będzie analiza finansowa tego przedsięwzięcia i
aplikowanie o fundusze norweskie lub środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
bądź też z odpowiednika regionalnego. Burmistrz uczestniczył też w szkoleniu w Brzezinach w
związku z realizacją Pilotażowego wdrożenia standardów usług i modeli instytucji pomocy i
integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Razem możemy więcej”. 26 lipca
uczestniczył w negocjacjach z Telekomunikacją Polską SA w sprawie zakupu nieruchomości.
Będzie prosił Radę na kolejnej sesji o wyrażenie zgody na tę inwestycję.
W dniu 2 sierpnia burmistrz spotkał się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
sprawie poszerzenia obszaru nadzoru merytorycznego WKZ w związku z planowaną realizacją
projektu „Zaginione miasto”. Wraz ze swoim zastępcą spotkał się z Zarządem PEC w
Skierniewicach w sprawie kogeneracji. Burmistrz spotkał się także z firmą oferującą
stworzenie nowego serwisu „www” miasta. Podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu
„Przedszkole oknem na świat” dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach projektu
zostaną utworzone dodatkowe osiemnastoosobowe oddziały przedszkolne dla dzieci z rocznika
2008 i 2009. Każde dziecko, które spełni warunki regulaminu naboru, zostanie przyjęte do
przedszkola. Burmistrz podkreślił, że jest to drugi rok, kiedy wszystkie dzieci zostaną przyjęte
do przedszkola. Przewodniczący dodał, że konsekwencją tego będzie kontynuowanie tych grup
przez kolejne dwa lata z własnych środków miasta. Spotkał się z przedstawicielami Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie organizacji olimpiady młodzieży. Burmistrz poinformował, że
sprowadzono z Holandii sztuczną trawę na boisko dla hokeistek. W okresie między sesjami
burmistrz spotkał się także z prokuratorem w sprawie najmu pomieszczeń w budynku po TP
SA. Przedstawi radnym koszty z ewentualną listą kontrahentów, którzy zasiedlą budynek. Na
zakończenie, w imieniu wójtów zaprosił na dożynki gminne i na dożynki miejsko-powiatowe
współorganizowane przez Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, które reprezentuje
burmistrza (materiał w zał.).
Radna Czesława Gałecka zapytała, ile osób wzięło udział w Kolorach Polski. Zadała też
pytanie, ponieważ to był cały cykl koncertów, dlaczego ograniczono się tylko do Rogowa, czy
nie można było włączyć się w koncerty w innych miejscach regionu. Radną interesowało też,
czy w związku z gazyfikacją, nie lepiej byłoby zacząć od analizy, jakie koszty będą ponosić
mieszkańcy, czy to przedsięwzięcie będzie korzystne dla mieszkańców, a dopiero później
realizować plany inwestycyjne. Pytała, czy w budżecie są środki na zakup budynku
Telekomunikacji oraz na koszty dostosowania tego budynku do potrzeb miasta. Zapytała, kiedy
zostanie wdrożony projekt „Zaginione miasto”, jakie będą koszty stworzenia nowego serwisu
WWW, termin zakończenia modernizacji oczyszczalni ścieków oraz o to, czy rodzice mają
świadomość, że będą pokrywać większą część kosztów za przedszkole po zakończeniu
projektu.
Burmistrz odpowiedział, że projekt dotyczy tylko i wyłącznie godzin, które należą do
podstawy programowej. Zgodnie z ustawą, podstawa ta obejmuje 5 godzin bezpłatnej opieki
przedszkolnej. Po zakończeniu projektu te pięć godzin nadal będzie bezpłatnych z
wyłączeniem opłat za posiłki.
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Naczelnik Grzegorz Kozieł dodał, że obecnie rodzice chcąc dostać się do przedszkola,
deklarują pozostawianie dziecka na maksymalną liczbę godzin dodatkowych, poza podstawą
programową, które są płatne. W związku z czym organ prowadzący musi zabezpieczyć środki
na zatrudnienie nauczycieli na te zadeklarowane godziny. Kiedy już dziecko zostanie przyjęte
do przedszkola, rodzice składają oświadczenie, że będą zostawiać dziecko w przedszkolu na
mniej godzin niż deklarowali. Co w takiej sytuacji mają robić zatrudnieni nauczyciele, jeśli nie
mają z kim prowadzić zajęć, bo nie ma dzieci? Miasto ponosi koszty zatrudniania tych
nauczycieli, bo dyrektor nie może zwolnić nauczyciela, którego zatrudnił we wrześniu. Dlatego
nowy regulamin zakłada brak możliwości zmiany deklarowanych godzin do końca roku.
Naczelnik poinformował, że po zakończeniu projektu pozostaną grupy 5-godzinne.
Burmistrz odpowiadając radnej Czesławie Gałeckiej na pozostałe pytania, powiedział, że są
gminy, które dawno podjęły współpracę z Filharmonią Łódzką, burmistrz również za wszelką
cenę chce wejść w te cykle, ale to są koszty 10-krotnie większe, niż obecnie. Gminy dopłacają
w granicach 2- 3 tys. zł resztę Filharmonia i marszałek województwa. Odnośnie zaginionego
miasta, poinformował, że istnieje możliwość pozyskania środków na projekt „Zaginione
miasto”, zakładający wybudowanie osady średniowiecznej. Jest już wstępny projekt tego
przedsięwzięcia, ale będzie on jeszcze podlegał modernizacji. Co do serwisu internetowego,
jego cena ostateczna będzie uzależniona od tego, co się w nim znajdzie, ale oscylowała będzie
w granicach od 1.500,00 do 3.000,00 zł. Termin zakończenia modernizacji oczyszczalni
ścieków to 30 września 2013 r.
Radny Grzegorz Kędzia zadał pytanie dotyczące centrali telefonicznej w budynku TP
SA, która byłaby wyłączona z własności miasta. Należy do infrastruktury strategicznej
państwa, która podlega szczególnej ochronie. Kto będzie odpowiedzialny za ochronę tej części
i kto będzie ponosił koszty tej ochrony.
Burmistrz odpowiedział, że ograniczone prawo rzeczowe, które będzie funkcjonowało
w tym obiekcie będzie na zasadzie wyłączenia. Obowiązki zabezpieczenia leżą po stronie
Telekomunikacji.
Radny Przemysław Maślanko zapytał, czy zabezpieczone są środki w budżecie na
koszty transportu i ułożenia sztucznej trawy i jak duże są to koszty.
Burmistrz powiedział, że trawa jest w bardzo dobrym stanie, na tyle, że władze klubu w Hadze
nie chciały jej wydać. Na tym transferze miasto Brzeziny zyskało ok. 200 tys. zł. Jeśli chodzi o
kwestię ułożenia trawy, podbudowa kosztowałaby najmniej 250 tys. zł. Dlatego uzgodniono
wraz z ekspertami, że nowa trawa zostanie położona na starej nawierzchni po uprzednim
skropieniu jej emulsją asfaltową. Burmistrz poinformował, że w tej sprawie odbył spotkania z
różnymi firmami specjalistycznymi. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone testy
takiego ułożenia trawy na małym odcinku. Koszt przywiezienia trawy to ok. 18 tys. zł,
skroplenie ok. 10 tys. zł plus koszty delegacji dla dyrektora Centrum Kultury Fizycznej.
Radna Grażyna Korybut pytała o sprawę zarządzenia nr 118 dotyczącego zmian składu
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyłączenie z jej składu lek.
Andrzeja Kulki. Radna pytała, jakie są powody tych zmian i zamysły burmistrza, co do
działania tej komisji. Wyraziła ubolewanie, że z powodu braku wiedzy o odejściu ze składu
komisji Andrzeja Kulki, pozostali członkowie oficjalnie nie wymienili z nim podziękowań za
wspólną wieloletnią pracę.
Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że są to zmiany czysto porządkowe. Nastąpiły
przesunięcia między instytucjami. Uznał, że pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych też powinien uczestniczyć w pracach komisji. Poinformował, że
przymierza się do zmian strukturalnych tej komisji, tj. rozszerzenia jej składu i podzielenia na
dwa działy jeden taki jak dotychczas, a drugi do spraw kontroli, aby większy nacisk położyć na
kontrole.
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Przewodniczący Zbigniew Bączyński w imieniu wszystkich radnych przekazał
podziękowania dr. Andrzejowi Kulce za wieloletnią pracę w Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Odnośnie sprawozdania burmistrza, przewodniczący zapytał, czy burmistrz zamierza
rozszerzyć zakres funkcjonowania Orlików boiskowych o funkcję lekkoatletyczną, ponieważ
w aktualnie realizowanych brakuje bieżni, na której młodzież i dzieci mogłyby uprawiać
zajęcia lekkoatletyczne.
Burmistrz odpowiedział, że w przyszłym roku można będzie aplikować o środki na
rozbudowę infrastruktury lekkoatletycznej boisk. Każdy obiekt jest tak zaprojektowany, aby w
przyszłości ta infrastruktura wypełniła powierzchnię między boiskiem a ogrodzeniem. Na czas
decyzji, czy aplikować w nowego Orlika – tj. lekkoatletycznego, rozłożona zostanie trawa,
zrekultywowane zostanie boisko i wymienione zostaną obrzeża.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jakub Piątkowski poruszył problem stanu częstości w mieście, który jego
zdaniem wciąż nie jest satysfakcjonujący. Najgorsze są dni, w których nie pracuje spółdzielnia
Communal Service, a więc weekendy. Zaproponował, aby w miejscach newralgicznych tj. na
pasażu, czy w parku wyznaczyć poranne dyżury do sprzątania. Radny pytał też, na jakim etapie
jest refundacja części kosztów biletów na basen i do groty solnej dla aktywnych działaczy
organizacji pozarządowych i sportowych w naszym mieście. Poprosił też zastępcę burmistrza
Romana Sasina o przedstawienie swoich dokonań jako prezesa PEC-u.
Burmistrz Marcin Pluta odnosząc się do stanu czystości w mieście powiedział, że
zgadza się z radnym, iż stan czystości w mieście nie jest taki, jakiego oczekuje. Wyjaśnił, że
stan ten związany jest z tym, iż miasto jeszcze nie ma zamiatarki. Poprzedni przetarg nie
doszedł do skutku, ponieważ oferowana zamiatarka została przetestowana i nie spełniała
oczekiwań miasta. W związku z tym został ogłoszony kolejny przetarg, który niebawem
zostanie rozstrzygnięty. Jeśli chodzi o śmieci pracownicy spółdzielni na bieżąco oczyszczają
gniazda segregacyjne odpadów, ale nie nadążają z tym, ponieważ w zastraszającym tempie
wrzucane są tam odpady, których nie powinno się tam wrzucać. Podkreślił, ze problemem tym
zajmie się straż miejska, być może zainstalowany zostanie monitoring. Dyżury brane są pod
uwagę. Trwają uzgodnienia z pracownikami. Podkreślił, jak zmienił się stan czystości na
targowisku, kiedy sprzątają go pracownicy TBS sp. z o.o. Podziękował prezesowi Tomaszowi
Miazkowi za dopilnowanie tej sprawy. Co do refundacji biletów, burmistrz podkreślił, że
należy przeanalizować koszty, na ile będzie można je dofinansować.
Zastępca burmistrza Roman Sasin oświadczył, że odpowie radnemu na piśmie odnośnie
swoich działań w spółce PEC.
Radny Michał Dróżdż pytał, na jakim etapie jest realizacja utwardzania ulicy
Reymonta. Radny zgłosił też uwagi co do ułożenia kostki na placu Jana Pawła II oraz pytał,
jakie działania można podjąć, aby wyeliminować chuligańskie zachowania niektórych osób i
zaśmiecanie parku miejskiego. Stwierdził, że odpowiedź na jego interpelację w sprawie
czystości w parku była bardzo lakoniczna.
Burmistrz Marcin Pluta zaapelował do rozsądku radnych, żeby na razie jeszcze nie
krytykowali inwestycji na placu Jana Pawła II, poczekali do jej finału, ponieważ na razie jest to
plac budowy. Zapewnił, że na bieżąco prace są kontrolowane, jest inspektor nadzoru, który
czuwa, aby określone w projekcie technicznym parametry były zachowane. Przy odbiorze
szczególnie będzie to egzekwowane. Jeśli inwestycja nie spełni wymogów, nie zostanie
odebrana albo miasto jako inwestor będzie opierać się na gwarancji wykonawcy. Radny Michał
Dróżdż w związku z tym poprosił o możliwość uczestniczenia w odbiorze technicznym tej
inwestycji.
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Burmistrz podkreślił, że zawsze mówił, że straż miejska nie została powołana do
łapania bandytów, łobuzów, ponieważ nie będzie wyręczać w tym policji. Dajemy policji
środki finansowe na służby ponadnormatywne i wymagamy zaangażowania w działaniach podkreślił. Strażnicy miejscy natomiast coraz częściej wychodzą na kontrole w zakresie
porządku i czystości w mieście.
Radny Michał Dróżdż zwrócił uwagę, że jeśli policja otrzymuje środki od miasta na
służby ponadnormatywne, to powinna patrolować także miejsca poza centrum miasta i takie, w
których istnieje zagrożenie bezpieczeństwa. Burmistrz odpowiedział, że adresatem tych uwag
jest zastępca komendanta. Park jest natomiast systematycznie sprzątany przez służby miejskie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby spotkać się z komendantem
policji i zaproponować nowe lub inne pola do patrolowania miasta.
Do pytania o utwardzenie drogi w ulicy Reymonta odniósł się zastępca Roman Sasin,
który poinformował, że po części udało się zrealizować utwardzenie tej ulicy. Wyraził
zadowolenie z zainteresowania mieszkańców tym przedsięwzięciem.
Radna Grażyna Korybut zapytała, czy istnieje jakaś forma rekompensaty dla
przedsiębiorców prowadzących działalność na placu Jana Pawła II w związku z utrudnieniami
przy okazji realizacji inwestycji miejskiej. Przewodniczący oświadczył, że przewidział ten
temat w wolnych wnioskach, w związku z pisemnym wnioskiem części przedsiębiorców i
poprosił o przełożenie tego tematu do tego punktu.
Radna Czesława Gałecka podkreśliła, że dużo robi się dla dzieci i młodzieży, ale
zapytała co robi się dla organizacji czasu wolnego dla seniorów.
Burmistrz odpowiedział, że zajęcia dla seniorów odbywają się w Centrum Promocji i
Kultury, poza tym realizowany jest program prozdrowotny, zajęcia sportowe i grota solna. Z
roku na rok podwyższa środki w budżecie miasta na organizacje pozarządowe, które też mają
programy zajęć dla seniorów.
Przewodniczący poinformował o realizacji inicjatywy powiatu w sprawie utworzenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie realizowane są zajęcia dla seniorów. Przewodniczący
zaproponował, aby ten temat przenieść na posiedzenie komisji Spraw Społecznych.
Radny Tadeusz Pabin zapytał na jakim etapie są prace nad realizacją budowy
obwodnicy?
Burmistrz odpowiedział, że wszystko wskazuje na to, że w najbliższych 5 czy 6 latach
nic pod kątem inwestycyjnym w zakresie budowy obwodnicy nie ruszy się, pomimo
zabiegania przez różnych parlamentarzystów. Obecnie wybierany jest kolejny wariant
przebiegu obwodnicy, ale nie wiadomo kiedy znajdą się środki w budżecie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na jej budowę. Przy ogromnych problemach
finansowych państwa budowa obwodnicy Brzezin nie jest obecnie priorytetem dla rządu.
Burmistrz stwierdził, że doszedł do wniosku, że trzeba walczyć równocześnie i o obwodnicę i o
np. ronda na terenie miasta, które bardzo upłynnią ruch. Zapewnił, że spotka się z GDDKiA i
zaproponuje, aby za środki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybudować trzy
ronda. Jedno przy ulicach: Sienkiewicza - Dąbrowskiego - Przedwiośnie, drugie Reformacka Moniuszki - Świętej Anny, trzecie na Kościuszki - Waryńskiego, - 1 Maja.
Przewodniczący wyraził obawy, że im szybszy rozwój autostrad, tym budowa obwodnicy
może oddalać się w czasie, bo część ruchu z centrum Brzezin zostaje przenoszona na okoliczne
autostrady.
Radna Małgorzata Pyka poinformowała, że odwiedza ją podczas dyżurów radnych
coraz więcej mieszkańców skarżących się na sposób załatwiania spraw związanych z ich
zaległościami czynszowymi. Kwestionują zgłaszanie spraw do komornika w sytuacji, gdy
regularnie spłacają zaległy czynsz. Radna zwróciła uwagę, że dołożenie do kosztów zaległości
kosztów związanych z opłatami komorniczymi stawia te osoby w bardzo trudnej sytuacji.
Poprosiła burmistrza o interwencję, sprawdzenie celowości oddawania spraw do komornika w
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sytuacji, gdy dany lokator spłaca regularnie zaległości, zajęcie stanowiska w sprawie nisko
uposażonych mieszkańców, których często nie stać na szybkie spłacanie zaległości z przyczyn
od nich niezależnych. Zdaniem radnej, większość mieszkańców nie płaci czynszów nie dlatego,
że nie chce, ale dlatego, że nie posiada środków finansowych. Poprosiła o zrobienie
rozeznania, ile jest takich osób. Przypomniała, że od dwóch lat prosi o taką informację.
Burmistrz Marcin Pluta, co do celowości postępowania egzekucyjnego, odpowiedział, że
bardzo dokładanie wraz z prezesem TBS-u przedstawili sytuację w okresie przedwakacyjnym.
Postępowanie egzekucyjne dotyczy przypadków, w których lokatorzy wiele lat nie płacili i nie
realizowali ustaleń ze spółką. W związku z tym prezes musi realizować to, co należy do niego,
jako zarządcy. Nie jestem zwolennikiem tego, aby płacić pośrednikowi w osobie komornika,
ale w niektórych przypadkach naprawdę innej drogi nie ma. Kolejną sprawą jest to, żeby
rozróżnić realne ubóstwo od mody niepłacenia czynszu. Trzeba określić priorytety, cele i
znaleźć na nie pieniądze. Rozeznanie mamy – wyjaśnił burmistrz.
Radna Małgorzata Pyka, podkreślając rolę burmistrza jako właściciela spółki, poprosiła
burmistrza, aby tak zorganizował swoje działania, żeby do niektórych spraw podchodzić
indywidualnie.
Burmistrz zaproponował, aby przeanalizować wszystkie przypadki niepłacenia czynszu
i podjąć kroki naprawcze. Duże wsparcie widzi w projektach socjalnych. Ponadto w budowie
małych lokali socjalnych dla osób np. samotnych, czy mniej wydolnych finansowo, aby
zapobiec zadłużaniu się tych osób.
Radna Grażyna Korybut w imieniu Komisji Spraw Społecznych zaapelowała o
realizację polityki mieszkaniowej.
Burmistrz zapewnił, że chce ją realizować już w tym roku poprzez budowę pierwszego domu
socjalnego na obiekcie Startu Brzeziny.
Prezes TBS Tomasz Miazek zachęcił radną Małgorzatę Pykę do złożenia wizyty w
spółce i zapoznania się z procedurami windykacyjnymi, jakie obowiązują w spółce.
Poinformował, że taką wizytę złożyła w siedzibie TBS wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk i
zachwycona była tym, że tak indywidualnie podchodzimy do dłużnika. Prezes podkreślił, że
nie prowadzi darmowych usług noclegowych, ani pomocy społecznej, ale spółkę i w celu
zaniechania degradacji majątku musi zamawiać konkretne usługi, za które musi płacić.
Radna Grażyna Korybut podkreśliła, że zadania pana prezesa są jasne, można mieć
pytania co do metod, ale obecnie pytania kierowane są do burmistrza.
Burmistrz zwrócił uwagę, że nikt w Brzezinach nie chodzi głodny i nikt nie mieszka pod
mostem. Nikogo nie eksmitujemy, mimo że ma ogromny bagaż zadłużenia – podkreślił.
Radna Małgorzata Pyka odpowiedziała prezesowi, że bardzo złym pomysłem jest
załatwianie indywidualnych spraw mieszkańców osobiście przez radnych, dlatego zwróciła się
do burmistrza, żeby traktować sprawy indywidualnie, z podejściem społecznym Chodziło jej o
to, aby wprowadzić w rozmowach między urzędnikami a interesantami trochę empatii, żeby
zarząd spółki był otwarty na tych ludzi i na ich problemy.
Burmistrz stwierdził, że jest to bardzo ważna opinia i trzeba nad tym pracować.
Przewodniczący dodał, że spółka TBS jest spółką komunalną, dotyka bardzo
newralgicznych spraw i społeczne podejście powinno być cechą nadrzędną. W tej dziedzinie
musi nas charakteryzować większa wrażliwość społeczna.
Prezes powiedział, że wrażliwość społeczna jaka miała miejsce w ostatnich latach
doprowadziła do niewypłacalności spółki. Jeśli ktoś przychodzi i oczekuje zrozumienia,
zawsze otrzyma, jeśli ktoś oczekuje podpisania porozumienia o spłacie zadłużenia - otrzyma,
ale nie ma takiej możliwości, żeby 15 tys. zł zadłużenia spłacał po 200 zł miesięcznie –
podkreślił prezes.
Radna Grażyna Korybut powiedziała, że potrzebne są działania alternatywne jako
uzupełnienie działań prezesa.
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Przewodniczący Zbigniew Bączyński zapytał, kto obejmie funkcję kapelmistrza
orkiestry miejsko-strażackiej po śmierci Grzegorza Gorajskiego, wielce zasłużonego dla naszej
orkiestry, wyraził obawy co do dalszego funkcjonowania orkiestry. Zwrócił również uwagę na
nieestetyczne otoczenie Przedszkola nr 1, zwłaszcza ul. Cegielnianej oraz placu przy sklepie.
Zapytał, czy są jakieś plany co do uporządkowania go, aby otoczenie nawiązało do wysokiej
klasy obiektu przedszkolnego?
Zastępca burmistrza Roman Sasin zapewnił, że zwróci uwagę na uporządkowanie tego
terenu.
Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że strażacy szukają nowego kapelmistrza, ze swej
strony zachęcał orkiestrę do współpracy z różnymi instytucjami w celu wypromowania się.
Zapewnił o zabezpieczeniu środków w budżecie na funkcjonowanie orkiestry miejskostrażackiej. Naczelnik Grzegorz Kozieł dodał, że obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie
objęcia funkcji kapelmistrza z dwoma osobami.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady poinformował o odpowiedziach na interpelacje radnego Michała
Dróżdża w sprawie stanu czystości parku miejskiego oraz czystości wokół terenu
Development. Wobec nieobecności radnego na sali, przewodniczący stwierdził, że nie może
dowiedzieć się, czy odpowiedzi satysfakcjonują radnego. Przypomniał, że radny w punkcie
interpelacje wypowiadał się na temat pierwszej odpowiedzi i stwierdził, że odpowiedź ta była
lakoniczna.
9. Informacja o działaniach promocyjnych Miasta Brzeziny za 2011 r. i I półrocze
2012 r.
Referentem tematu była Monika Hibner – dyrektor Centrum Promocji i Kultury w
Brzezinach. Poinformowała, że promocja miasta Brzeziny prowadzona jest wielokierunkowo
poprzez wykorzystanie różnorodnych kanałów i narzędzi informacyjnych. Najczęściej
wykorzystywane narzędzia komunikacji to: strona miasta – www.brzeziny.pl – gdzie
zamieszczane są zapowiedzi, wydarzenia, ogłoszenia, galerie zdjęć itp., tygodnik
samorządowy „BIS” (około 48 numerów rocznie). Gazeta samorządowa, która ukazuje się raz
w tygodniu, ma zasięg powiatowy. Obecny nakład to 2400 egz. W gazecie zebrane są
informacje z terenu miasta, ale także z Gminy Brzeziny, Jeżów, Rogów. Gazeta jest
dystrybuowana w każdą środę w ponad 35 sklepach z terenu powiatu brzezińskiego. Gazeta
jest zamieszczana z tygodniowym opóźnieniem jest zamieszczana na stronie miasta, gdzie
można ją pobrać. Centrum rozważa wejście z gazetą na rynek koluszkowski. Informacja sms
– informowanie mieszkańców Brzezin o ważnych wydarzeniach (kulturalnych, awariach,
zmianach w organizacji ruchu itp.) poprzez smsy. Baza mieszkańców korzystających z tej
usługi jest cały czas uzupełniana. Ta forma może też być wykorzystywana przy organizacji
różnego rodzaju konkursów, jak miało to miejsce np. przy wyborze Małej Miss Publiczności.
Tablice i słupy ogłoszeniowe – wykorzystywane są do zamieszczania informacji o ważnych
wydarzeniach w mieście. Foldery o mieście (w tym czasie powstały dwa foldery: Informator
Miasta Brzeziny z rozkładem jazdy autobusu linii 53 (nakład 2000 egz.) oraz folder „Skarby
miasta Brzeziny” (500szt.) w całości przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Brzezinach.
Gadżety promocyjne – są zamawiane w ramach Zintegrowanego Programu Promocji, który
łączy promocję projektów realizowanych przez Gminę Miasto Brzeziny, finansowanych ze
środków Unii Europejskiej. Gadżety są rozdawane podczas imprez miejskich oraz jako
nagrody w konkursach. Notki prasowe przed ważniejszymi imprezami w mieście są rozsyłane
do mediów z regionu oraz ogólnokrajowych. Imprezy promowane w regionie, programy
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promujące w TVP 3 finansowane ze środków projektów realizowanych przez Gminę Miasto
Brzeziny: Obecnie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach opracowuje nową stronę miasta
oraz politykę informacyjną Gminy Miasto Brzeziny, która ma uporządkować przepływ
informacji w mieście i usystematyzować kontakty z mediami zewnętrznymi (materiał w
załączeniu do protokołu).
Odnośnie sprawozdania radna Czesława Gałecka zapytała, jakie warunki trzeba
spełnić, żeby otrzymać monetę Jana Pawła II.
Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że monety będą rozprowadzane w konkursach
podczas oficjalnego otwarcia placu Jana Pawła II.
Radny Michał Dróżdż pytał, czy Centrum Promocji i Kultury wychodzi z promocją
miasta poza powiat. Zaproponował, aby nie tylko poprzez słupy ogłoszeniowe promować
miasto, ale poprzez wystawianie się w tzw. namiotach promocyjnych, a gadżety i informacje
rozprowadzać poza region, w innych powiatach i innych regionach, w zaprzyjaźnionych
powiatach. Zacieśnić współpracę z Muzeum, które ma swój budynek i bazę do organizowania
imprez. Zaproponował też zorganizować „dzień otwarty”, podczas którego mieszkańcy
mogliby wychodzić z inicjatywą.
Radny Grzegorz Kędzia wyszedł z propozycją, aby wykorzystywać fan page, portale
społecznościowe.
Radna Czesława Gałecka pytała, jakie korzyści przyniosła promocja.
Dyrektor CPiK-u Monika Hibner odpowiedziała, że jeszcze nie zostały przeprowadzone
badania i nie ma danych jakie korzyści przyniosła promocja. Na pewno wiele osób z zewnątrz
przyjeżdża na organizowane w mieście imprezy. Facebook zostanie uruchomiony wraz z nową
stroną internetową. Dyrektor poinformowała, że przy okazji promocji imprez oplakatowywane
są też inne miasta. Na najbliższym jarmarku wojewódzkim miasto będzie miało swoje stoisko
promocyjne. Cały czas realizowane są nowe pomysły i w przyszłym roku będą rozwijane
kolejne projekty.
Burmistrz dodał, że bardzo dużo informacji o Brzezinach jest w różnych mediach.
Kiedyś, żeby jakiś dziennikarz pojawił się w Brzezinach musiało być święto, obecnie jest to
codzienność.
Radna Czesława Gałecka zwróciła uwagę na złe postrzeganie miasta ze względu na
straż miejską.
Burmistrz odpowiedział, że działania straży miejskiej przyczyniają się do poprawy
bezpieczeństwa w mieście. Nikt nie daje miastu środków na prewencję i bezpieczeństwo w
mieście, na budowę chodników. Z dochodów pozyskanych przez straż poprawiamy
bezpieczeństwo w mieście i budujemy drogi – wyjaśnił burmistrz.
Radny Michał Dróżdż wyszedł z propozycją projektu budowy wizerunku papieża ze
zdjęć mieszkańców. Zwrócił uwagę, że należy położyć większy nacisk na promocję terenów
zielonych.
Burmistrz opowiedział o działaniach promocyjnych w związku z projektem placu Jana
Pawła II.
Przewodniczący Zbigniew Bączyński pogratulował przedruku artykułu o rewitalizacji
placu Jana Pawła II z BIS w ostatnim wydaniu Angory.
Skrytykował zwłokę co do zamieszczania informacji i galerii zdjęć na stronie internetowej
miasta. Informacje te zamieszczane są zbyt późno. Jeśli chodzi o słupy ogłoszeniowe powinny
być czyszczone, zdezaktualizowane informacje powinny być usuwane.
Burmistrz odpowiedział, że słupy na bieżąco są czyszczone przez pracowników
spółdzielni, a zdezaktualizowane plakaty na bieżąco są zrywane.
Dyrektor Monika Hibner odnosząc się do zamieszczania informacji na stronie
internetowej poinformowała, że jedyną osobą, która ma dostęp do serwisu internetowego
miasta jest jeden pracownik Urzędu Miasta, który zamieszcza tam informacje. Obecnie
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przebywa na urlopie, w związku z czym informacje na stronie nie są zamieszczane. Dlatego
wraz z nowym serwisem będą wydzielone obszary tematyczne, za które Centrum będzie
odpowiedzialne, w związku z tym będzie miało dostęp do strony internetowej, a tym samym
wpływ na termin zamieszczania informacji na stronie internetowej.
Po zakończeniu tego punktu przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.
10. Sprawozdanie z półrocznej pracy Rady Miasta, komisji statutowych i dyżurów
radnych.
1) Rady Miasta Brzeziny.
Po wznowieniu obrad przewodniczący Zbigniew Bączyński przedstawił sprawozdanie z
półrocznej pracy Rady Miasta oraz dyżurów przewodniczącego Rady. Poinformował, że plan
pracy Rady przewidziany uchwałą z grudnia 2011 r. został realizowany z jednym wyjątkiem
dotyczącym oceny współpracy zagranicznej. Temat ten spadł z porządku obrad majowej sesji
ponieważ w tym okresie gościliśmy samorządowców i innych państw i informacja nie byłaby
pełna. Temat został przeniesiony na II półrocze br. Rada odbyła 7 sesji, w tym jedną
nadzwyczajną oraz kilka z elementami uroczystymi m.in. długoletnie pozycie małżeńskie,
sukces laskarek, dzień samorządu terytorialnego. Poinformował też o realizacji zadań
zaplanowanych i pozaplanowych, oraz o tym, że w obecnej kadencji wprowadził stałe dyżury
przewodniczącego.
Przyjmowanie interesantów przez przewodniczącego.
W okresie sprawozdawczym w każdy przedostatni czwartek miesiąca przez jedną godzinę
przewodniczący był do dyspozycji mieszkańców w siedzibie biura Rady. W czasie dyżuru nie
zgłaszali się interesanci, odwiedzali natomiast przewodniczącego w godzinach i miejscu pracy.
Takich interesantów przyjęto 6. Większość wizyt dotyczyła spraw mieszkaniowych w zasobach
TBS, w tym: eksmisji, zamiany mieszkań, rozliczenia rachunków za wodę, złego stanu ulicy
Łąkowej.
Frekwencja radnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 97,1 %. Wszystkie, trzy
nieobecności radnych były usprawiedliwione (materiał w załączeniu do protokołu).
2) Dyżurów radnych.
Sprawozdanie z dyżurów radnych w I półroczu 2012 roku przedstawiła
wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk. Poinformowała, że dyżury radnych odbywały się w
środy w godzinach 16-18 w pokoju nr 127 Urzędu Miasta. Najważniejszą sprawą poruszaną na
dyżurach była sprawa mieszkaniowa lokatorów kamienicy przy ul. Berka Joselewicza. Sprawy
mieszkaniowe lokatorów TBS: remontów, wysokości czynszów w TBS, rozliczania wody,
sposobu załatwiania spraw przez niektórych pracowników TBS. Na dyżurach podnoszona była
również sprawa Szkoły Muzycznej, estetyki miasta, budowy parkingu, pogryzienia przez psa,
sprawa wyrównania nawierzchni ul. Skośnej oraz zakończenia budowy ulicy Słowackiego.
Wiceprzewodnicząca podkreśliła, że dyżury pełnią ważną rolę. Radni bardzo często pełnią
funkcję psychologa, terapeuty, osoby do wyrażenia żali. Zwróciła się do burmistrza z prośbą o
to, aby pochylić się nad sprawą w sprawie mieszkańców kamienicy przy ul. Berka Joselewicza.
Zastępca burmistrza Roman Sasin zapewnił, że władze miasta nie pozostawią tych
mieszkańców bez pomocy, będą dążyć do zachowania własności na tym obiekcie.
Przewodniczący przypomniał, że jest to sprawozdanie, a nie debata, po czym zamknął
dyskusję w tym punkcie i udzielił głosu przewodniczącym komisji stałych Rady.
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3) Komisji Spraw Społecznych.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przedstawiła
sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2012 roku (materiał w załączeniu do protokołu).
4) Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił sprawozdanie z
pracy komisji za I półrocze 2012 roku (materiał w załączeniu do protokołu).
5) Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Przemysław Maślanko przedstawił
sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2012 roku (materiał w załączeniu do protokołu).
6) Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przedstawiła
sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2012 roku (materiał w załączeniu do protokołu).
7) Komisji Finansowo-Budżetowej.
Sprawozdanie z
pracy Komisji
Finansowo-Budżetowej
w
zastępstwie
przewodniczącego Tadeusza Baruckiego przedstawił radny Adam Miazek (materiał w
załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zanim poddał sprawozdania pod głosowanie,
zwrócił się z apelem do burmistrza i do autorów projektów uchwał o staranniejsze ich
przygotowywanie, ponieważ – jak podkreślił – z 49 podjętych uchwał, 7 podlegało uwagom
wojewody. Żadna z uchwał nie została uchylona, nie mniej jednak należy bardziej przykładać
się do ich opracowywania. Realizując uwagi wojewody dokonywano sugerowanych zmian lub
składano stosowne wyjaśnienia, co powodowało zakończenie postępowania. W żadnym z
przypadków nie uchylono uchwały Rady Miasta. Dwukrotnie zajmowaliśmy się rozpatrzeniem
inicjatywy uchwałodawczej radnego Grzegorza Kędziego. Uchwały z wniosku radnego zostały
przyjęte. W czterech przypadkach Rada zajmowała się rozpatrywaniem skarg, w większości
anonimowych. Skarga podpisana była nieuzasadniona.
Za przyjęciem sprawozdań głosowało 11 radnych. Sprawozdania zostały przyjęte
jednogłośnie.
11. 1) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów szkół
podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich
zastępstwie, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach podstawowych
gimnazjum i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Brzeziny
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Przewodniczący poinformował, że uchwała była przedmiotem obrad na posiedzeniach
komisji. Poprosił naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Grzegorza Kozieła o zapoznanie z
projektem uchwały.
Naczelnik Grzegorz Kozieł odczytał projekt uchwały prosząc o autopoprawkę w paragrafie 1
ust. 1 – 3. Autopoprawkę zgłosił również przewodniczący, a dotyczyła numeracji paragrafów z
„7” na „6”.
Referent poinformował, że uchwała reguluje sposób wyliczenia pensum dla nauczycieli
zatrudnionych na różnych stanowiskach nauczycielskich w szkołach i przedszkolach, ustala
wysokość zniżek dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz wymiar czasu pracy
pedagoga i psychologa w szkołach i przedszkolach. Pedagog i psycholog dotychczas pracowali
po 20 godzin, a po wprowadzeniu w życie tej uchwały będą pracować po 25. Dodatkowo
zatrudniony zostanie logepada, a jego 30-godzinny etat będzie podzielony na dwie szkoły.
Naczelnik poinformował, że Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował
projekt uchwały.
W tym miejscu przewodniczący przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Zofii
Krawczyk.
Przed poddaniem uchwały pod głosowanie wiceprzewodnicząca poinformowała, że uchwała
była szczegółowo omawiana na Komisji Edukacji i Kultury i uzyskała pozytywną opinię.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. 10 było „za”, 1 wstrzymujący, głosów przeciwnych
nie było. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny
Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł.
Poinformował, że zmiana uchwały wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty. Zmieniono
regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów, m.in. miejsce i termin składania
wniosków.
Wiceprzewodnicząca zapytała przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o opinię.
Uzyskała opinię od Przemysława Maślanko, że uchwała szczegółowo była omawiana na
komisji i została pozytywnie zaopiniowana. Poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowało 11 radnych, spośród których 11 było „za”. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
3) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy
Miasto Brzeziny na 2012 r.
Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że zmiany były szeroko omawiane na
komisjach i przypomniała te zmiany. Poinformowała, że dochody zwiększono o 128.100,00 zł,
zmniejszono o 504.956,13 zł. Zwiększenia dotyczą przede wszystkim tych działów klasyfikacji
budżetowej, w których po zakończeniu półrocza jest wyższe wykonanie, niż zaplanowano.
Zwiększono o 63.674,00 zł dochody w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o
32.326,00 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa.
Wydatki łącznie zwiększono o 593.286,38 zł, a zmniejszono o 970.142,51 zł. Zwiększono o
100.000,00 zł środki na remonty dróg , 55.000,00 zł na projekt przebudowy ulic Fredry,
Żeromskiego, Andersa, Świętej Anny Sportowej, dofinansowany ze środków ministerstwa
spraw wewnętrznych, 53.000,00 zł na realizację projektu unijnego „Przedszkole oknem na
świat”, jako wkład własny miasta do tego projektu, 15.000,00 zł na przebudowę schodów
wejściowych w Przedszkolu nr 3, kwotę 92.815,00 zł na pomoc społeczną, 88.971,38 zł na
gospodarkę odpadami, 5.000,00 na oczyszczanie miast – likwidację dzikich wysypisk,
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50.000,00 zł na oświetlenie ulic – energię elektryczną, której cena bardzo wzrosła w tym roku,
stąd taka kwota – spowodowana podwyżką ceny energii. O 81.000,00 zł zwiększono wydatki
na kulturę fizyczną – na transport trawy i delegację oraz na położenie tej trawy i 52.500,00 na
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego dla jednostek kultury: 20.000,00 zł dla Muzeum
Regionalnego na wydatki bieżące, 12.500,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup
nowości wydawniczych i wydatki inwestycyjne – wykonanie balustrady, 20.000,00 zł dla
Centrum Promocji i Kultury na zrefundowanie wizyty miast partnerskich oraz na organizację
dożynek miejsko-powiatowych, które nie były planowane w budżecie tej placówki.
Zmniejszono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z wkładu własnego o
112.500,00 zł, na poręczenie dla TBS z tytułu spłaty kredytu o 60.000,00 zł, zmniejszono też o
85.000,00 zł na oświatę i wychowanie, które stanowiły wkład miasta do projektu „Cyfrowa
szkoła”. Projekt nie otrzymał dofinansowania, w związku z czym wkład własny miasta nie
będzie potrzebny.
Radna Czesława Gałecka pytała o zwiększenie środków dla szkół, które zgłaszały
niedobory na wydatki rzeczowe po obcięciu budżetów na początku roku oraz o inwestycję
przebudowy schodów w Przedszkolu nr 3 w momencie, gdy rozpoczął się rok szkolny.
Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że nie wpłynęły jeszcze pisma dyrektorów z
wnioskami o zwiększenie. Budżety jednostek oświatowych zostaną również przeanalizowane
przez Referat Księgowości Oświatowej. Pismo dyrektor Przedszkola nr 3 wpłynęło do urzędu
14 sierpnia. Wcześniej dyrektor wnioskowała o zwiększenie środków na ten cel w ubiegłym
półroczu, ale wówczas nie mieliśmy środków, więc dyrektor ponowiła swoje pismo 14
sierpnia. Nie jest to duża inwestycja, więc dyrektor powiedziała, że zdąży ją wykonać –
wyjaśniła skarbnik.
Radny Michał Dróżdż poprosił o wyjaśnienie informacji co do środków zaplanowanych
na budowę domu socjalnego i przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy
Inwestycyjnej w Brzezinach. Radny pytał, dlaczego środki te są w kredytach, a nie środkach
własnych miasta.
Skarbnik wyjaśniła, że jest to wkład własny do wniosku o dofinansowanie. Czekamy na
rozstrzygnięcie konkursu i środki te muszą pozostać w budżecie miasta jako wkład własny do
momentu rozstrzygnięcia konkursu. Przypomniała, że radni podejmując uchwałę uchwalającą
budżet na 2012 rok, zaakceptowali kredyt w wysokości 3 mln 129 tys. zł. Deficyt w wysokości
1 mln 225 tys. zł oraz spłaty 1mln 900 tys. zł musiały być sfinansowane z kredytów, ponieważ
nie było już środków własnych. Później miasto otrzymało promesę na remont jazu i musiało
zabezpieczyć 1 mln 300 tys. zł. W związku z tym należy zaciągnąć kredyt i starać się o środki
wojewody. Kredyty mogą być zaciągane tylko na inwestycje. Nie ma znaczenia na jaką
inwestycję są zaciągane. Staramy się schodzić z deficytu, zmniejszać zadłużenie, ale nie było
roku, w którym nie byłby zaciągany kredyt. Kiedy weszły środki unijne, gminy zaczęły się
zadłużać coraz bardziej, aby wyłożyć wkład własny do projektów dofinansowanych ze
środków europejskich – wyjaśniła skarbnik.
Radna Czesława Gałecka zapytała, dlaczego miasto kupuje sprzęt dla spółdzielni, skoro
przekazało jej zadania.
Skarbnik odpowiedziała, że miasto może przekazywać majątek swoim jednostkom.
Koszty eksploatacji tego sprzętu będzie ponosiła spółdzielnia.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania. Radna Grażyna Korybut wyraziła
stanowisko, aby szukać alternatywnych do domów pomocy społecznych, mniej kosztownych
dróg pomocy dla seniorów.
Radny Adam Miazek poinformował, że Komisja Finansowo-Budżetowa wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały z jednym zastrzeżeniem, aby najpierw zabezpieczać
środki w budżecie dla jednostek organizacyjnych, a dopiero później planować czy rozszerzać
ich zadania.
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Skarbnik odczytała projekt uchwały. Głosowało 11 radnych: 9 było „za”, 2 wstrzymujących
się. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Brzeziny na lata 2012–2028
Skarbnik omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto
Brzeziny na lata 2012–2028. Poinformowała, że zmniejszyło się zadłużenie miasta do 45,69
procent.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są pytania do projektu uchwały oraz jaka jest opinia
Komisji Finansowo-Budżetowej. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu uchwały. Wobec
braku pytań wiceprzewodnicząca poprosiła o odczytanie projektu uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. 8 było „za”, 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny w 2012 roku
Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że kredyt na początku roku zaplanowany był w
kwocie 3.129.824,50, po zmianach i wprowadzeniu wolnych środków – kwota kredytu
zmniejszyła się do 2.500.000,00 zł, a po wprowadzeniu środków na jaz w kwocie 1.300.00,00
zł kwota kredytu wzrosła do 3.818.747,09 zł. W projekcie uchwały zaplanowano kredyt w
wysokości 3.800.00,00 zł, docelowo jednak ok. 1.200.000,00 zł nie powinno być zaciągane.
Gdyby w tym roku miasto otrzymało dofinansowanie od wojewody, do końca roku kwota ta
nie zostanie skonsumowana.
Burmistrz Marcin Pluta przedstawił swój autorski program wykorzystania środków z
promesy, który zakłada, że nie będzie ogłaszany przetarg na całość zadania, ponieważ istnieje
ryzyko, że nie znalazłaby się firma, która wykonałaby całość zadania do końca roku. W
związku z tym burmistrz zaproponował w trybie „in house” przekazać to zadanie do realizacji
spółdzielni Communal Service i rozdzielić je na trzy mniejsze: czyszczenie, pogłębienie i
regulacja stawu, które mogą ruszać już od dzisiaj, żeby nie utracić dofinansowania. Drugie
zadanie polegałoby na rozbiórce części inżynieryjnej, trzecia część – to budowa. Dzięki takiej
konstrukcji tego zadania jego lwia część zostanie wykonana w terminie. Istnieje również
teoretyczna szansa wykonania całości zadania.
Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie zaopiniowała treść uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych. „Za” głosowało 9 radnych, 2 wstrzymało się od
głosowania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia zadań
własnych Gminy Miasto Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej
Projekt uchwały odczytała p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Justyna Nowak. Poprosiła o autopoprawkę, która była już omawiana na komisjach przez
sekretarza miasta „utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych”.
Wiceprzewodnicząca zapytała Komisję Rozwoju o opinię.
Przewodnicząca komisji Barbara Kozłowska poinformowała, że Komisja Rozwoju
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Czesława Gałecka zwróciła się do burmistrza z pytaniem, ilu pracowników
zatrudnia spółdzielnia.
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Burmistrz odpowiedział, że 7 osób, w tym na umowy zlecenia.
Radna Czesława Gałecka krytycznie odniosła się do tego rodzaju zatrudnienia.
Podkreśliła, ze tzw. „umowy śmieciowe” krytykowane są przez „Solidarność”.
Burmistrz odpowiedział, że do tej pory spółdzielnia wykonywała podstawowe zadania z
zakresu utrzymywania zieleni i czystości. Niebawem ten zakres prac zostanie rozszerzony.
Trzy osoby zostaną zatrudnione w schronisku dla zwierząt. Poza tym cześć osób zajmie się
remontami dróg.
Cz. Gałecka zapytała, czy remont sali konferencyjnej również będą wykonywali
pracownicy spółdzielni. Burmistrz odpowiedział, że takie są plany i założenia.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 7 radnych było „za”, 4 wstrzymało się od
głosowania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
7) Rozpatrzenie projektu
pielęgnacyjnych pomnika przyrody

uchwały

w

sprawie

przeprowadzenia

zabiegów

Projekt uchwały wraz uzasadnieniem odczytała p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak
Radna Grażyna Korybut poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych rozpatrywała
projekt tej uchwały, ale chciałaby wiedzieć, w jakim zakresie miasto będzie uczestniczyć w tej
pielęgnacji i czy miasto poniesie koszty w związku z tym. Zapytała także, w związku ze skargą
o niedostateczną dbałość o zabiegi pielęgnacyjne i pochopną decyzję o wycince drzew, czy lipa
przeżyje.
Justyna Nowak odpowiedziała, że koszty pielęgnacji poniesie kuria, a lipa przeżyje.
Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie. Głosowało 11
radnych. Wszyscy byli „za” przyjęciem projektu uchwały. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
8) Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej działki nr 1857/11, położonej w Brzezinach przy ul. Wodociągowej
Projekt uchwały oraz uzasadnienie do uchwały odczytała p.o. naczelnika Wydziału
Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak
Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie. Głosowało 10
radnych. Wszyscy byli „za” przyjęciem projektu uchwały. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
12. Wolne wnioski.
W tym punkcie prowadzenie obrad przejął przewodniczący Zbigniew Bączyński.
Zapytał, kto z radnych chciałby zabrać głos.
Jako pierwszy zgłosił się radny Grzegorz Kędzia, który zwrócił się z wnioskiem o
zamontowanie lustra na rogu ulic Piłsudskiego i Rejtana oraz wycięcie krzaków zasłaniających
widoczność lub ustawienie lustra na skrzyżowaniu uli Chopina i Słowackiego. Poruszył
również sprawę budowy ulic w osiedlu „Szydłowiec” – szczelin w kostce przy posesjach.
Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że czeka na zakończenie tej inwestycji, aby
przeanalizować sprawy własnościowe. Co do lustra – jeśli poprawi stan bezpieczeństwa,
zostaną przeanalizowane koszty jego zakupu i montażu.
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Radny Michał Dróżdż przypomniał o swym monicie w sprawie ustawienia lustra przy
ulicy Mrockiej od wjazdu z ulicy Wojska Polskiego.
Zastępca Roman Sasin zapewnił o przedstawieniu kosztów ustawienia lustra.
Poinformował, że przystąpił do prac związanych z uporządkowaniem ruchu samochodów
ciężarowych w mieście.
Radna Czesława Gałecka zwróciła się do radnego Grzegorza Kędziego o wyjaśnienia w
sprawie programu wyborczego i doprowadzenia do publicznej debaty na temat zmiany nazwy
ulicy Armii Czerwonej z mieszkańcami tej ulicy. Zwróciła uwagę, że zadeklarowana w
programie wyborczym radnego propozycja dotyczyła zmiany nazwy ulicy na Antoniego
Hetmana, a nie na Szarych Szeregów. W związku z czym radny wystąpił z propozycją zmiany
nazwy tej ulicy, niezgodne z programem wyborczym.
Radny Grzegorz Kędzia uzasadnił zmianę propozycji nazwy ulicy tym, że po wyborach
samorządowych doszła do niego informacja, iż konsultacje społeczne w tej sprawie zostały już
przeprowadzone i efekt był pozytywny, a dotyczyły nazwy „Szarych Szeregów”, a nie
„Antoniego Hetmana”. Bezcelowe wydawało się powtarzanie tych działań i przeprowadzać je
od nowa. Poza tym młodzi mieszkańcy nie znają Antoniego Hetmana, natomiast „ Szare
Szeregi”, jako organizacja zbrojna, bardzo dobrze wpisuje się w nazwy okolicznych ulic.
Radna Grażyna Korybut podkreśliła, że uważa inicjatywę radnego za celową, ale
jednocześnie przypomniała, że w poprzedniej kadencji rozmawiano, iż warto uhonorować
zasłużonych obywateli miasta w formie nazwania ulic ich imieniem. Zaapelowała, aby tak
uczynić. Przewodniczący Zbigniew Bączyński potwierdził wypowiedź radnej.
Radny Grzegorz Kędzia przypomniał natomiast, że wówczas gdy omawiany był projekt
uchwały, wyraźnie zaznaczył, że nie zależy mu na tym, aby koniecznie była to nazwa „Szarych
Szeregów”. Pytał nawet radnych, czy z ich strony jest inna propozycja nazwy tej ulicy i wtedy
żadna inna propozycja nie padła. W związku z tym zarzuty, że ulica ma nazwę „Szarych
Szeregów”, a nie „Antoniego Hetmana” uważa za bezzasadne.
Radny Tadeusz Pabin zapytał, kiedy rozpocznie się malowanie znaków poziomych na
jezdniach. Zwrócił również uwagę, żeby zabezpieczyć plac budowy orlików.
Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk wystąpiła z wnioskiem o zaplanowanie w
budżecie miasta na 2013 rok budowy ulicy Leśnej i odnowienie kapliczki Świętego Jana
Nepomucena z Czech nad stawem.
Burmistrz Marcin Pluta zwrócił uwagę na inicjatywy społeczne za środki miejskie.
Przewodniczący podkreślił zasługi Społecznego Komitetu Odnowy Kościoła Świętej
Anny.
Radna Grażyna Korybut podkreśliła, że kościół Świętej Anny oprócz dotacji z Urzędu
Miasta i Urzędu Marszałkowskiego został odnowiony za przysłowiowy „wdowi grosz”.
Zachęciła radnych oraz darczyńców do dalszego wspierania finansowego tego zabytkowego
kościoła.
Burmistrz Marcin Pluta wyraził wielki szacunek dla Komitetu Odnowy Kościoła
Świętej Anny. Podkreślił, że w budżecie miasta historycznie po raz pierwszy zabezpieczono aż
100 tys. zł na ratowanie zabytków miasta. Środki te zostaną racjonalnie podzielone. Zapewnił
wstępnie, że na prace przy Kościele Świętej Anny przekaże około 20 tys. zł dotacji.
Następnie głos zabrał jeden z mieszkańców osiedla „Szydłowiec” wraz małżonką w
sprawie poprawy użytkowania odcinka ulicy Kordeckiego na odcinku od ul. Słowackiego do
ul. Kołłątaja, zniszczenia drogi w ul. Słonecznej. Zgłosili zastrzeżenia do projektu i sposobu
wykonywania prac inwestycyjnych na „Szydłowcu” oraz zawłaszczenia przez miasto w
ubiegłej kadencji jego działki na drogę. Poprosili o przyjrzenie się temu problemowi.
Przewodniczący Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że sprawa ta rozstrzygana jest
przez sąd i administracje państwową, w związku z czym Rada Miasta nie może ingerować w

18

postępowanie sądowo-administracyjne. Co do pojazdów naruszających obwiązujące zakazy to
sprawa zostanie załatwiona.
Zastępca Roman Sasin wyjaśnił, że burmistrz nie może pozbyć się majątku gminy.
Zapewnił, że pas drogowy należy do gminy i na każdej mapie droga była widoczna.
Przewodniczący podkreślił, że sprawę należy zostawić trwającemu biegowi
administracyjno-sądowemu. Przyjął wniosek mieszkańców dotyczący kontroli na tej drodze i
skutecznego przestrzegania znaków drogowych na tej ulicy. Zakończył debatę na ten temat.
W dalszej części poinformował o piśmie 8 przedsiębiorców w sprawie umorzenia
czynszów z powodu utrudnień w dostępie do prowadzenia działalności gospodarczej w
związku z realizacją inwestycji na placu Jana Pawła II.
Prezes TBS Tomasz Miazek podkreślił, że w tej sprawie musi wypowiedzieć się Rada
Nadzorcza i właściciel.
Burmistrz Marcin Pluta jako właściciel spółki TBS, zapewnił, że wyrazi zgodę na
umorzenie przez TBS jednomiesięcznego czynszu oraz umorzy podatki w okresie jednego
miesiąca.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że w piśmie mieszkańcy użyli zwrotu, iż
uniemożliwiono im w pełnym zakresie prowadzenie działalności gospodarczej. Podkreślił, że
to nie oświadczenie a kasa fiskalna i zeznanie podatkowe jest dowodem na to, czy sprzedaż
była prowadzona, czy nie. W tym punkcie poinformował również, że otrzymał do wiadomości
pismo od prezesa spółki TBS skierowane do mieszkańców ul. Mickiewicza 10 w odpowiedzi
na ich pismo w sprawie rozliczenia wody. W piśmie tym prezes pisze, iż nie ma uprawnień do
zmiany uchwały i umorzenia opłat. Poinformował, że podjęte zostały czynności w celu
rozdzielenia sieci wodociągowej w tym budynku. Barbara Kozłowska dodała, że już został
zamontowany wodomierz na ul. Mickiewicza. Od 1 września budynek będzie rozliczany
według wskazań nowego wodomierza. Podobny rozdział sieci zostanie wykonany w
pozostałych budynkach, na ul. Sienkiewicza.
Następnie głos zabrała mieszkanka ulicy Okrzei, w sprawie wsypu na węgiel,
kanalizacji, nieporządku stwarzanego przez gołębie oraz w sprawie lokalnej kotłowni.
Barbara Kozłowska wyjaśniła, że okienka gołębiom otwierają lokatorzy. Wystawiają
różne przedmioty na zewnątrz. Podkreśliła, że TBS jako zarządca nie może sam przeprowadzić
napraw, czy usuwania nieporządku. Musi odbyć się posiedzenie wspólnoty mieszkaniowej,
ponieważ to są koszty, które poniesie wspólnota. Jeśli chodzi o mieszkankę, która zbudowała
sobie prywatną kotłownię, radna zapewniła, że osoba ta posiada decyzję na budowę kotłowni.
Na zakończenie przewodniczący poinformował o piśmie wojewody w sprawie
wyników kontroli NIK dotyczącej gospodarki ściekowej gmin na obszarach nieobjętych
systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009 – 2011 oraz wytyku dotyczącego jednej z
uchwał Rady Miasta.
13. Zakończenie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński
zamknął obrady XXIV sesji Rady Miasta Brzeziny. Obrady zakończono o godz. 17.20.
Protokołowała na podstawie odsłuchu nagrania

Przewodniczący Rady

magnetofonowego: Renata Rosiak
Zbigniew Bączyński
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