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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

I. Część uroczysta sesji poświęcona Świętu Niepodległości w wykonaniu dzieci z    

         Przedszkola Nr 1 w Brzezinach. 

II.     Część robocza sesji.        

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XXVI sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Zapoznanie z prowizorium budżetowym Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok. 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i osób funkcyjnych za 

2011 rok. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: 

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

2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok, 

3) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku, 

4) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 

5) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2013 będących w 

posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach, 

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

Brzezinach, 

7) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Miasto Brzeziny, 

8) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, 

9) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 16, 

oznaczonej jako działki nr 2777/1 i 2777/2, 

10) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania na 

zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 

oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4, 

11) zmiany delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zebranie członków 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

12) uznania Rady za niewłaściwą do załatwienia skargi, 

13) pozostawienia skargi anonimowej bez rozpatrzenia. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 
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I. Część uroczysta sesji poświęcona Świętu Niepodległości w wykonaniu dzieci z  

Przedszkola Nr 1 w Brzezinach. 

Dla uczczenia Święta Niepodległości, które obchodziliśmy 11 listopada, 25-cio osobowa 

grupa przedszkolaków – 5-latków przedstawiła zebranym w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Brzeziny  radnym i zaproszonym gościom patriotyczne widowisko słowno – 

muzyczne. Dzieci pod opieką trzech wychowawczyń Przedszkola Nr 1 w Brzezinach: Ewy 

Wojciechowskiej, Katarzyny Stępień i Anny Przywary przedstawiły wzruszający występ, 

który rozpoczęły hymnem narodowym. Lista dzieci, które wzięły udział w widowisku stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Po występie wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk podziękowała dzieciom za występ  

i wręczyła im słodycze – jajko „Kinder niespodziankę”. Przewodniczący Rady wyraził słowa 

podziękowania  nauczycielkom i dyrektor Przedszkola Nr 1 p. Małgorzacie Wyce. 

II. Część robocza sesji. 

1. Otwarcie obrad. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przywitał zebranych radnych, burmistrza Marcina 

Plutę z kierownictwem Urzędu Miasta Brzeziny, kierowników jednostek organizacyjnych 

miasta i prezesów spółek miejskich oraz przybyłych mieszkańców. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Na podstawie podpisanej listy obecności przewodniczący Rady stwierdził obecność 12 

radnych, co upoważnia Radę do podejmowania uchwał. Poinformował, że radna Halina 

Szczepaniak usprawiedliwiła swoją nieobecność na sesji, a radni Krzysztof Jeske i Barbara 

Kozłowska poprosili o usprawiedliwienie swoich spóźnień. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek dzienny sesji i poprosił o ewentualne 

uwagi i wnioski. 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował, aby w miejsce projektu uchwały zamieszczonej w 

p.10.10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania na 

zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej 

jako działki nr 2834/1 i 2834/4, rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/78/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej 

jako działki nr 2834/1 i 2834/4. 

Na zapytanie radnych Tadeusza Baruckiego i Czesławy Gałeckiej, dlaczego Telekomunikacja 

ma za darmo użytkować część budynku, burmistrz odpowiedział, że wynika to z uzgodnień  

zawartych w negocjacjach z Telekomunikacją. Taki był warunek sprzedaży obiektu 

Telekomunikacji i wyraziliśmy zgodę, na pozostawienie urządzeń technicznych w kilku 



 4 

pomieszczeniach. Liczniki poboru energii będą rozdzielone, a pomieszczenia serwerowni i 

garażu nie będą  ogrzewane. 

Przewodniczący Rady poprosił o zmianę treści p. 10.13, który powinien być zgodny z tytułem 

proponowanej uchwały. Jest „pozostawienia skargi anonimowej bez rozpatrzenia” a powinno 

być „pozostawienia skargi bez rozpoznania”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowane zmiany. 

Za zmianą zaproponowaną przez burmistrza dotyczącą punktu 10.10 było 9 radnych a 1 radny 

był przeciwny. 

Za zmianą w punkcie 10.13. głosowało 9 radnych, 1 radny głosował przeciw. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.  

W głosowaniu  radni przyjęli zmieniony porządek obrad 9. głosami „za” i 1 głosem 

przeciwnym. 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

      1.  Otwarcie  sesji. 

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.  Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.  Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miasta. 

5.  Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6.  Interpelacje i zapytania radnych. 

7.  Odpowiedzi na interpelacje. 

8.  Zapoznanie z prowizorium budżetowym Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok. 

9.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i osób funkcyjnych za   

     2011 rok. 

   10.   Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: 

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

2)   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013  rok 

3)  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013   roku, 

4)  zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  

odprowadzanie ścieków, 

5) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2013 będących w 

posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach, 
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6) wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Brzezinach, 

7) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Miasto Brzeziny, 

8) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, 

9) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 16, 

oznaczonej jako działki nr 2777/1 i 2777/2, 

10)  zmiany uchwały Nr XXV/78/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie   

wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w  Brzezinach 

przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej jako działki nr 2834/1 i  2834/4. 

11) zmiany delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zebranie członków 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 

12) uznania Rady za niewłaściwą do załatwienia skargi, 

           13)  pozostawienia skargi  bez  rozpoznania. 

 

11.Wolne wnioski. 

      12. Zakończenie sesji. 

4. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XXVI sesji został sporządzony, podpisany i 

zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta. Zadał pytanie, czy są uwagi do treści protokołu? 

Nikt z radnych się nie zgłosił, więc poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie. 

Spośród 10 obecnych na sali obrad radnych, 6. głosowało „za” przyjęciem protokołu a 4. 

wstrzymało się od głosu.   

W tym miejscu Przewodniczący Rady powiedział, że wprowadza do obrad każdej sesji zasadę 

ogłaszania na początku obrad komunikatów przewodniczącego.  

1)Przewodniczący Rady poinformował obecnych, że burmistrz Marcin Pluta był jednym z 17 

nominowanych do prestiżowej nagrody w kategorii Urzędnik Wspierający Organizacje 

Pozarządowe. Burmistrz znalazł się w doborowym towarzystwie. Laureatem nagrody został 

prezydent Kutna.                                                                                                                                                    

2) 28 października obchodził imieniny kol. Tadeusz Barucki i w związku z tym składam 

koledze radnemu najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności,                                                    

3) 21 listopada obchodził imieniny współpracujący z Radą Miasta kol. Janusz Sidor i także 

jemu życzę wszystkiego najlepszego  
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5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami.  

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację z działań między sesjami Rady. Informacja 

stanowi załącznik do  protokołu.  

Radny Grzegorz Kędzia zwrócił uwagę na niedokładności w odbiorze technicznym Placu 

Jana Pawła II po zakończonej rewitalizacji np. stwierdził przypadki ruchomej kostki brukowej 

oraz źle przytwierdzone słupki do podłoża. 

Radna Czesława Gałecka podważyła wykonanie modernizacji Placu Jana Pawła II jako 

niezgodne z wcześniej prezentowaną wizualizacją. Jej zdaniem dopuszczono się 

nieprawidłowości, usuwając z placu pięknego zdrowego świerka. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy zamocowanie tafli szklanej z wizerunkiem papieża było 

zgodne z projektem technicznym? 

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy w projekcie wizerunku papieża była określona grubość 

szklanej tafli? 

W zakresie jakości wykonanej nawierzchni burmistrz stwierdził, że jest ona objęta 2 - letnią 

gwarancją i wynikające stąd uprawnienia będą egzekwowane. 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że  autorem projektu modernizacji placu jest architekt  

Sylwiusz Stępnowski a wprowadzone zmiany w wykonaniu inwestycji były uzgadniane z 

inspektorem nadzoru p. Grzelakiem. Wizerunek papieża jest wierną kopią zdjęcia 

wykonanego przez znanego fotografika z redakcji dziennika „Rzeczpospolita” Waldemara 

Kompałę. Szklane tafle o grubości 2 cm powinny być wszystkie wykonane z hartowanego 

szkła, a nie były i dlatego uszkodziły się upadając pod naporem wiatru. Także można mieć 

uwagi co do trwałości zamocowania tafli szklanej. Opóźnienie w zakończeniu zadania 

rewitalizacji placu wyniosło 1 miesiąc.  

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że według opinii dendrologa świerk był drzewem 

chorym, nie rokującym nadziei na poprawę jego stanu. Posadzony został w miejscu 

zagruzowanym i nie przyjął się. Dlatego trzeba było go usunąć ze względów estetycznych. 

Przewodniczący Rady powiedział, że to on sam był inicjatorem uzyskania opinii specjalisty 

dendrologa o stanie zdrowotnym jodły na Placu Jana Pawła II. – opinia dendrologa jest 

dostępna w Urzędzie Miasta. 

Radny Tadeusz Pabin poprosił o rozszerzenie informacji burmistrza na temat spotkania z 

posłem Jagiełłą. 

Burmistrz poinformował, że z  posłem Jarosławem Jagiełłą kontaktuje się w sprawach  

wsparcia  naszych wysiłków na forum Sejmu w  związku z inwestycją obwodnicy drogowej 

Brzezin. Poinformował, że obecnie brak jest środków finansowych w Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, ale w analizach kosztorysowych GDDKiA bierze pod uwagę 

zgłoszone przez nas warianty IV i IVa obwodnicy. 
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6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Grzegorz Kędzia zadał pytanie, jakie są przyczyny opóźnienia prac przy oczyszczaniu 

stawu  oraz przy przebudowie jazu w parku miejskim? 

Radny Michał Dróżdż prosi o wykonanie naprawy rowów melioracyjnych przy ul. Polnej 

jeszcze przed nastaniem mrozów, ponieważ teren jest podmokły i wiosną będą tam roztopy 

utrudniające komunikację drogową i ruch pieszy. Radny oczekuje odpowiedzi na piśmie. 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o informację w sprawie przygotowań do zmian 

organizacyjnych w gospodarce odpadami. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o wyjaśnienie jakie efekty osiągnięto w spółce PEC w 

wyniku oddelegowania do niej na stanowisko p.o. prezesa zastępcy burmistrza p. Romana 

Sasina i jednego z pracowników Urzędu Miasta? Zapytał też o przyczynę restrukturyzacji 

zatrudnienia w Muzeum Regionalnym. 

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie w sprawie możliwości wykonania chodnika w ul. 

Kulczyńskiego do obiektu pływalni. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o źródło sfinansowania odszkodowania w wyniku przegranej 

sprawy Urzędu Miasta z byłym głównym księgowym pływalni? 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o remont nawierzchni drogi asfaltowej w ul. Kosmonautów. 

Radna Czesława Gałecka zapytała jaka jest możliwość realizacji jej wniosku o przebudowę 

chodnika w ul. Św. Anny na odcinku  od ul. Reformackiej do ul. Południowej? 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział radnemu Dróżdżowi, że  problemy z 

nawierzchnią ulic na osiedlu „Polna” wynikają z wysokiego poziomu wód gruntowych oraz 

zakłócenia ich spływu przez zniszczenie rowów odpływowych. Poprawa powinna nastąpić po 

wykonaniu właściwego odwodnienia tego terenu. Przeszkodą są istniejąca kanalizacja 

ściekowa w ul. Dąbrowskiego, topole rosnące w okolicy skrzyżowania ul. Polnej z ul. 

Dąbrowskiego oraz brak środków w tegorocznym budżecie na kosztowny remont. Proponuje, 

aby utwardzić nawierzchnię ul. Polnej asfaltowym destruktem. 

Radny Dróżdż ripostował, że szkoda jest pieniędzy na destrukt, ponieważ auta o nośności 

powyżej 12 ton rozjeżdżą tak utwardzoną ulicę. 

Zastępca burmistrza powiedział, że jak będą środki w budżecie na 2013 r., to naprawa ulic na 

tym osiedlu zostanie wykonana.  Radnej Czesławie Gałeckiej w sprawie naprawy chodników 

w ul. Św. Anny odpowiedział, że na razie brak jest w budżecie wolnych środków. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że nie wszystkie zgłaszane przez radnych wnioski muszą 

być wzięte pod uwagę przy planowaniu inwestycji. Wybierane do realizacji są zadania 

najważniejsze z punktu widzenia ogółu, czy większości mieszkańców. Priorytety w tym 

zakresie ustalam wspólnie z komisjami i całą Radą. Poinformował, że inwestycja związana ze 

stawem miejskim, a zwłaszcza z budową nowego jazu na rzece Mrożycy będzie opóźniona o 



 8 

2 do 3 miesięcy. Właścicielem stawu zostaliśmy w sierpniu tego roku i nie ma jeszcze 

wymaganej dokumentacji technicznej oraz nie ma decyzji środowiskowej. Komplikuje także 

sprawę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi żądając wykonanie dodatkowo 

przepławki dla ryb przy jazie. Burmistrz poinformował, że w miejscu, gdzie stanąć ma nowy 

jaz odkryto w trakcie badań geologicznych złoże torfu – co również komplikuje tę inwestycję. 

W chwili obecnej staw jest zabezpieczony i Spółdzielnia Socjalna będzie  wykonywać jego 

odmulanie i oczyszczanie począwszy od mostu na ul. Piłsudskiego. Na pytanie radnej 

Gałeckiej, czy Spółdzielnia jest przygotowana do takiej pracy, burmistrz odpowiedział 

twierdząco.  Dodał, że zadanie będziemy finansować z własnych środków a następnie starać 

się będziemy o ich refundację. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że udzielona nam dotacja dotyczy bieżącego roku, w 

którym zadania nie zakończymy, nawet go jeszcze nie rozpoczęliśmy. W roku przyszłym 

możemy mieć problemy z otrzymaniem środków zewnętrznych  na rekonstrukcję stawu i 

jazu. 

Burmistrz odpowiedział, że jest to możliwe. Następnie poinformował o przygotowaniach 

Urzędu Miasta do przejęcia gospodarki odpadami. 

Przewodniczący Rady powiedział, że temat odpadów będziemy omawiać na sesji grudniowej, 

dlatego prosi o nie rozpoczynanie dzisiaj dyskusji w tej sprawie. 

Na pytanie radnego Baruckiego o Muzeum Regionalne, burmistrz odpowiedział, że zmiana w 

jego działalności podyktowana jest przejęciem imprez kulturalnych przez Centrum Promocji i 

Kultury. Zamierzenie to zostało skonsultowane z dyrektorem Muzeum Pawłem Zybałą. 

Burmistrz zapewnił radnego Maślanko, że chodnik w ul. Kulczyńskiego będzie oddany w 

terminie do końca bieżącego roku. 

Zastępca burmistrza poinformował o stanie robót przy naprawie ul. Kosmonautów. Prace tam 

będą dokończone. 

Na zakończenie tego punktu obrad, burmistrz wyjaśnił jeszcze, że pracownik Urzędu Miasta 

został zatrudniony w spółce PEC na zastępstwo spowodowane  urlopem macierzyńskim. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy radny Michał Dróżdż jest zadowolony z odpowiedzi 

w sprawie wyjaśnień dotyczących ul. Polnej? 

Radny M. Dróżdż poprosił o sformułowanie odpowiedzi pisemnej w tej sprawie. 

8. Zapoznanie z prowizorium budżetowym Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok. 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela powiedziała, że prowizorium należy traktować jako projekt 

budżetu na przyszły rok. Materiał w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady zapytał, jakie są dalsze kolejne prace nad przygotowaniem budżetu 

2013 r? 
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Skarbnik poinformowała, że do 5 grudnia 2012 r. Komisja Finansowo – Budżetowa 

przyjmuje wnioski pozostałych komisji i po zaopiniowaniu powinna przekazać je 

burmistrzowi w terminie do 10 grudnia, aby mógł się z nimi zapoznać i zdecydować, które z 

wniosków włączy do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. 

 

9.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i osób funkcyjnych za   

2011 rok. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił informację o złożonych 

oświadczeniach majątkowych radnych i osób funkcyjnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta 

Brzeziny i  jednostkach organizacyjnych miasta oraz spółkach miasta Brzeziny. Powiedział, 

że oświadczenia radnych zostały złożone w obowiązującym terminie, do 30 kwietnia 2012 r. 

W toku analizy oświadczeń dokonanej przez przewodniczącego Rady, kilkoro radnych 

przedstawiło odpowiednie korekty danych. Oświadczenia majątkowe radnych i korekty 

zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Brzeziny. Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Brzezinach także przeanalizował złożone oświadczenia i przesłał Radzie Miasta w dniu 30 

października 2012 r. stosowną informację. Radni zostali  indywidualnie zapoznani z 

nieprawidłowościami, które nie powinny już powtarzać się w kolejnych oświadczeniach 

majątkowych.  W trakcie tego punktu przewodniczący zapoznał z informacją Wojewody 

Łódzkiego o oświadczeniach przewodniczącego i burmistrza oraz informacją burmistrza. W 

ostatnim czasie dotarła do Rady Miasta informacja  naczelnika US Łódź – Widzew w sprawie 

oświadczenia byłego dyrektora Pływalni. Wszystkie informacje stanowią załącznik do 

protokołu. 

Po zakończeniu tego punktu przewodniczący ogłosił krótką przerwę. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach: 

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

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikami – w załączeniu do 

protokołu. Powiedziała, że proponowane zmiany w budżecie były szczegółowo omawiane na 

posiedzeniach komisji, zwłaszcza Komisji Finansowo – Budżetowej. Przewodniczący Rady 

poprosił o dyskusję i zadawanie pytań. 

Radna Czesława Gałecka zapytała o przeznaczenie otrzymanych środków w wysokości 40 

tys. zł.? Czy zdążymy z realizacją planowanych na bieżący rok inwestycji drogowych w 

ulicach Kulczyńskiego, Głowackiego, Przedwiośnie? Czy znana jest już lokalizacja domu 

socjalnego?  

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy w tym roku będzie budowany chodnik w ul. 

Przedwiośnie? 

Skarbnik Miasta odpowiedziała, że przewiduje zadania niewygasające, które zakończone będą 

w 2013 r. Do niektórych zadań należy jeszcze wyłonić wykonawcę. 
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Zastępca burmistrza poinformował, że budynek socjalny o powierzchni 600 m
2
 będzie 

zlokalizowany przy ul. Szarych Szeregów, z wejściem od ul. Kilińskiego. 

Przewodniczący Rady wobec braku dalszych pytań poprosił skarbnik o odczytanie projektu 

uchwały a następnie Komisję Finansowo-Budżetową o opinię zmian budżetowych. 

Pod chwilową nieobecność przewodniczącego Komisji Tadeusza Baruckiego, pozytywną 

opinię przedstawił radny Adam Miazek. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały i przewodniczący Rady poddał go pod 

głosowanie. 

W głosowaniu spośród 12 obecnych radnych, „za” głosowało 11., wstrzymał się 1 radny. 

Uchwała Rady Nr XXVII/94/2012 stanowi załącznik do protokołu. 

2)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Podatków Anna Nowowiejska wraz z 

uzasadnieniem (w załączeniu do protokołu). Poinformowała, że w każdej z kategorii 

podwyżka podatku wynosi 100 zł /rok. 

Radny Grzegorz Kędzia zadał pytanie, czy jeżeli nie podniesiemy podatków, to Ministerstwo 

Finansów zmniejszyłoby nam subwencję oświatową? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że takie prawdopodobieństwo jest wysokie. 

Ponieważ nie było więcej pytań i głosów w dyskusji, przewodniczący Rady po uzyskaniu 

potwierdzenia pozytywnej opinii Komisji Finansowo-Budżetowej zapytał o uwagi do projektu 

uchwały - których nie zgłoszono – a następnie poddał ten projekt pod głosownie. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych, „za” było 10. Wstrzymały się od głosu 2 osoby. 

3) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku 

Kierownik Referatu Podatków Anna Nowowiejska przedstawiła projekt uchwały w 

przedmiotowej sprawie (w załączeniu do protokołu). Powiedziała, że burmistrz Marcin Pluta 

zaproponował obniżenie ceny skupu żyta o 20%, ale ze względu na negatywną opinię Komisji 

Finansowo – Budżetowej zaproponował  zmniejszenie obniżki do poziomu 10% .W trakcie 

dyskusji dała się zauważyć różnica zdań wśród radnych na temat obniżenia podatku dla 

rolników przy ogólnej tendencji podwyższania wszystkich kategorii podatków. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk wnioskowała, aby Rada uchwaliła obniżkę ceny 

skupu żyta wg pierwotnej propozycji burmistrza tj. o 20%. Motywowała swój wniosek tym, 

że warunki gospodarowania rolników z naszego terenu są utrudnione przez niekorzystne 

ukształtowanie terenu i zróżnicowaną, niską w większości jakość gleb. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. Radni tej Komisji 

byli przeciwni propozycji obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego. 
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Na pytanie przewodniczącego o skutki finansowe dla budżetu miasta w wyniku obniżenia 

podatku rolnego otrzymał odpowiedź, że budżet miasta utraciłby rocznie  27 tys. zł. W 

przeliczeniu na 1 ha podatek byłby mniejszy o 12 zł.  

W wyniku głosowania propozycji burmistrza  obniżenia ceny żyta o 20% za 1 kwintal 

uzyskała ona poparcie 1 radnego, 7. było przeciw a 4. wstrzymało się od głosu. 

W głosowaniu nad propozycją utrzymania dotychczasowego poziomu ceny żyta jako 

podstawy do obliczenia podatku rolnego 6 radnych było „za”, wstrzymało się od głosu 5 

osób. 

Radca prawny Andrzej Tokarski zwrócił uwagę, że należałoby poddać pod głosowanie 

projekt uchwały. 

Wynik głosowania projektu uchwały przedstawia się następująco: „za” 1 głos, przeciw 10, 

wstrzymało się od głosu 2 radnych. 

4) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 

Pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak 

przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – w załączeniu do protokołu. Naczelnik 

poinformowała, że wniosek o zmianę taryf na wodę i ścieki na 2013 rok wraz z kalkulacją 

kosztów opracowany przez spółkę ZUK został wnikliwie sprawdzony przez burmistrza i jego 

służby. Kalkulacja taryf została akceptowana   i wniosek skierowano do opinii komisji Rady a 

następnie w formie projektu uchwały  pod obrady Rady Miasta.  Taryfy zaproponowane przez 

spółkę ZUK na 2013 rok obejmują: 3,62 zł netto za 1 m
3
 wody i 4,62 zł za 1 m

3
 ścieków. 

Stawki te w porównaniu do obowiązujących w 2012 roku wzrosły dla wody o 0,21 zł (wzrost 

o 6,16%) i dla ścieków o 0,56 zł (wzrost o 13,59%). 

Prezes ZUK Janusz Cywiński powiedział, że zaproponowane stawki nie zawierają naliczenia 

zysku, z troski o  ochronę mieszkańców przed nadmiernym wzrostem cen. Poinformował 

radnych , że przychody zaproponowane w taryfie pozwalają na bieżącą modernizację i 

remonty urządzeń wod-kan spółki. Zaproponowane zmiany opłat mają na celu pokrycie 

kosztów funkcjonowania spółki a także realizację zadań  wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wod-kan. Wzrost kosztów pozyskania i rozprowadzenia wody oraz 

odprowadzenia i oczyszczenia ścieków spowodowany jest wzrostem cen energii elektrycznej 

i cieplnej, materiałów, usług transportowych, remontowych i telekomunikacyjnych. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że spółki ZUK i PEC zapłacą dodatkowy podatek  od 

nieruchomości uchwalony niedawno od instalacji przesyłowych – co musi odbić się w cenach 

wody, ścieków i ciepła. 

Radna Grażyna Korybut zgłosiła wniosek, aby w interesie mieszkańców, chroniąc ich przed 

pogorszeniem budżetów domowych - nie podwyższać opłat za wodę i ścieki, a powstałą 

różnicę pokryć z budżetu miasta. 



 12 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że w przyszłym budżecie powinniśmy wygospodarować 

środki na dodatkową pomoc finansową dla ZUK w związku z modernizowaniem oczyszczalni 

ścieków. 

Przewodniczący Rady poddał  wniosek radnej Korybut pod głosowanie. 

Za wnioskiem  głosowało 2. radnych, przeciw 5. , wstrzymało się 5., co oznacza, że wniosek 

nie uzyskał aprobaty Rady. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zapytała, co stanie się , gdyby Rada nie zaakceptowała 

projektu uchwały z podwyżkami cen za wodę i ścieki? 

W takim przypadku taryfy byłyby zaakceptowane z mocy prawa, jedynym skutkiem byłoby 

późniejsze o kilka miesięcy wejście ich w życie. 

Wiceprzewodnicząca Rady skomentowała tę sytuację uwagą, że niepotrzebnie tracimy czas 

na zbędne dyskusje, skoro i tak nic w tym wypadku nie zależy od radnych, jedyną satysfakcją 

radnych może być tylko to, że mieszkańcy zobaczą, że upomnieliśmy się o ich interesy, ale i 

tak bezskutecznie.  

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję, poprosił o odczytanie projektu uchwały, zapytał o 

uwagi radnych - których nie zgłoszono – i w następnej kolejności poddał uchwałę pod 

głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, za uchwałą było 8., przeciw - 2., wstrzymało się 2. 

Uchwała Nr XXVII/ 95 /2012 stanowi załącznik do protokołu.  

5) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń   

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2013 będących w  posiadaniu 

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach  

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła projekt uchwały dotyczący zadań 

inwestycyjnych spółki ZUK w latach 2012 – 2013. 

Przewodniczący Rady poprosił prezesa ZUK o wyjaśnienie, jakie inwestycje i zadania 

modernizacyjne są w planie na lata 2012 -2013. 

Prezes Janusz Cywiński poinformował o następujących zadaniach: 

- budowa sieci wodociągowej w ulicach: Głowackiego, Hallera,  Mrockiej, Pileckiego 

Sikorskiego, 

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei, 

- wymiana urządzeń na sieciach wodociągowych ( zasuwy, hydranty). 

Ponadto powiedział, że dyrektywa unijna zobowiązuje nas do skanalizowania miasta powyżej 

wskaźnika 92%  w 2016 r., podczas, gdy obecnie w naszym mieście odbieramy kanalizacją 



 13 

ścieki od ok. 70% mieszkańców. Powinniśmy więc skoncentrować się także na tym zadaniu 

przez najbliższe lata. 

Przewodniczący Rady zadał pytanie, czy inwestycje i modernizacje ZUK spowodują 

polepszenie dochodów spółki? 

Prezes Cywiński odpowiedział, że oddawane do użytku wodociągi  zwiększą sprzedaż wody, 

co w efekcie przyczyni się do poprawy dochodów i zysku spółki. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego tego projektu 

uchwały, a gdy uzyskał od przewodniczącej Komisji Barbary Kozłowskiej pozytywną opinię, 

zarządził głosowanie. 

Spośród 12 obecnych radnych, 11. Głosowało „za”, jeden radny wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XVII / 96 / 2012 jest załączona do protokołu. 

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

Brzezinach 

Burmistrz Marcin Pluta uzasadnił potrzebę doposażenia wkładem  wysokości  80 tys. zł 

spółki ZUK z budżetu miasta tym, że będzie to nasz wkład w rozbudowę sieci wodociągowej 

na ostatnio zurbanizowanych terenach miasta. 

Radny Tadeusz Barucki przedstawił pozytywną opinię Komisji Finansowo – Budżetowej w 

tej sprawie. 

Radna Grażyna Korybut oceniła krytycznie wszechstronną pomoc spółce ZUK w porównaniu 

do innych spółek miejskich. 

Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy nowych ulic oczekują doprowadzenia wody do ich 

nowo wybudowanych domów. 

Prezes Cywiński poinformował, że spółka ZUK przygotowuje się do wykonania stacji 

podnoszenia ciśnienia wody w ulicach Małczewskiej i Wojska Polskiego.  

Przewodniczący Rady przekazał swoje wątpliwości co do sprawiedliwości działań 

angażujących środki budżetu na rzecz bogatszej części mieszkańców, a jednocześnie 

podnoszenia lokalnych podatków i opłat, których skutki najbardziej obciążają biedniejszych 

mieszkańców miasta. 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 14. radnych, z których 12. było „za”, 1 

przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXVII / 97 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

7) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Brzeziny 
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Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

przedmiotowej sprawie, określając wymagania  techniczne pojazdów asenizacyjnych i bazy 

transportowej, oraz wymagania w zakresie zabiegów sanitarno – porządkowych tej 

działalności. 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania i dyskusję oraz o opinię Komisji Rozwoju 

Gospodarczego. 

Wobec braku pytań radnych i pozytywnej opinii projektu uchwały, którą przedstawiła w 

imieniu Komisji Rozwoju jej przewodnicząca Barbara Kozłowska, przewodniczący Rady 

poprosił o odczytanie treści projektu uchwały  z powodu  braku uwag ze strony radnych 

poddał go pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14. głosami „za”. 

Uchwała Nr XXVII / 98 /2012 stanowi załącznik do protokołu. 

Wobec chwilowej nieobecności na posiedzeniu przewodniczącego Rady, przewodnictwo 

obrad przejęła Zofia Krawczyk – jej wiceprzewodnicząca. 

8) przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił uzasadnienie podjęcia 

uchwały potrzebą przeprowadzenia postępowania konkursowego o środki finansowe na 2013 

r. dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego.  Środki te zaplanowano w wysokości 223,5 tys. zł i są przeznaczone na 

działalność sportową w wysokości 150 tys. zł oraz na inne zadania w wysokości 73,5 tys. zł. 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał, czy organizacja może sama ze swojej inicjatywy wystąpić o 

środki? 

Naczelnik Kozieł odpowiedział, że jest taka możliwość w wyniku zastosowania 

uproszczonego trybu postępowania. 

Wiceprzewodnicząca Rady wobec braku dalszych głosów w dyskusji poprosiła o odczytanie 

projektu uchwały  i  przeprowadziła głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Głosów „za” było 13, wstrzymano się od głosu – 1. 

Uchwała Nr XXVII / 99 / 2012 – załączona jest do protokołu. 

9) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Reformackiej 16, 

oznaczonej jako działki nr 2777/1 i 2777/2 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Powiedziała, że Wspólnota Mieszkaniowa Nr 8 wystąpiła do Gminy Miasto Brzeziny o 
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przeniesienie prawa użytkowania wieczystego 2 działek przy ul. Reformackiej 16. Działki są 

niezabudowane o powierzchni  37 i 194 m
3
 i urządzone są na nich zieleń i chodnik. 

Wiceprzewodnicząca poprosiła o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i o uwagi radnych. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego przekazała pozytywną opinię Komisji w 

tej sprawie. 

Po odczytaniu projektu uchwały i po braku uwag przeprowadzone zostało głosowanie, w 

wyniku którego jednogłośnie 14. głosami „za” przyjęto uchwałę. 

Uchwała Nr XXVII /100 / 2012 stanowi załącznik do protokołu.     

10) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/78/2012 z dnia 27 września 2012 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w 

Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Z uzasadnienia wynika, że burmistrz zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. przedwstępną 

umowę sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 10/12, w której strony 

ustaliły, że w celu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży,  Rada Miasta wyrazi uchwałą 

zgodę na obciążenie nabytej nieruchomości nieodpłatnym prawem użytkowania pomieszczeń 

o łącznej powierzchni 257,39 m
2
, w których znajdują się urządzenia infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Gdyby Rada nie wyraziła zgody na podjęcie takiej uchwały, lub 

podważył  ją nadzór prawny wojewody, umowa miałaby ulec rozwiązaniu. Naczelnik Justyna 

Nowak wyjaśniła, że zmiana w uchwale XXV/ 78 /2012 z dnia 27 września 2012 r. polega na 

dodaniu ust. 2 w § 1 mówiącego o tym, że z chwilą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 

nieruchomości wyraża się zgodę na jednoczesne ustanowienie nieodpłatnego prawa 

użytkowania oraz odstąpienie od przetargu na użytkowanie części budynku.  

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że jest przeciwny oddawaniu czegoś za darmo, tym 

bardziej, że Telekomunikacja S.A. jest spółką rynkową. Zgłosił uwagę, że  projekt uchwały 

nie określa okresu użytkowania pomieszczeń. Ponadto uważa, że budynek będzie generować 

koszty utrzymania, adaptacji i remontów. Powiedział, że budynek wymaga remontu i 

przebudowy o większym zakresie, niż nam się to przedstawia. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że budynek znajduje się w centrum administracyjnym 

miasta, cena wynegocjowana z TPSA jest bardzo korzystna bo 1 m
2
 kosztuje nas 1 tysiąc zł. 

Nabyty budynek zdaniem burmistrza będzie bazą dla rozwoju różnych działalności miasta, 

m.in. będą mogły być w nim ulokowane pomieszczenia opieki społecznej tzw. dziennego 

pobytu. 

Radny Michał Dróżdż poparł zdanie radnego Baruckiego, twierdząc, że TP SA jest  spółką 

giełdową z udziałem kapitału zagranicznego. Uważa, że można ograniczyć powierzchnię 

użytkowaną nieodpłatnie. 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy jest plan zagospodarowania budynku i jakie koszty 

poniesione zostaną na adaptację pomieszczeń. Radna uważa, że 18 tys. zł przewidziane na 
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koszty adaptacji są nierealne. Z informacji przekazanej przez pracownika CP i K na 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wynika, że samo Centrum na adaptację 

swoich pomieszczeń poniesie koszty w wysokości ponad 50 tys. zł. Zapytała, czy są jeszcze 

możliwości negocjacji z TP SA lepszych warunków? 

Burmistrz odpowiedział, że negocjacje już się zakończyły. Jeżeli Rada nie podejmie uchwały 

o nabyciu budynku, to możemy utracić zadatek, który TP SA otrzymała od miasta. Zdaniem 

burmistrza, miasto nie będzie ponosić żadnych kosztów utrzymania pomieszczeń 

telekomunikacji. Sieć elektryczna zostanie rozdzielona i TP SA będzie mieć własne liczniki 

poboru energii elektrycznej. Cena za budynek została do końca wytargowana w trakcie 

negocjacji i nie ma już możliwości dalszych ustępstw. 

Radna Cz. Gałecka zapytała, czy budżet miasta wytrzyma spłatę trzech rat rocznie? 

Burmistrz odpowiedział, że nie ma w tym zakresie żadnych obaw. 

Radna Grażyna Korybut postawiła wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania, 

który radni przyjęli. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła Komisję Rozwoju Gospodarczego o opinię projektu 

uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska powiedziała, że 

projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że mimo negatywnej opinii Komisji, prosi o poparcie 

Rady Miasta przedłożonego projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, z których „za” było 9 głosów, przeciw 4 głosy i 1 

głos wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XXVII / 101 / 2012 stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 11) zmiany delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zebranie członków 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

Burmistrz Marcin Pluta poprosił swojego zastępcę Romana Sasina o przedstawienie projektu 

uchwały o zmianie delegata na walne zgromadzenie stowarzyszenia powiatów i gmin 

dorzecza „Bzury”.  

Radna Czesława Gałecka zapytała, jaka jest przyczyna zmiany delegata? 

Zastępca burmistrza przedstawił  uzasadnienie propozycji zmiany tym, że burmistrz lepiej niż 

on  będzie reprezentować nasze miasto na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia „Bzury”. 

Burmistrz wyraził chęć zaangażowania się w prace tego stowarzyszenia. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że jest przeciwny udziałowi naszego miasta w tym 

stowarzyszeniu, gdyż opłacamy składki a nie widać korzyści z tego udziału. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy jest to delegat na jedno walne zgromadzenie, czy na stałe? 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to stały delegat miasta do tego stowarzyszenia. 

Zastępca burmistrza odczytał projekt uchwały, do którego radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie tego projektu uchwały. 

Głosowało 14 radnych. Głosów „za” było 11, wstrzymało się od głosu 3 radnych. 

Uchwała Nr XXVII / 102 / 2012 jest załącznikiem do protokołu. 

12) uznania Rady za niewłaściwą do załatwienia skargi 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Powiedział, że  Komisja uznała, że nie będzie formalnie rozpatrywać skargi, która ma wymiar 

cywilno – prawny, bo dotyczy sporu wewnętrznego spółki TBS. Rada Miasta nie może więc 

uznać się za właściwą dla załatwienia skargi. Mimo tego, z inicjatywy przewodniczącego 

Rady Miasta Komisja Rewizyjna podjęła się polubownego załatwienia sporu, z czysto 

ludzkich pobudek i przeprowadzono dwa posiedzenia Komisji z udziałem zainteresowanych 

stron oraz  burmistrza – pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników spółki TBS.  

Przewodniczący Rady powiedział, że złożona skarga ma wymiar formalny i społeczny. 

Formalnie Rada nie może wypowiedzieć się w sprawie złożonej skargi, ponieważ dotyczy ona 

organów spółki, a to podlega kontroli sądu powszechnego. Ze względów społecznych  Rada 

zdecydowała się włączyć na zasadzie mediacji celem zgłębienia  problemu i doprowadzić do 

rozwiązania konfliktu  bez odwoływania się do pośrednictwa sądu. Pozytywnym efektem jest 

przyrzeczenie prezesa TBS  Tomasza Miazka o wprowadzeniu zmiany sposobu naliczania 

funduszu remontowego Wspólnoty korzystniejszego dla jej mieszkańców oraz rozłożenie 

powstałej zaległości na raty. 

Rada przyjęła uchwałę stosunkiem głosów 13 „za” i 1 wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XXVII / 103 / 2012 stanowi załącznik do protokołu. 

 

13) pozostawienia skargi  bez  rozpoznania 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił opinię Komisji w sprawie 

anonimowej skargi przesłanej przez  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi, 

dotyczącą nielegalnego wycięcia drzewa jodły na Placu Jana Pawła II.  Ponieważ skarga jest 

anonimowa, Komisja wnioskuje do Rady Miasta o pozostawienie jej bez rozpoznania. 

Przewodniczący Rady poinformował, że jodła chorowała i nie było sensu  pozostawiać 

drzewo, które szpeciło centralny plac w naszym mieście. 28 sierpnia poproszono specjalistę 

dendrologa, aby wydał opinię, czy jodłę można wyleczyć i pozostawić na placu. 



 18 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że drzewo pełniło funkcję świątecznej choinki i że 

pochopnie zdecydowano o jego usunięciu. 

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję na ten temat, ale powiedział, że niepotrzebnie 

tracimy cenny czas na rozpatrywanie anonimów. Następnie poddał projekt uchwały pod 

glosowanie radnych. 

Głosowalo14 radnych,  „za” było 13. a jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr XXVII / 104 / stanowi załącznik do protokołu. 

11. Wolne wnioski.  

Radny Tadeusz Barucki podziękował radnym  Małgorzacie Pyka, Grażynie Korybut i 

Jakubowi Piątkowskiemu za upominek książkowy oraz za podtrzymywanie go na duchu 

podczas choroby. 

Radna Czesława Gałecka zabrała głos w sprawie kiepskiej jakości prac Spółdzielni Socjalnej 

przy remontach dróg asfaltowych. Dziury połatane są nierówno a resztki asfaltu są 

składowane na poboczach a nawet na trawnikach – jak przy ul. Sportowej czy św. Anny. 

Pytała, ile kosztowała miasto walka o utrzymanie Sądu Rejonowego. Radną interesowały 

także: koszty  remontu sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, przyszłe koszty 

utrzymania  2 boisk typu „Orlik” i do kogo należało będzie to zadanie po zmniejszeniu 

budżetów szkół. Na koniec zapytała, dlaczego nie ma w budżecie Gminy Miasto Brzeziny 

środków unijnych. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyraził przekonanie, że walka o brzeziński sąd była 

potrzebna i jeszcze  nie jest przesądzona jego likwidacja. Ma nadzieję, że może się okazać się, 

że „walka” przyniosła zamierzony efekt, pomimo że ostatnie wydarzenia wskazują na porażkę 

protestujących. Odnośnie niedokończonych prac drogowych, wyjaśnił, że w pierwszej 

kolejności uzupełniano asfaltem ubytki w jezdniach, żeby zdążyć przed zimą. W przyszłym 

tygodniu pozostałości po naprawionych nawierzchniach ulic zostaną uprzątnięte. Koszty 

utrzymania „Orlików” nie zostały jeszcze oszacowane, ale jego zdaniem na początek będą to 

tylko koszty dozoru boisk. 

Skarbnik Grażyna Mela odniosła się do inwestycji finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. Poinformowała, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się trzy zadania 

finansowane ze środków unijnych. 

Radny Tadeusz Barucki zabrał głos w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na ul.  

Mickiewicza przy wejściu na targowisko. Znak „przejście dla pieszych” stoi na brzegu 

chodnika w środku przejścia.  W imieniu mieszkańców korzystających z placu zabaw w parku 

miejskim poprosił o założenie łańcuszków zabezpieczających wypadnięcie dzieci z huśtawek. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że w kilku przypadkach wykonawca nie 

odtworzył poprzedniego ustawienia znaków drogowych. Zapewnił, że poczyni kroki, aby 

zrealizować uwagi i prośby radnego. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła o wystąpienie burmistrza do Ministra 

Rolnictwa z wnioskiem o pomoc dla rolników z programów rozwoju rolnictwa na lata 2014 - 

2020. Poprosiła o informacje dla radnych z zakresu działalności Izby Rolniczej. 

Przewodniczący Rady powiedział, że przy planowaniu prac Rady Miasta na 2013 r. rozważy 

wprowadzenie tematyki problemów rolników z terenu miasta Brzezin. 

Radna Barbara Kozłowska wystąpiła z wnioskiem o wyrównanie nawierzchni nieutwardzonej 

drogi w ul. Przechodniej oraz o uporządkowanie terenów zielonych przy pojemnikach do 

selektywnej zbiórki odpadów zarówno przy ul. Kilińskiego kolo dawnego targowiska oraz 

przy ul. Cegielnianej obok Przedszkolu nr 1.  

Radny Grzegorz Kędzia pochwalił Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach za pomysł 

informacji przez  SMS. Zwrócił  uwagę na nieaktualną informację w gazecie BIS dotyczącą 

czasu i miejsca ustawiania fotoradaru przez Straż Miejską. Poprosił także o aktualizowanie 

przypadków  fotografowania przez radar Straży Miejskiej pojazdów uprzywilejowanych w 

ruchu np. karetek pogotowia ratunkowego. 

Komendant Straży Miejskiej Jolanta Sikorska wyjaśniła, że straż zwraca uwagę na to, czy 

pojazdy uprzywilejowane jadą na sygnale dźwiękowym i świetlnym, czy  nie. Zapewniła, że 

harmonogram  lokalizowania  fotoradarów jest uzgadniany z Komendantem Powiatowym 

Policji z miesięcznym wyprzedzeniem i straż nie może ustawiać fotoradaru niezgodnie z tymi 

uzgodnieniami. 

Radny Tadeusz Pabin zabrał głos w sprawie  uporządkowania skrzyżowania ulic Piłsudskiego 

i Matuszewskiego przy pomniku, ponieważ rosnący tam modrzew zrzucił tam bardzo dużo 

igieł,    

Radny Krzysztof Jeske wypowiedział się w sprawie nie wykonania zjazdu z kostki brukowej 

jednego z mieszkańców na osiedlu Szydłowiec. Skrytykował niechlujny sposób naprawienia 

ubytków asfaltu na drogach tego osiedla. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował o korespondencji, która do niego 

napłynęła między sesjami m.in. z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej 

opinii wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2012 roku, odpowiedzi od 

redaktora naczelnego BIS na pismo państwa Kejnów, że informacja w gazecie BIS o 

przebiegu sesji Rady nie jest sprawozdaniem zależnym od Rady. Poinformował także o 

prośbie  mieszkańców w sprawie podjęcia inwestycji wodociągowej w ul. Krasickiego, liście 

zbiorowym mieszkańców ulicy Sikorskiego w sprawie utwardzenia ulicy. Rada zdecydowała 

o doraźnym sposobie załatwienia tego problemu. Kończąc, poinformował o skardze na Straż 

Miejską, która wpłynęła do wiadomości Rady. 

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy fontanna na Placu Jana Pawła II będzie czynna ciągle, czy 

w okresie zimy będzie wyłączona?  

Zastępca burmistrza  odpowiedział, że w temperaturach niższych niż  - 4 stopnie C będzie 

nieczynna.  
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Na zakończenie obrad przewodniczący Zbigniew Bączyński poprosił burmistrza, m.in. o 

interwencję w sprawie sprzątania śmieci wokół koszy ulicznych, a następnie udzielił głosu 

mieszkańcowi miasta, który wypowiedział się w sprawach usprawnienia komunikacji 

drogowej oraz oświetlenia ulic na terenie miasta Brzeziny. Poruszył też wykorzystanie terenu 

po cegielni przy ul. Łódzkiej. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że teren byłej cegielni na ul. Łódzkiej  jest własnością 

Skarbu Państwa. Zamiarem władz miasta jest komunalizacja tego terenu, który będzie 

niezbędny do urządzenia tam sortowni odpadów komunalnych. 

 

12. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad XXVII sesji, zakończył jej obrady 

o godz. 16.50. 

 

 

 

Protokołował: J. Sidor 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 
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