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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

I.   Część uroczysta  

            Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Nr 3 z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

II.  Część robocza 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XXVIII sesji Rady Miasta. 

5. Komunikaty. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Informacja dot. założeń polityki mieszkaniowej Miasta Brzeziny (temat zaległy) 

    11.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

      1) uchwalenia  budżetu   Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok, 

      2) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata   

          2013 - 2029, 

      3) podziału Gminy Miasto Brzeziny na stałe obwody głosowania, 

      4) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

          Alkoholowych na 2013 r., 

      5) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, 

      6) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  

          2013 – 2016, 

      7) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na     

          uchwałę Nr X/56/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie   

          opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w Brzezinach wraz z odpowiedzią na   

          skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny  

           w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.     

      8)  przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na     

           uchwałę Nr X/71/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011 roku w   
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           sprawie  opłaty za dodatkową usługę świadczoną w  przedszkolach prowadzonych   

           przez Gminę Miasto  Brzeziny wraz z odpowiedzią na  skargę oraz udzielenia   

           pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny w postępowaniu przed   

           Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. 

       9) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na   

           uchwałę Nr XVII/12/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie  

           opłat za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach prowadzonych przez  

           Gminę Miasto Brzeziny wraz z odpowiedzią na skargę oraz udzielenia  

           pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny w postępowaniu przed   

           Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. 

    12.   Sprawozdanie z pracy Rady Miasta, komisji RM i dyżurów radnych za II półrocze  

            2012 r. 

    13.   Wolne wnioski. 

    14.   Zakończenie sesji.  

  

I. Część uroczysta. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński przywitał radnych  i zebranych gości, 

zwłaszcza dzieci z Przedszkola Nr 3, które przybyły z rodzicami, nauczycielkami i dziadkami, 

aby przedstawić program artystyczny związany z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. W 

przedstawieniu jasełek uczestniczyły następujące dzieci: Aleksandra Bankiewicz, Bartosz 

Broda, Bartłomiej Budziewski, Justyna Ferdzyn, Malwina Filipińska, Zuzanna Grega, 

Magdalena Grzelak, Patrycja Klimkiewicz, Joanna Kmieć, Maria Król, Maria Makaryk, 

Nikola Pawlak, Julia Pawłowska, Aleksander Terlikowski, Jakub Pietrzak, Dawid Polit, 

Bartłomiej Sikora, Wiktor Szczęsnowicz, Roksana Wawrzyniak, Natalia Zawadzka.  

Przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącą Rady podziękowali występującym dzieciom, 

nauczycielkom Magdalenie Widulińskiej i Małgorzacie Wiśniewskiej oraz dyrektor 

Przedszkola Agnieszce Gazda. Mali artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami oraz 

czekoladowymi niespodziankami. 

II. Część robocza XXX sesji. 

1. Otwarcie sesji. 
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Przewodniczący Rady przywitał po przerwie przybyłych radnych, kadrę kierowniczą Urzędu 

Miasta z burmistrzem Marcinem Plutą i jego zastępcą Romanem Sasinem, kierowników 

jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek PEC, TBS , ZUK, Powiatowego  

Inspektora Sanitarnego Elżbietę Szklarek, zastępcę komendanta KP Policji Cezarego Petrusa 

oraz przybyłych mieszkańców miasta. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Listę obecności podpisało 14 radnych. Przewodniczący Rady odnotował w chwili rozpoczęcia 

II części obrad  obecność 9 radnych i uznał, że Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

Swoją nieobecność na sesji usprawiedliwił u przewodniczącego radny Michał Dróżdż. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek dzienny obrad i zapytał, czy są uwagi do 

przedstawionej propozycji. 

Radny Tadeusz Barucki zgłosił wniosek o zdjęcie z proponowanego porządku p. 9 

„Informacja dot. założeń polityki mieszkaniowej Miasta Brzeziny” uzasadniając go zbyt 

dużym stopniem ogólności przedstawionego materiału. 

Burmistrz Marcin Pluta zgodził się z wnioskiem radnego, że materiał jest zbyt ogólny. Natłok 

pracy nie pozwolił na wyczerpujące potraktowanie i rozwinięcie tak ważnego dla miasta 

opracowania. Poprosił więc o przeniesienie tego punktu na inną sesję Rady Miasta. 

Jednocześnie poprosił o rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie projektów następujących 

uchwał w sprawie: 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi, 

- uchylenia uchwały Nr XXVIII/110/2012 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu porządku i czystości na terenie miasta Brzeziny.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski radnego T. Baruckiego  i burmistrza 

miasta. Głosowało 11 radnych, głosów „za” było 9, głosów przeciw – 0, wstrzymało się od 

głosu – 2. 

Następnie poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad sesji. 

Głosowało 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

1.  Otwarcie  sesji. 

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.  Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 
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4.  Przyjęcie protokółu XXVIII sesji Rady Miasta. 

5.  Komunikaty. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7.  Interpelacje i zapytania radnych. 

8.  Odpowiedzi na interpelacje. 

9.  Informacja dot. założeń polityki mieszkaniowej Miasta Brzeziny (punkt zniesiony) 

 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

    1) uchwalenia  budżetu   Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok, 

    2) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata   

   2013 - 2029, 

    3) podziału Gminy Miasto Brzeziny na stałe obwody głosowania, 

    4) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

  Alkoholowych na 2013 r., 

    5) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, 

    6) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  

  2013 – 2016, 

    7) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na     

  uchwałę Nr X/56/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie   

  opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w Brzezinach wraz z odpowiedzią na   

   skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny  

   w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.     

    8)  przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na     

   uchwałę Nr X/71/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011 roku w   

   sprawie  opłaty za dodatkową usługę świadczoną w  przedszkolach prowadzonych   

   przez Gminę Miasto  Brzeziny wraz z odpowiedzią na  skargę oraz udzielenia   

   pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny w postępowaniu przed   

  Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. 
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     9) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na   

   uchwałę Nr XVII/12/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie  

   opłat za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach prowadzonych przez  

   Gminę Miasto Brzeziny wraz z odpowiedzią na skargę oraz udzielenia  

         pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny w postępowaniu przed   

   Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, 

    10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

    11) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami   

          komunalnymi, 

    12) uchylenia uchwały Nr XXVIII/110/2012 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. 

12.Sprawozdanie z pracy Rady Miasta, komisji RM i dyżurów radnych za II półrocze  

     2012 r. 

13.Wolne wnioski. 

14. Zakończenie sesji.  

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że służby miasta,  znając plany pracy Rady Miasta i jej 

komisji,  powinny wcześniej przygotować materiały, aby nie dochodziło do znoszenia lub 

przekładania tematów przewidzianych  porządkiem obrad Rady.    (vide pkt 9) 

4. Przyjęcie protokółu XXVIII sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XXVIII sesji został podpisany i 

zamieszczony na stronie internetowej BIP miasta. Jest także dostępny w biurze Rady. Zapytał, 

czy są uwagi do treści tego protokółu? Nikt nie zgłosił uwag, więc poddał go pod głosowanie. 

Spośród obecnych 12 radnych, „za” głosowało 6, przeciw -  0, wstrzymało się  -  5. Jeden 

radny nie brał udziału w głosowaniu. 

5. Komunikaty. 

Przewodniczący Rady poinformował, że nadzór prawny Wojewody Łódzkiego zakwestionował 

podjęte na wcześniejszej sesji uchwały  108 i 111 dotyczące gospodarki odpadami oraz 110 w 

sprawie  regulamin porządku i czystości. W związku z tym będziemy dokonywać odpowiednich 

zmian w tych uchwałach. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

Burmistrz Marcin Pluta  poinformował o pracach swoich i swojego zastępcy w okresie 

między sesjami. Informacja – w załączeniu do protokołu. 
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Burmistrz uzupełnił swoją wypowiedź o informację w sprawie działań zmierzających do 

uzyskania pozwolenia na budowę  jazu na rzece Mrożący i rewitalizacji stawu w parku 

miejskim. W wyniku negocjacji ze służbami wojewody możemy uzyskać maksymalne nawet 

100% dofinansowanie tego zadania – 1,6 mln zł. O taką wartość promesy będziemy starać się u 

wojewody i w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 

W tym punkcie  nie było dyskusji. 

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

Radni nie zgłaszali interpelacji i nie zadawali  pytań.  

 8. Odpowiedzi na interpelacje. 

Przewodniczący Rady poinformował o pisemnym  pytaniu  radnej Czesławy Gałeckiej w 

sprawie ujęcia w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny 

wyraźnego zakwalifikowania odpadu  – popiołu z domowego paleniska. Powiedział, że pismo 

skierował do  administracji miasta, która winna udzielić radnej odpowiedzi. 

Burmistrz wypowiedział się, że popioły z domowych palenisk zalicza się do odpadów 

zmieszanych i nie podlegają one segregacji. 

9. Informacja dot. założeń polityki mieszkaniowej Miasta Brzeziny (punkt zniesiony). 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) uchwalenia  budżetu   Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok. 

Skarbnik Grażyna Mela zaprezentowała projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Brzeziny 

na 2013 rok – stanowi on załącznik do protokołu. 

Poinformowała, że dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 30.960.611,22 zł. W tej 

samej wysokości zaplanowano wydatki na 2013 rok i w związku z tym  nie będzie deficytu w 

2013 r. Nie wzrośnie także wielkość zadłużenia. Największe wpływy do budżetu miasta 

pochodzić będą z: dochodów własnych w wysokości 17.966.658,30 zł –  co stanowić będzie 

58 % dochodów, w tym: z podatków i opłat lokalnych – 4.729.483,30 zł – stanowiących 15 % 

dochodów, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.820.000 zł – 

stanowiących 22 % dochodów, pozostałych dochodów własnych, m.in. z najmu i sprzedaży 

usług – 6.417.175 zł – stanowiących 21% dochodów. Dotacje bieżące i majątkowe stanowić 

będą 4.094.596 zł – tj. 13% wszystkich dochodów, dotacje unijne w wysokości 1.467.512,92 

zł, - stanowić będą 5%, w 2012 r. – w kwocie 4.899.232,44 zł stanowiły 14%. Subwencje 

stanowić będą kwotę 7.431.844 zł – tj. 24 % dochodów, w tym oświatowa 5.377.674 zł, w 

2012 r. subwencja oświatowa wynosiła 5.064.056 zł. Tegoroczna subwencja oświatowa 

pokryje 58,7%. wydatków oświatowych. Dotacja  unijna w kwocie 56.700 zł pokryje 0,6% 

wydatków na oświatę. W 2012 r. dotacja unijna wynosiła 309.412 zł  i pokryła 4% wydatków 

oświatowych. 

Wydatki zaplanowano w kwocie 30.960.611,22 zł. Do największych będą należały: wydatki 

na oświatę i wychowanie – 9.167.200 zł – tj. 29,6%, w tym: wynagrodzenia w oświacie 

pochłoną 7.905.800 zł, wydatki na pomoc społeczną – 6.216.626 zł – 20% budżetu, z tego 
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dotacje z budżetu państwa stanowić będą 3.994.310 zł – tj. 71% wydatków na pomoc 

społeczną, dotacje unijne – 692.320 zł – tj. 11,14%, wydatki na administrację publiczną – 

3.234.145,95 zł – tj. 10,5%, wydatki na transport i łączność – 2.915.660,21 zł, tj. 9,47% 

wszystkich wydatków, wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 2.010.700 

zł i stanowić będą 6,53% budżetu, wydatki na kulturę fizyczną – 1.570.600 zł – tj. 5% 

wydatków. Pływalnia w 2013 r. kosztować będzie 1.415.600 zł, dochody z pływalni w 2013 r. 

zaplanowano w kwocie 791.000 zł, wydatki na straż miejską zaplanowano w kwocie 558 tys. 

zł – tj. 1,8% wszystkich wydatków.  

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4.345.014,91 zł – tj. 14%, w tym na: 

     -  budowę  i przebudowę ulic w osiedlu „Szydłowiec” – 522.360,21 zł, 

     - zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci 

dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, 

Andersa, Św. Anny, Sportowa – 1.625.000 zł,   

     - budowę domu socjalnego i noclegowni – 100.000 zł,  

     - zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12– 1.635.000 zł, 

- przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach 

– 212.654,70 zł, 

- budowę systemu sortowania odpadów – etap I – 250.000 zł. 

W roku 2012 r. wydatki inwestycyjne wynosiły ponad 11 mln zł – tj. 27,32% wydatków. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały budżetowej wpłynął do Rady 

Miasta 14 listopada 2012 r. Przesłany został także do  Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

24 grudnia 2012 r. otrzymaliśmy do wiadomości uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi  z dnia 17 grudnia 2012r.: 

- Nr III/429/2012 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Brzeziny na 2013 rok, 

- Nr III/430/2012 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu 

budżetowego Miasta Brzeziny. 

- Nr III/431/2012 w sprawie opinii dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Brzeziny na lata 2013 – 2029. 

Radni otrzymali także wymagane do zaopiniowania materiały i na  posiedzeniach swoich 

komisji wyrazili stanowisko wobec przedłożonego projektu budżetu. Zbiorczą opinię o 

budżecie na 2013 r. powinna przedstawić Radzie Miasta Komisja Finansowo – Budżetowa. 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały budżetowej należało rozpatrzyć do 

końca grudnia 2012 r., ale była możliwość przedłużenia tego terminu do 31 stycznia 2013 r. i 

z takiej możliwości skorzystaliśmy, głównie wskutek przedłużających się prac nad blokiem 

uchwał dotyczących zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.  
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Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu w dyskusji nad projektem budżetu 2013 

roku. 

Radny Tadeusz Barucki przedstawił swoje wątpliwości na temat dochodów samorządu, które 

opierają się o wystąpienie Ministerstwa Transportu, który zapowiedział zmiany w prawie 

ograniczające dochody samorządów z fotoradarów. Burzy to, jego zdaniem, zaplanowany 

budżet na 2013 r. Zadał pytanie, co będzie, jeśli odebrane nam zostanie prawo do tych 

dochodów? 

Burmistrz skomentował tę wypowiedź, że nie ma obawy o dochody budżetu samorządów 

gminnych, bo proces tworzenia ustawy trwa ponad rok. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to na razie sygnał w stronę samorządów i 

zapowiedź ewentualnych zmian w prawie. 

Radna Czesława Gałecka zadała pytania w sprawie kosztów utworzenia sortowni odpadów i 

w sprawie lokalizacji przyszłej strefy ekonomicznej. Wyraziła także wątpliwości, czy za  100 

tys. zł będzie można rozpocząć budowę budynku socjalnego. 

Burmistrz odpowiedział, że strefa ekonomiczna ma powstać w latach 2014 – 2016 na terenie 

byłej kopalni piasku i żwiru Fara II i będzie miała powierzchnię 10 ha z możliwością 

poszerzenia do 15 ha. 

Na sortownię odpadów w pierwszym etapie zadania przeznaczymy 250 tys. zł. Inwestorem  

domu socjalnego będzie  spółka TBS, która na początek otrzyma  z naszego budżetu 

dofinansowanie 100 tys. zł. W wyniku montażu finansowego konsorcjum spółek miejskich 

ma poręczyć kredyt dla TBS z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość tej inwestycji 

wyniesie od 800 do 1.500 tys. zł  w zależności od zakresu budowy i standardu budynku. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że Bank Gospodarstwa Krajowego ma problemy ze 

swoją płynnością finansową i nie wiadomo, co będzie z kredytowaniem TBS-u. 

Burmistrz Pluta nie zgodził się z opinią radnego w sprawie kondycji finansowej BGK. 

Radna Małgorzata Pyka wyraziła zaniepokojenie niższymi jak w roku ubiegłym środkami 

przeznaczonymi na pomoc społeczną, zwłaszcza na usługi opiekuńcze. Zapytała też , czy 

będą rozwijane usługi środowiskowe? Radna zgłosiła wątpliwość w sprawie planu dochodów 

nałożonego na Straż Miejską w wysokości 2,5 mln zł, w kontekście zwiększenia działalności 

Straży w zakresie kontroli czystości i porządku  w naszym mieście. 

Burmistrz wyjaśnił, że dla Straży Miejskiej rok 2012 był okresem dochodzenia do pełnej 

zdolności organizacyjnej i kontrole fotoradarem zaczęły się praktycznie  w II połowie 

ubiegłego roku. Wyjaśnił, że w trakcie realizacji budżetu 2013 r. będziemy w miarę 

możliwości zwiększać środki na pomoc społeczną. Zaczniemy też szukać możliwości 

obniżenia kosztów opieki społecznej, ale nie kosztem  pacjentów. Zamierzamy część osób 

wycofać z DPS-ów spoza Brzezin do swoich rodzin. Jest to skomplikowany i drażliwy 

społecznie temat, ale konieczny do podjęcia. 
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Radny Przemysław Maślanko zapytał o możliwość zwiększenia zakresu jednego z boisk typu 

„Orlik” o bieżnię lekkoatletyczną. 

Burmistrz odpowiedział, że program lekkoatletycznego „Orlika” został na razie zawieszony, 

ze względów oszczędnościowych, ale wróci do realizacji w 2013 lub 2014 r. W każdym razie 

miejsce na bieżnię lekkoatletyczną jest. Gdyby natomiast pojawiła się możliwość otrzymania 

dotacji na tzw. „Biały Orlik”, to rozpoczniemy aplikację o środki zewnętrzne. 

Radna Halina Szczepaniak poprosiła o obniżenie presji na Straż Miejską w zakresie 

wykonania napiętego planu dochodów pochodzących z mandatów. 

Burmistrz odpowiedział, że nie wywierał i nie wywiera żadnej presji na Straż  Miejską. W 

planie 2012 r. były 3 mln zł, osiągnięto 2,5 mln i taki plan przyjęliśmy na bieżący rok. Dodał, 

że jeśli budżet państwa zostanie przyjęty  bez większych zmian, to mamy dużą szansę na 

otrzymanie pełnej dotacji na modernizację jazu i renowację stawu w parku miejskim. W 

rankingu projektów jesteśmy na 2- 3 miejscu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w rankingu na dotację o środki na przedszkole też 

byliśmy wysoko,  a  w efekcie nie dostaliśmy nic. 

Burmistrz odparł, że to była inna lista. Ta dotyczy spraw przeciwpowodziowych i na niej 

jesteśmy wysoko z naszym projektem. 

Radna Czesława Gałecka powróciła do swojego pytania o zakres inwestycji w specjalnej 

strefie ekonomicznej oraz zapytała jeszcze, co się stało, że zmieniono inwestora budowy 

domu socjalnego ze Spółdzielni Socjalnej na spółkę TBS? 

Burmistrz odpowiedział, że zmienione zostały priorytety po odmowie Rady budowy domu 

socjalnego na stadionie. Miała tym zajmować się wtedy Spółdzielnia Socjalna. Teraz 

budować będziemy dom socjalny na terenach, którymi zarządza spółka TBS przy ul. Szarych 

Szeregów, lub przy ul. M. Skłodowskiej - Curie. Pomysł specjalnej strefy ekonomicznej 

polega na zaoferowaniu gotowego i uzbrojonego terenu dla inwestorów, którzy zainteresują 

się korzystnymi warunkami komunikacyjnymi i podatkowymi. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał jakie są szanse na budowę chodnika w ul. Przedwiośnie? 

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli tylko pozwolą na to środki, to chodnik z miejscami do 

parkowania samochodów na ul. Przedwiośnie będzie pierwszą inwestycją drogową w mieście. 

Radny Grzegorz Kędzia zaproponował wniosek o zmianę w budżecie. Uważa, że środki w 

wysokości 30 tys. zł zaplanowane na dotację dla Policji na służby ponadnormatywne powinny 

zmienić adresata . Część radnych ma obiekcje do pracy Policji, wnioskuje więc o 

przeznaczenie tych środków na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez 

wprowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Burmistrz odpowiedział, że proponuje spotkanie radnych z KP Policji w Brzezinach na temat 

wypracowania zasad współpracy miasta z Policją. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że miasto współpracuje z KP Policji nie tylko w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przy pomocy służb ponadnormatywnych, ale także  w 

zakresie usług dla miasta wynikających z naliczania punktów karnych za wykroczenia 

drogowe. 

W wyniku dużej aktywności Straży Miejskiej może nastąpić pożądany efekt  poprawy 

przestrzegania przepisów w zakresie ograniczenia prędkości pojazdów ale także ograniczenia 

wpływów z mandatów. Zdaniem wielu radnych Straż Miejska powinna jednak rozszerzyć 

zakres swoich działań na poprawę stanu ładu, porządku i czystości w mieście. 

Radny Krzysztof Jeske zapytał, co ze schroniskiem dla zwierząt? Wiadomo, że na razie w 

budżecie nie ma środków, ale kiedy zakończymy rozpoczętą inwestycję? 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że na razie wykonaliśmy I etap zadania – 

180 metrów ogrodzenia. Gdy będą wolne środki finansowe, to zrobimy  boksy dla zwierząt, 

bramę i odprowadzenie ścieków. Chcemy zakończyć inwestycję w marcu – kwietniu b. r. 

Schronisko pomieści 150 zwierząt, a ponieważ nasze potrzeby w tym zakresie nie są takie 

duże, więc jeszcze na tym zarobimy świadcząc usługi innym samorządom.      

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk  wnioskowała o inwestycję  budowy ul. Leśnej. Pytała 

też o koszty gazyfikacji przewodowej. 

Burmistrz odpowiedział, że inwestycja na ul. Leśnej w tym roku jest nierealna. Być może 

znajdą się możliwości w 2014 r. W procesie gazyfikacji miasta nasz budżet  nie byłby 

obciążony. Inwestycja dotyczyłaby spółki PEC, która modernizowałaby stopniowo 

technologię ogrzewania korzystając z gazu przewodowego i ograniczając spalanie węgla. 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy w budżecie miasta przewidziane są środki na 

utrzymanie boisk „Orlik”? 

Burmistrz odpowiedział, że nie było potrzeby umieszczania tych kosztów w budżecie, bo 

będą one minimalne. Są to koszty osobowe 2 pracowników i koszty oświetlenia. 

Radny Krzysztof Jeske zapytał, czy jeśli będzie destrukt asfaltowy, to czy ul. Leśna będzie 

utwardzona? 

Burmistrz odpowiedział, że jeśli zgodzą się na to mieszkańcy, to tak. 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o możliwość poprawy nawierzchni ul. Kilińskiego oraz o 

poprawienie placu z trylinki w Przedszkolu Nr 3. 

Zastępca burmistrza powiedział, że z ul. Kilińskiego jest jeden problem – wąski most na 

Mrożycy. Można tam zrobić chodnik, ale tylko do mostu z odzyskanej kostki. Plac w 

Przedszkolu Nr 3 można poprawić przy pomocy kostki, którą możemy udostępnić 

Przedszkolu.  

Radny Adam Miazek przypomniał, że zgłaszał trzy wnioski do budżetu 2013 r. Jeden 

dotyczył  podatku od nieruchomości używanych w działalności gospodarczej, nie zauważył w 
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projekcie budżetu  odwodniania terenu przy ul. Polnej i trwałego  utwardzenia nawierzchni tej 

drogi. Zadowolony jest natomiast z braku deficytu w budżecie miasta na 2013 rok. 

Zastępca burmistrza powiedział, że sytuacja drogowa na ul. Polnej jest trudna. Nie można 

ograniczyć tam ruchu  ciężarówek. Kompleksowo problem z ul. Polną rozwiązany zostanie 

dopiero w 2014 r., a do tego czasu ubytki w nawierzchni będą zapełniane przy pomocy 

asfaltowego destruktu. 

Przewodniczący Rady uznał, że dyskusja na temat budżetu na 2013 rok wyczerpała się i 

poprosił o przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Budżetowej oraz Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki powiedział, że opinia jest pozytywna, chociaż 

wypracowana nie jednogłośnie. 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła natomiast pozytywne opinie RIO, a po odczytaniu 

tekstu projektu uchwały i po braku uwag radnych, przewodniczący Rady poprosił o 

głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, głosów „za” było 12, głosów przeciwnych - 1, wstrzymał się od głosu 

– 1 radny. 

Uchwała budżetowa stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady pogratulował burmistrzowi przyjęcia budżetu na 2013 rok. Powiedział, 

że uchwalanie budżetu samorządu powinno być uspołecznione tzn. konsultowane z jak 

najszerszymi reprezentacjami mieszkańców. Zaproponował aby budżet na 2014 r. miał cechy 

budżetu obywatelskiego tj. takiego, na który mieszkańcy miasta mieliby bezpośredni wpływ. 

Przykładem takiego budżetu na 2013 r. jest miasto Łódź. 

2) uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata   

2013 – 2029 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w sprawie WPF. 

Burmistrz Marcin Pluta odniósł się do wielu wcześniejszych pytań radnych w sprawie tzw. 

małych inwestycji, które na razie nie mogły być ujęte w ramy budżetu z powodu 

tymczasowego braku środków na te cele. Podał sposób pozyskania funduszy na małe zadania 

i cele społeczne. Pieniądze na te cele pochodzić będą z dzierżawy i eksploatacji tzw. „góry 

piachu” – ok. 500 tys. zł oraz ze sprzedaży 1 ha terenów na działki budowlane. Razem  będzie 

to ok. 1,3 mln zł. 

Przewodniczący Rady zapytał Komisję Finansowo – Budżetową o opinię  projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał opinię pozytywną, którą uzyskano w nie 

jednogłośnym głosowaniu. 



 13 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła pozytywną opinię RIO wynikającą z  uchwały Nr 

III/431/2012 w sprawie opinii dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny 

na lata 2013 – 2029. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały, a z powodu braku pytań ze 

strony radnych, przeszedł do głosowania. 

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Głosów „za” było 10, głosów przeciwnych – 1, 

wstrzymało się od głosu – 1. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

3) podziału Gminy Miasto Brzeziny na stałe obwody głosowania 

Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie uchwały w sprawie podziału 

terenu miasta na stałe obwody głosowania. Jak poinformowała sekretarz, uchwała wynika z 

przepisów wprowadzających ustawę Kodeks wyborczy. Ustalono siedem stałych obwodów 

głosowania, ustalono ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

Zmieniono miejsce obwodu nr 2 z Sądu Rejonowego na Muzeum Regionalne w Brzezinach i 

dodatkowo wprowadzono obwód nr 7 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach. 

Pozostałe obwody pozostawiono bez zmian. Obwody zamknięte będą powoływane odrębną 

uchwałą Rady przed wyborami. Dotyczy to obwodów w szpitalu oraz w Domu Pomocy 

Społecznej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, czy prawidłowo użyto w wykazie 

obwodu nr 1 nazwy ulicy Marszałka Piłsudskiego, skoro ul. ma nazwę Józefa Piłsudskiego? 

Sekretarz wyjaśniła, że w systemie PESEL widnieje nazwa Marszałka Piłsudskiego i należało 

użyć takiej nazwy. 

Przewodniczący Rady zapytał o przyczynę zmiany siedziby obwodu Nr 2, który dotychczas 

był w Sądzie Rejonowym. 

Sekretarz odpowiedziała, że zmiany dokonano, ponieważ dotychczas zawsze były problemy 

techniczno – organizacyjne z urządzaniem i rozwiązywaniem siedziby obwodu w Sądzie. 

Nazajutrz po dniu wyborów Sąd podejmował pracę i należało wszystkie prace porządkowe 

wykonać przed godz. 8.00. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku  pytań, przewodniczący poprosił o głosowanie. 

Głosowało 13 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

4) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych na 2013 r.  
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Doradca burmistrza ds. społecznych Krzysztof Kotynia przedstawił uzasadnienie projektu 

uchwały wprowadzającej Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013 r. – w załączeniu do protokołu. Doradca poprosił o wprowadzenie 

autopoprawek do Regulaminu: na str. 7 w p. 3 g) dodanie treści „dożywianie dzieci w 

szkołach z rodzin z problemem alkoholowym (MOPS) – 25.000 zł.” i na str. 8 w p. 4 d) 

skreślenie słów „dla Stowarzyszenia „Viola”. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przedstawiła wniosek, aby nie 

czytać treści projektu Miejskiego Programu, ponieważ radni w wystarczającym stopniu 

zapoznali się z materiałem na sesję a Komisja Spraw Społecznych dokonała wspólnie z 

autorem projektu uchwały odpowiednich poprawek i uszczegółowień w zakresie preliminarza 

kosztów będącego załącznikiem do Miejskiego Programu. (Wniosek uzyskał aprobatę Rady w 

głosowaniu) Wyjaśniła, że chodziło o nie uwzględnienie preliminarzu kosztów działań w 

zakresie terapii antyalkoholowej. Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby w opracowywaniu 

planów brać pod uwagę aktualne dane o potrzebach społecznych. 

Doradca burmistrza wyjaśnił, że na terapię antyalkoholową zaplanowano tylko 500 zł z 

powodu braku środków. Sytuacja poprawi się, jeżeli w ciągu roku pojawią się dodatkowe 

środki, wówczas dodatkowe osoby z Brzezin zostaną skierowane na terapię do Zgierza. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w Urzędzie Miasta istnieje funkcja Pełnomocnika ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Na co burmistrz odpowiedział twierdząco. 

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że chodzi o podanie aktualnych danych o liczbie osób 

uzależnionych  od alkoholu z lat 2011 i 2012.  Pełnomocnik monitorując wykonanie 

Miejskiego Programu powinien mieć bieżące informacje na ten temat, a dane, na które się 

powołuje są z 2010 r. 

Doradca burmistrza odpowiedział, że dane są z 2010 r. gdyż  wg. niego w liczbie 

uzależnionych nie występują większe zmiany, dla oszczędności kosztów badania zlecane są  

co 3 – 4 lata.  

Przewodniczący zapytał kierownik MOPS jak duża jest liczba rodzin z problemem 

alkoholowym objętych opieką MOPS. 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień odpowiedziała, że jest to ok. 40 rodzin. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych przekazała pozytywną opinię Komisji o 

Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.   

Radna Czesława Gałecka zadała pytanie dla ilu osób przewidziano w preliminarzu kosztów 

terapię antyalkoholową w Miejskim Programie na 2013 r.? 

Doradca burmistrza odpowiedział, że dla 15 osób. 

Poddany pod głosowanie projekt uchwały uzyskał poparcie 9 radnych, przy 1 wstrzymującym 

się. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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5) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013  

Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia przedstawił uzasadnienie projektu uchwały – w 

załączeniu do protokołu. Omówił zaplanowane działania, na które przewidziano łącznie 4 tys. 

zł na 2013 rok, w tym 2 tys. zł na zakup usług i 2 tys. zł na zakup materiałów. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut stwierdziła, że zadania miasta 

w zwalczaniu narkomanii traktowane są bardzo oszczędnie, „po macoszemu”, bo co można 

zrobić za 4 tys. zł z tak  poważnym społecznie problemem? Mimo tego uważa, że te skromne 

środki powinny być wykorzystane w pełni, z czym w 2012 r. były problemy. Komisja 

opiniuje pozytywnie projekt uchwały. 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czemu w tym programie jako jednego z realizatorów 

wskazano Klub Abstynencki „Viola”? 

Doradca burmistrza odpowiedział, że z obserwacji wynika, że część uzależnionych od 

alkoholu używa także narkotyki. 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut stwierdziła, że leczenie alkoholików i 

narkomanów różni się od siebie, a zaplanowane środki w wysokości 4 tys. zł są stanowczo za 

małe, aby skutecznie reagować. Z materiałów wynika, że zjawisko narkomanii u nas nie jest 

duże, co jest  rozeznaniem błędnym. Uważa za niewłaściwe tworzenie programów bez 

prawidłowego rozeznania wielkości zjawiska patologicznego. 

Przewodniczący Rady zaproponował Komisji Spraw Społecznych aby rozpoznała wielkość 

zjawiska narkomanii na podstawie dostępnej sprawozdawczości. Po zakończeniu dyskusji 

poprosił o odczytanie treści proponowanej uchwały, a następnie z powodu braku pytań 

poprosił o głosowanie. 

Spośród 11 obecnych radnych 10 głosowało „za”, nie było przeciwnych, wstrzymał się – 1. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

6) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  

2013 – 2016 

Kierownik MOPS w Brzezinach Teresa Kwiecień przedstawiła uzasadnienie do Miejskiego 

Programu – w załączeniu do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  Grażyna Korybut poprosiła o omówienie 

Programu, ponieważ jego treść jest znana radnym i szkoda czasu na czytanie obszernego 

opracowania. Komisja Spraw Społecznych szczegółowo zajęła się tym Programem i 

zaopiniowała go pozytywnie, mimo braku środków na  jego realizację, co oznacza budowanie 

podstaw systemu bezkosztowo w oparciu jedynie o pracę społeczną wielu uczestników z 
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różnych instytucji. Dlatego pojawiają się wątpliwości, czy wymogi ustawowe mają szansę 

być zrealizowane efektywnie w oparciu tylko o pracę społeczną. Część zadań w tym 

Programie  ma być realizowana ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Zdaniem przewodniczącej Komisji nie można przemocy w 

rodzinie ograniczać tylko do przyczyn związanych z alkoholizmem. Znane są przypadki 

psychicznego znęcania się nad członkami rodzin, także przemocy dorosłych dzieci nad 

starymi rodzicami. 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania w sprawie projektu Programu, jednak nikt nie zabrał 

głosu.  

Po odczytaniu projektu uchwały zatwierdzającej do realizacji Miejski Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 -2016, przewodniczący Rady poprosił o 

głosowanie.  

Z obecnych 11 radnych, wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

7) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę 

Nr X/56/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie  opłat za 

świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w Brzezinach wraz z odpowiedzią na  skargę oraz 

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Brzeziny w postępowaniu 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi 

Projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie przedstawiła radca prawny Agnieszka Piwek – w 

załączeniu do protokołu. Skargę do WSA w Łodzi na uchwałę Nr X/56/07 złożyła Prokurator 

Rejonowy w Brzezinach. 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję w tej sprawie. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nadzór prawny Wojewody nie podważył zaskarżonych 

uchwał. Zapytał, jakie grożą nam reperkusje finansowe, gdybyśmy przegrali sprawę jako 

Rada Miasta? 

Radca Agnieszka Piwek odpowiedziała, że w konsekwencji groziłoby nam odszkodowanie w 

wyniku przegranej sprawy sądowej.  

Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poprosił o odczytanie 

treści uchwały i przystąpiono do głosowania. 

Spośród 13 obecnych radnych, wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

8)  przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę 

Nr X/71/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2011 roku w  sprawie  opłaty za 

dodatkową usługę świadczoną w  przedszkolach prowadzonych  przez Gminę Miasto  

Brzeziny wraz z odpowiedzią na  skargę oraz udzielenia  pełnomocnictwa do 
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reprezentowania Rady Miasta Brzeziny w postępowaniu przed  Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Łodzi 

Radca prawny Agnieszka Piwek przedstawiła uzasadnienie  uchwały w sprawie przekazania 

skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Nr X/71/2011 do wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi. Przesłana uchwała Rady Miasta powinna być opublikowana 

niezwłocznie. Za opóźnienie publikacji o 30 dni nie odpowiada Rada Miasta, ale służby 

Wojewody. Powiedziała, że 30 dni to nie jest niezwłocznie, chociaż prawo nie precyzuje 

dokładnie obowiązkowego terminu publikacji uchwał samorządów. Także nadzór prawny nie 

miał żadnych uwag merytorycznych, a przecież konsultować się musiał z Kuratorium 

Oświaty i Wychowania. Jest niesprawiedliwe, gdy ktoś inny zawinił, a obciąża się winą 

samorząd. Poinformowała, że podważana uchwała była podana do wiadomości mieszkańców 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.  

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że w tej sprawie nie popełniliśmy żadnych uchybień. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił dodatkowo, że związki zawodowe konsultowały sprawę 

dodatkowych opłat z rodzicami dzieci i w tej sprawie uzyskano zgodę. 

Ponieważ nie było innych głosów w dyskusji, przewodniczący Rady poprosił radcę 

Agnieszkę Piwek o przedstawienie projektu uchwały. 

Radca Agnieszka Piwek odczytała projekt uchwały. Powiedziała także, że działaliśmy w 

dobrej a nie złej wierze. Wprowadzono jeszcze autopoprawkę w sprawie autora skargi, 

ponieważ skargę zgłasza nie Prokuratura Rejonowa, a Prokurator Rejonowy w Brzezinach. 

W głosowaniu uzyskano wynik jednogłośny 12 radnych  „za”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

9) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na   

uchwałę Nr XVII/12/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie opłat 

za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Brzeziny wraz z odpowiedzią na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Rady Miasta Brzeziny w postępowaniu przed  Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Łodzi 

Radca prawny Agnieszka Piwek przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały - w 

załączeniu do protokołu. 

Radca Agnieszka Piwek powiedziała, że w stosunku do podjętej uchwały nie było uwag ze 

strony nadzoru prawnego Wojewody ani ze strony Kuratorium Oświaty i Wychowania. 

Prokurator Rejonowy zarzuca, że do uchwały nie załączono cennika dodatkowych usług 

popartego kalkulacją kosztów. Radzi, aby opracować nową uchwałę, co będzie wyrazem 

dobrej woli Rady Miasta naprawienia naruszenia prawa. 
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Przewodniczący Rady wobec braku dalszych głosów w dyskusji poprosił o odczytanie 

projektu uchwały. Ponieważ  brakło uwag radnych do przedstawionego projektu, poddał go 

pod głosowanie. Projekty uchwał były przedmiotem obrad na posiedzeniach komisji. 

Głosowało jednogłośnie „za” 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak wyjaśniła, że wskutek 

interwencji  nadzorczej Wojewody musimy dokonać poprawienia wzoru deklaracji. Usunięto 

z niej zapis o odpowiedzialności karnej dotyczący pisemnego potwierdzenia  prawdziwości 

danych w części H deklaracji. W tym miejscu umieszczony został zapis o zgodzie na 

elektroniczne przetwarzanie danych przez Urząd Miasta –  dla potrzeb systemu odbioru 

odpadów komunalnych. Przedłużony także został do 31 marca 2013 r. termin oddawania 

wypełnionych do Urzędu Miasta deklaracji. 

Naczelnik wyjaśniła, że w „Pouczeniu” dodano uwagę, że deklaracja dotyczy tylko jednej 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady powiedział, że radca prawny podważała zapis o odpowiedzialności 

karnej i szkoda, że nie wzięto wówczas pod uwagę tego zastrzeżenia. Skutek jest taki, że 

wszczęto wobec nas postępowanie nadzorcze o uchylenie tego zapisu.  

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zadała pytanie w sprawie terminu obowiązywania do 

końca 2013 r. umów z firmami wywozowymi. 

Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic wyjaśniła, że dotychczasowe umowy zostają rozwiązane z 

mocy prawa z terminem 30 czerwca 2013 r. Od 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe 

zasady odbioru odpadów komunalnych – przez gminy samorządowe. 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy wszyscy mieszkańcy gminy zostaną objęci systemem 

odbioru odpadów? 

Naczelnik Justyna Nowak odpowiedziała, że właśnie tworzona jest baza elektroniczna, która 

powinna objąć wszystkie zamieszkałe w Brzezinach osoby. 

Przewodniczący Rady dodał, że wykorzystane będą wszystkie możliwe kanały informacji o 

przejęciu odbioru odpadów przez gminę: poprzez gazetę BIS, stronę internetową miasta, 

tablice informacyjne w Urzędzie Miasta, spółdzielnie mieszkaniowe, spółkę TBS, wspólnoty 

mieszkańców. 

Wobec braku dalszych uwag i zapytań, po odczytaniu projektu uchwały przez naczelnik 

Wydziału RI, przewodniczący Rady poddał go głosowaniu.   

Głosowało jednogłośnie „za” 12 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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W tym miejscu przewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącej Zofii 

Krawczyk. 

11) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami   

komunalnymi  

Naczelnik Justyna Nowak wyjaśniła, że nadzór prawny podważył termin do 15 dnia miesiąca 

zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami. Według nadzoru, opłatę należy wnieść nie „z 

góry”, ale „z dołu” za dany miesiąc, tzn. do końca miesiąca za upływający miesiąc. Pierwszą 

opłatę należy wnieść w terminie do 31 lipca 2013 r. 

Wiceprzewodnicząca poprosiła o dyskusję w sprawie projektu uchwały. 

Radny Adam Miazek podważył zasadność  p. 3  w § 1, jako kłócącego się z zasadami 

wolnego rynku. Nie powinno się w uchwale wskazywać nazwy banku, do którego mamy 

wpłacać opłatę „śmieciową”. Wnioskował o usunięcie tego zapisu. 

Wiceprzewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. 

Głosowało 11 radnych. Wniosek poparło 5 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały z uwzględnioną 

poprawką i zapytała o uwagi radnych. Wobec braku uwag poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Głosowało 13 radnych. Głosów „za” odnotowano 12, przeciwnych – 0, wstrzymał się – 1. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu. 

12) uchylenia uchwały Nr XXVIII/110/2012 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. 

Naczelnik Justyna Nowak przedstawiła uzasadnienie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 

Nr XXVIII/110/2012 Rady  z 13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku 

i czystości na terenie miasta Brzeziny. Powiedziała, że nadzór prawny Wojewody miał 

zastrzeżenia  co do zgodności zakresu uchwalonego regulaminu z ramowym zakresem 

upoważnienia ustawowego udzielonego radzie gminy w art.4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2012 r. , poz. 391. W 

związku z tym proponuje się uchylenie uchwały z 13 grudnia 2012 r. Do tematu uchwalenia 

poprawionego już regulaminu czystości i porządku powrócilibyśmy na sesji lutowej w 2013 r.   

Przewodniczący Rady powiedział, że zwracał uwagę na powtarzające się w uchwale definicje, 

które zawiera ustawa. W toku dyskusji ustaliliśmy jednak, że powtarzamy je  świadomie dla 

lepszego zrozumienia przez szerokie grono odbiorców. Nadzór prawny był jednak innego 

zdania. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały i po braku uwag radnych 

poprosiła o głosowanie. 
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W głosowaniu jednogłośnie „za” było 13 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokółu 

Przewodniczący Rady nawiązując do uchylonego regulaminu utrzymania czystości i 

porządku, odniósł się krytycznie do rozpatrywania szczegółów uchwał na posiedzeniach Rady 

pod presją braku czasu. Sesja ma zadania uchwałodawcze, natomiast sprawy szczegółowe 

powinny być wcześniej konsultowane w toku dyskusji na posiedzeniach komisji.  

12.Sprawozdanie z pracy Rady Miasta, komisji RM i dyżurów radnych za II półrocze  

2012 r. 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie sprawozdań z prac komisji za okres II 

półrocza 2012 r. 

Kolejno sprawozdania składali: 

Jakub Piątkowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

Tadeusz Barucki - przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej, 

Barbara Kozłowska - przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Przemysław Maślanko - w zastępstwie przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych, 

Przemysław Maślanko - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński przedstawił sprawozdanie z prac Rady 

oraz z przyjęć interesantów.  

Przewodniczący Rady złożył w tym miejscu podziękowanie władzom Gminy Brzeziny za 

udostępnianie swojej sali konferencyjnej na posiedzenia Rady Miasta w okresie remontu sali  

w Urzędzie Miasta Brzeziny. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zapoznała obecnych z informacją o dyżurach radnych, 

które odbywały się w środy w godz. od 16 do 18. 

Sprawozdania komisji,  Rady Miasta oraz informacja o dyżurach radnych – w załączeniu do 

protokołu. 

W  informacji z dyżurów radnych, wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poruszyła tematy: 

- zahamowania rozbudowy miasta w związku z planowaną w przyszłości budową obwodnicy,   

- trudnej sytuacji mieszkańców sprzedanego budynku przy ul. Berka Joselewicza, którzy 

zgłaszali  przypadki szykanowania ich przez właściciela, przez co obawiają się, że mogą 

utracić swoje dotychczasowe mieszkania, 

- zawyżania powierzchni mieszkań przez TBS, przez co mieszkańcy opłacają wyższy czynsz. 
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Burmistrz Marcin Pluta  odpowiedział, że miasto zamierza odkupić od obecnego właściciela 

budynek przy ul.  Joselewicza.  W sprawie obwodnicy drogowej miasta powiedział, że do 

2016 roku nie będzie możliwości rozpoczęcia tej inwestycji. Poprosił prezesa spółki TBS o 

wyjaśnienie zgłoszonych zawyżeń powierzchni lokali. 

Prezes TBS Tomasz Miazek wyjaśnił, że podczas przeprowadzonej inwentaryzacji mieszkań 

mogły zdarzyć się pomyłki obmiarów powierzchni. Obiecał sprawdzić zgłoszone przypadki. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy ze zgłaszanych spraw podczas dyżurów radnych można 

wnioskować, że są one efektywne? Powiedział, że ma w tej sprawie wątpliwości. 

Wiceprzewodnicząca Rady  odpowiedziała, że w wielu przypadkach udało się jej osobiście 

załatwić zgłoszone problemy. 

Na prośbę burmistrza  radny Jakuba Piątkowski  poinformował o realizowanym przez MOPS 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty- My” projekcie Klub 

Integracji Społecznej „Razem Możemy Więcej” . W  wielu zajęciach i warsztatach  udział 

biorą osoby w wieku powyżej 60 lat.  

13. Wolne wnioski. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o możliwość poprawy sytuacji lokalowej stowarzyszeń. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że poprawią się warunki lokalowe stowarzyszeń, gdy  

organizacje polityczne  i filie biur poselskich przeniosą się do jednego wspólnego, 

urządzonego, większego pomieszczenia z salką konferencyjną. Zwolnią się tym samym 

pomieszczenia dla stowarzyszeń. 

Radny Grzegorz Kędzia wystąpił z wnioskiem o wyrównanie nawierzchni nieutwardzonej w 

ul. Sejmu Wielkiego, zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu MPK Łódź Nr 53 

zwłaszcza w weekendy, poprosił o interwencję w firmie konserwującej oświetlenie uliczne w 

sprawie niedziałających latarni. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że nie wszystkie zgłaszane postulaty mają być wykonane. 

Dodatkowe kursy autobusu pociągną za sobą dodatkowe koszty, zwiększenie kosztów 

komunikacyjnych miasta, skutkowałoby zwiększeniem kosztów gmin partnerskich, a na to 

gminy te nie wyrażą zgody. Podkreślił, że pewnym rozwiązaniem może być uruchomienie 

dodatkowej linii MPK od strony Andrespola, w której partycypuje Gmina Brzeziny. 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o uprzątnięcie na cmentarzu kwater żołnierzy radzieckich 

w związku z rocznicą wyzwolenia Brzezin. Pytała do czyich obowiązków należy odśnieżanie 

ulic i chodników oraz o osiągnięte zyski Spółdzielni Socjalnej w roku 2012.  

Prezes Spółdzielni Socjalnej Communal - Service Sławomir Worach poinformował, że 

odśnieżanie nie wszystkich ulic i chodników należy do Spółdzielni. Spółdzielnia odpowiada 

tylko za te, które usytuowane są na działkach należących do miasta. Spółdzielnia otrzymała 

od miasta wykaz ulic i chodników do odśnieżania i tego wykazu się trzyma. Podkreślił, że w 

przypadku dużej zimy i dużych śniegów zwiększy zatrudnienie, aby zabezpieczyć wykonanie 
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zadania zimowego utrzymania dróg gminnych. Prezes poinformował, że Spółdzielnia 

uzyskała zysk w wysokości ok. 40 tys. zł. Z osiągniętego zysku zakupiono dodatkowy sprzęt 

do wykonywania swoich zadań. 

Radna Halina Szczepaniak oceniła, że pięcioma pracownikami Spółdzielnia nie jest w stanie 

wykonać przejętych od miasta zadań. 

Prezes Spółdzielni odpowiedział, że jego pracownicy są do dyspozycji całą dobę i będą 

pracować, jak zajdzie taka potrzeba.  

Burmistrz Marcin Pluta dodał, że cena zamiatania ulic jest obecnie dwukrotnie niższa, niż 

cena, jaką miasto musiałoby zapłacić firmie zewnętrznej. W Spółdzielni zwiększenia 

wymagają jednak zasoby kadrowe. 

Radna Czesława Gałecka zgłosiła krytyczne uwagi co do czystości miasta 

Burmistrz  odpowiedział, że jego celem jest doprowadzenie do trwałego dbania o czystość 

miasta. Ale do tego należy dojść poprzez rozwój Spółdzielni Socjalnej, która proporcjonalnie 

do przyjętych zadań dobierze kadrę pracowniczą i odpowiedni sprzęt techniczny. Dopiero 

wtedy możemy ją rozliczać. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że Spółdzielnia Socjalna była w okresie 

rozruchu. Pierwsze miesiące jej funkcjonowania zajmowały sprawy administracyjno-

organizacyjne i  doposażenie w sprzęt i urządzenia. Dopiero obecnie Spółdzielnia zaczyna 

funkcjonować w pełnym zakresie i efekty tej pracy powinny być widoczne. Przewodniczący 

zwrócił również uwagę na zwiększenie dbałości o kwatery żołnierzy polskich i radzieckich na 

naszym cmentarzu. 

Radny Grzegorz Kędzia wyraził pogląd, że kwaterami poległych żołnierzy rosyjskich 

powinna zająć się Federacja Rosyjska, bo kwaterami poległych polskich żołnierzy w Rosji i 

innymi miejscami pamięci narodowej zajmujemy się my sami, porządkując je i remontując na 

swój koszt. 

14. Zakończenie obrad. 

 Przewodniczący Rady Miasta, wobec stwierdzenia wyczerpania porządku sesji, zamknął 

obrady o godz. 16.30.   

 

Protokołował: J. Sidor 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                                   Zbigniew  Bączyński 
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