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Proponowany porządek obrad w załączeniu. 
Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  
4. Przyjęcie protokołu III sesji. 
5. „Powstanie Styczniowe 1863 roku na Ziemi Brzezińskiej”- referat okolicznościowy 

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach. 
6. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z realizacji  

uchwał Rady Miasta. 
6a.Wręczenie zaświadczenia radnemu Andrzejowi Kurczewskiemu przez Panią 

Lucynę Mulczyk Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzezinach  
6b.Złożenie ślubowania przez radnego Andrzeja Kurczewskiego  
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
8a.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych.  
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach i jego zastępcy do prowadzenia 
postępowań w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto 
Brzeziny na rok 2007. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w 

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości  wynagrodzenia za 
inkaso. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyrażenia  zgody na 

zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu 
Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach  oraz udzielenia  bonifikaty od 
ceny działek gruntu. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres do 10 lat 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat działki nr 
2564/26, położonej  przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat działki nr 
2564/25, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat działki nr 
2564/24 , położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach. 

20. Wolne wnioski. 
21. Zakończenie obrad. 
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1. Otwarcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady IV sesji Rady Miasta 

Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Szczególnie miło 
powitał uczniów Gimnazjum w Brzezinach oraz burmistrz Ewę Mądrą.  

 
 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec 

obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 9 radnych. Lista 
obecności radnych w załączeniu. 

 
 

3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany porządek obrad- 

materiał w załączeniu.  
Radny Tadeusz Barucki zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie proponowanego 

porządku obrad o punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie ustalenia diet 
radnych. 

 
Wniosek radnego Tadeusza Baruckiego o rozszerzenie proponowanego porządku obrad 

o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych 
został przyjęty przez Radę 8 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 
wstrzymującym.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby punkt ten rozpatrywany 
był w punkcie 8a porządku obrad. 

 
Porządek obrad IV sesji ze zmianą został przyjęty 9 głosami za, przy 1 głosie 

przeciwnym.  
 
 

4. Przyjęcie protokołu III sesji. 
 
Protokół III sesji został przyjęty bez uwag 10 głosami za – jednogłośnie.  
 
 

5. „Powstanie Styczniowe 1863 roku na Ziemi Brzezińskiej”- referat 
okolicznościowy Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach. 

 
Pan Jerzy Kołodziej dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach wygłosił referat 

okolicznościowy pt. „Brzezinianie w powstaniu styczniowym 1863 roku”. Na 
zakończenie zaprosił do obejrzenia wystawy okolicznościowej. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby wystawa eksponowana 
była na holu Urzędu Miasta.  

 
 

6. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o przedstawienie informacji panią 

burmistrz. Dodał, że po raz pierwszy na tej kadencji przedstawiona zastanie także 
informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę. Jeżeli Rada przyjmie 
tę propozycję to informacja o realizacji uchwał będzie przedstawiana na bieżąco, 
na każdej sesji.  

Burmistrz Ewa Mądra przedstawiła informację dotyczącą realizacji uchwał Rady 
Miasta, prowadzonych przetargach, podejmowanych zarządzeniach oraz z prac 
burmistrza między sesjami Rady – materiał w załączeniu. Na zakończenie 
poinformowała o wpłynięciu do Urzędu Miasta Brzeziny wyroku sądowego, 
zgodnie z którym gmina miasto Brzeziny jest zobowiązana do zwrotu wpłat 
dokonanych przez jedną z mieszkanek Starego Miasta nieprawidłowo pobranej 
kwoty na budowę kolektora sanitarnego. Poinformowała, że 15 stycznia wpłynęło 
pismo pana Andrzeja Kowalskiego pełnomocnika panów Janusza Kacperka i 
Jerzego Lechowskiego informujące o zamiarze dochodzenia przed sądem kwoty 
540 tys. zł z tytułu umowy dzierżawy działki przy ul. Waryńskiego w Brzezinach 
w latach 1999- 2000. Jest to wezwanie przesądowe. Dodała, że nie wie skąd 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej już w sierpniu miał informację o tym, ze taka 
sprawa jest w sądzie i mówił na ten temat na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie jak to się stało, że 
wyszacowane przez nas zamówienie na 20 tys. zł ( modernizacja składowiska 
odpadów stałych – budowa studni gazowych) dla oferenta warte było blisko 100 tys. 
zł? Jak to możliwe? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że z tego powodu wystąpiła do pracowni 
przygotowującej kosztorys, ponieważ nie wiadomo, kto się pomylił- pracownia czy 
też oferent zawyżył wartość. Z opinii wynika, że pracownia nie doszacowała, a 
oferent przeszacował. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że ustawodawca przewidział 
taką sytuację, ponieważ brak w budżecie takiej kwoty na to zadanie daje możliwość 
unieważnienia przetargu. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na sesję przybył radny 

Andrzej Kurczewski, którego serdecznie powitał. Powitał również wicestarostę 
Marcina Plutę. Dodał, że w związku z tym, że radny Andrzej Kurczewski jest 
obecny po raz pierwszy na sesji Rady Miasta zachodzi konieczność zmiany 
porządku obrad, tak aby umożliwić mu złożenie ślubowania na pierwszej sesji, na 
której jest obecny. Zgłosił wniosek formalny o rozszerzenie proponowanego 
porządku obrad o punkty dotyczące wręczenia zaświadczenia radnemu Andrzejowi 
Kurczewskiemu przez Panią Lucynę Mulczyk - Przewodniczącą Miejskiej Komisji 
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Wyborczej w Brzezinach jako punkt 6a i złożenie ślubowania przez radnego 
Andrzeja Kurczewskiego jako punkt 6b. 

 
Wniosek przewodniczącego Rady Zbigniewa Bączyńskiego o rozszerzenie 

proponowanego porządku obrad o punkty dotyczące wręczenia zaświadczenia 
radnemu Andrzejowi Kurczewskiemu przez Panią Lucynę Mulczyk 
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzezinach i złożenia ślubowania 
przez radnego Andrzeja Kurczewskiego został przyjęty przez Radę 11 głosami za, 
przy 1 głosie przeciwnym.  

 
Porządek obrad IV sesji ze zmianą został przyjęty 11 głosami za, przy 1 głosie 

przeciwnym.  
 
 

6a.Wręczenie zaświadczenia radnemu Andrzejowi Kurczewskiemu przez Panią 
Lucynę Mulczyk Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Brzezinach. 

 
Pani Lucyna Mulczyk przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej po odczytaniu 

treści zaświadczenia wręczyła radnemu Andrzejowi Kurczewskiemu 
zaświadczenie potwierdzające wybór na radnego Miasta Brzeziny. 

 
 
6b.Złożenie ślubowania przez radnego Andrzeja Kurczewskiego.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odczytał rotę ślubowania, a radny Andrzej 

Kurczewski powiedział „ślubuję”. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powitał radnego Andrzeja Kurczewskiego 

w gronie Rady. 
Radny Andrzej Kurczewski podziękował tym mieszkańcom Brzezin, którzy głosowali 

na niego jako kandydata na radnego a także na burmistrza Brzezin. Dodał, że 
mimo „dobrej” atmosfery w gazetach został wybrany radnym.  

 
 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radny Stefan Zasada stwierdził, że w porządku obrad już na poprzedniej sesji i na 
dzisiejszej sesji przewodniczący Rady używa sformułowania rozpatrzenie projektu 
uchwały zamiast podjęcia uchwały. Termin „rozpatrywać” w różnych słownikach 
znaczy: badać, analizować, zaznajamiać się, dywagować, rozpatrywać, ale nie ma 
skutku końcowego w postaci podejmowania i głosowania nad uchwałą. 
Zaproponował, aby zamiast słów „rozpatrzenie projektu uchwały” wstawić 
„głosowanie nad projektem uchwały”. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński potwierdzając spostrzeżenie radnego 
Stefana Zasady zgodził się, że nie zawsze rozpatrzenie kończy się głosowaniem, 
ale to przewodniczący ustala porządek i decyduje, że jeżeli po rozpatrzeniu 
następuje dyskusja, to po niej powinno być głosowanie. Zapewnił, że do 
najbliższej sesji wyjaśni to.  

Radny Stefan Zasada stwierdził, że przy zastosowaniu terminu „podjęcie” określony 
był wynik, że uchwała zostanie przyjęta lub odrzucona. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przekazał prowadzenie obrad sesji 
wiceprzewodniczącej Czesławie Gałeckiej. 

Radny Stefan Zasada stwierdził, że przy określeniu rozpatrzenie projektu uchwały 
brakuje mu  oddzielnego punktu – głosowanie.   

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przejął prowadzenie obrad. 
 
Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że o. Aleksander Szlachta przebywa w 

Klasztorze w Brzezinach, ale narodził się pomysł aby go przenieść. Jej zdaniem 
Honorowy Obywatel Brzezin nie zniesie rozstania z miastem, które tak bardzo 
pokochał.  

Radny Stefan Zasada zadał pytanie czy tej informacji nie można przenieść do wolnych 
wniosków. 

Radna Zofia Krawczyk odpowiedziała, że nie, ponieważ ma propozycję, aby Rada 
Miasta wystosowała pismo do ojca prowincjała z prośbą o pozostawienie go w 
mieście, które tak bardzo pokochał. Dodała, że bardzo poruszył ją los tego 
człowieka. 

 
Radny Tadeusz Barucki poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelację 

zgłoszoną na poprzedniej sesji. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że odpowiedź na interpelację 

jest kolejnym punktem sesji.  
Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że będzie miał pytanie a to jest dopiero 

preludium. Poprosił przewodniczącego Rady aby redaktorzy w gazecie pisali 
wszystko to co się mówi na sesji, a nie wypaczali informacje. On użył 
sformułowania, że Rada Miasta nie zaakceptowała propozycji przekazania w 
drodze ugody nieruchomości gminnej na rzecz gminy żydowskiej, podczas gdy w 
BIS-ie użyto sformułowanie, że to Rada wystosowała zamiennik w postaci 
działki przy skrzyżowaniu ulic Spacerowej i Kościuszki. Jego zdaniem tę 
pomyłkę należy przypisać młodzieńczemu wiekowi redaktorów. Dodał, że do 
sesji nie zdołał spotkać się z radcą prawnym, aby sprawę nabycia działek przez 
gminę żydowską wyjaśnić. Zadał pytanie kto może decydować o wartości 
naszego mienia? Czy nie jest przestępstwem zamiana działki o powierzchni 0,25 
hektara przy ul. Berka Joselewicza wycenionej na 50 tys. zł. na dwie działki o 
łącznej powierzchni blisko 2 hektarów, których wartość wyceniono na 49,9 tys. 
zł. Nie rozumie, kto z zewnątrz mógł wyceniać nasze działki. Czy nie popełniono 
przestępstwa, ponieważ rozliczenie poszło z wartości 38 tys. zł.? Skąd ta kwota 
się wzięła. Wojewoda łódzki dopłaca ponad 12 tys. zł. a z jego wyliczeń wynika, 
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że powinien dopłacić tylko 795 zł. Otrzymał dokumenty i tego wszystkiego nie 
rozumie. Dodał, że jest w posiadaniu opinii, zgodnie z którą majątek gminy 
żydowskiej przed II wojną światową należał do wyznawców tworzących tę 
gminę, a nie do organizacji, a gdy członkowie tej gminy przestali fizycznie 
istnieć majątek przechodził na skarb państwa. 

Radny Zbigniew Bączyński odpowiedział, że gmina miasto Brzeziny mając swojego 
rzeczoznawcę mogłaby być oskarżona o brak obiektywizmu. W takich sytuacjach 
powołuje się biegłego z listy biegłych. 

Pani Iwona Urban radca prawny odpowiedziała, że nie ma informacji i nie może 
wyjaśnić, dlaczego wojewoda dopłacił taką kwotę. Poprosiła o sprecyzowanie 
pytania na piśmie, na które ma udzielić odpowiedzi. 

Radny Tadeusz Barucki zdał pytanie, dlaczego ktoś z zewnątrz wycenia nasz majątek, 
dlaczego majątek został tak wyceniony, czy wojewoda łódzki popełnił 
przestępstwo, i skąd się wzięła trzecia wartość majątku. 

Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie, czy pytanie brzmi - dlaczego ktoś z zewnątrz 
wycenia nasz grunt? Odpowiedziała, że gmina żydowska miała interes, aby 
pozyskać grunt dlatego zapłaciła za wycenę, o zleceniu której gmina miasto 
Brzeziny nic nie wiedziała. Dodała, że miasto wyłania rzeczoznawcę 
majątkowego w drodze przetargu. Rzeczoznawca posiada uprawnienia 
państwowe, musi przyjąć podstawę szacowania, która może być bardzo różna, 
ale nie dowolna.  Jej zdaniem sprawę trzeba wyjaśnić do końca i dlatego ona 
proponuje wystąpienie do wojewody łódzkiego na jakich zasadach przyjęto tę 
dopłatę, ponieważ radni mają wątpliwości.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie skąd wzięła się trzecia wartość. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że taką wartość uznał sąd w orzeczeniu. 
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że w takim przypadku sąd popełnił błąd, ponieważ  

były dwie wyceny, a skąd wzięła się trzecia wartość.   
Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie czy to jest trzecie pytanie – skąd się wzięła 

trzecia wycena. Dodała, że na to pytanie nie jest wstanie teraz odpowiedzieć.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że każdego rzeczoznawcę 

obowiązuje pewna etyka zawodowa i wyceny powinny być raczej zbieżne niż 
rozbieżne. Dodał, że skoro sprawa nie jest do końca wyjaśniona odpowiedź na tę 
interpelację nie będzie dzisiaj czytana, do czasu kiedy nie będzie kompletu 
dokumentów. Na gruncie § 36 statutu poprosił, aby interpelacje kierować bardzo 
precyzyjnie i najlepiej na piśmie. Poprosił, aby przygotowywać się do 
interpelacji, a w tej kadencji tak naprawdę jest to dopiero pierwsza interpelacja. 
Zaproponował, aby interpelacje były kierowane na piśmie.  

 
Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie co będzie dalej z targowiskiem przy ul. 

Lasockich, ponieważ dzierżawcy pytali o jakiś remont. 
Burmistrz Ewa Mądra podpowiedziała, że w 2004 roku była przygotowana koncepcja 

zagospodarowania placu targowiska uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Koncepcja narzuca pewne wymogi. Nikt nie mówi o likwidacji ale o 
dostosowaniu ich wyglądu zewnętrznego tak aby ujednolicić i dostosować do 
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wymogów konserwatora zabytków. Być może, że dla niektórych właścicieli 
może oznaczać to likwidację budek. Było zorganizowane spotkanie z 
właścicielami naniesień. Zapoznano ich z koncepcją, a właściciele mieli się 
wypowiedzieć co do  możliwości partycypacji w kosztach remontu ich obiektów. 
Ponieważ tylko jedna osoba wypowiedziała się pozytywnie , miasto z własnych 
środków robić tego nie będzie. Wszystkie umowy zawarte są do 2007 roku, radni 
będą musieli podjęć decyzję co do przedłużenia umowy dzierżawy gruntu. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński potwierdził, że na obecną chwilę jest to 
tylko koncepcja. 

Radny Krzysztof Kotynia zadał pytanie czy inwestycja na rok 2007 – budowa 
kanalizacji, przy której jeden z mieszkańców nie wyraził zgody będzie w tym 
roku realizowana i co będzie robione przy ul. Sejmu Wielkiego w związku z 
brakiem zgody jednego z mieszkańców na wykup terenu na poszerzenie drogi.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w ramach dokończenia kanalizacji na 
Szydłowcu pominięto pewien odcinek inwestycji, który teraz zlecono aby 
zakończyć kanalizacje na całym osiedlu. W pierwotnym opracowaniu była ujęta 
sporna nieruchomość, ale ponieważ jeden ze spadkobierców - współwłaścicieli 
nie zgodził się na przejście kanalizacji przez ten teren nie było możliwości 
uzyskania pozwolenia na budowę. Zlecono przeprojektowanie przebiegu 
kanalizacji, zmieniono kosztorys i wystawiono nową decyzję oddziaływania na 
środowisko. W tej sytuacji procedura uzyskania pozwolenia na budowę znacznie 
się przedłużyła, co w praktyce doprowadziło do niemożliwości wykonania tej 
inwestycji w zeszłym roku. To była zła wola jednego ze współwłaścicieli. 
Inwestycja nie będzie obejmować spornych 9 metrów. W sprawie ul. Sejmu 
Wielkiego odpowiedziała, że było spotkanie z właścicielami terenów przy 
drodze. Szerokość drogi w niektórych miejscach wynosi 2,5 metra, a więc nie 
spełnia żadnych standardów. Większość właścicieli wyraziła zgodę na zbycie 
części swoich działek, konieczny jest jednak ich podział, ale jest to tylko część 
właścicieli. Najwięcej problemu jest z osobą, o której myśli ona i pan radny.  

Radny Krzysztof Kotynia zadał pytanie czy dwoje spośród trójki współwłaścicieli 
będzie miało kanalizację? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że kanalizacji nie będzie miał nikt, ponieważ 
zgodnie z nowym projektem kanalizacja omija tę nieruchomość.  

Radny Krzysztof Kotynia stwierdził, że dziwi się bardzo, że tyle lat Urząd nie może 
dogadać się z właścicielami, co do drogi gminnej, która nie jest drogą 
prowadzącą do pól.  

 Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że doskonale zdaje sobie sprawę, że jest to 
droga gminna, ale ludzie przy innych ulicach są inni i łatwiej można z nimi coś 
wynegocjować. Zapewniła, że jeżeli dojdzie do budowy tej drogi to rozmowy 
muszą być prowadzone. Dodała, że gdyby była to droga dojazdowa do pól, to już 
dawno byłaby utwardzona, ponieważ na tego typu drogi można było otrzymać 
dofinansowanie. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby radny swoją osobą 
wpłynął na zachowanie mieszkańca. Dodał, że gdy będzie znane nazwisko być 
może i inni radni wpłyną na zmianę decyzji przez tę osobę.  

Burmistrz Ewa Mądra zaproponowała omówienie tej sprawy na komisjach Rady.  
 

 
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 
Inspektor Grzegorz Maślanko odczytał odpowiedź na interpelację radnej Zofii 

Karwczyk dotyczącą możliwości zawierania umów cywilnoprawnych przez 
nauczycieli na doprowadzanie dzieci w związku ze zmianą formy organizacyjno - 
prawnej Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach – odpowiedź w załączeniu.  

 
 

8a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że od przewodniczącego 

komisji Finansowo- Budżetowej dowiedział się, że jest to realizacja wniosku 
radnego Romana Sasina zgłoszonego na poprzedniej sesji. Dodał, że projekt 
uchwały zgłoszony przez radnego powinien być przez niego podpisany i 
uzasadniony oraz powinien wskazywać źródła skąd można pozyskać środki na 
pokrycie różnicy  planowanych wydatków na dziś i tych które będą skutkować 
podjęciem uchwały. Z tego powodu był on przeciwny przyjęciu tego punktu w 
porządku obrad. Pod względem formalno- prawnym wniosek ten nie nadaje się  
dziś do debatowania. Dodał, że nie wie jakie są skutki finansowe, gospodarzem 
budżetu jest burmistrz i bez jej wiedzy nie można wprowadzać zmiany 
wydatków, ponieważ musi być zgoda burmistrza lub wskazanie środków w 
budżecie. Jego zadaniem problem nie jest na tyle palący aby go dzisiaj 
dyskutować. Zaproponował, aby sprawę przedyskutować na komisjach i wskazać 
środków w budżecie. Projekt uchwały powinien mieć także uzasadnienie. 
Zaproponował aby do najbliższej sesji odłożyć sprawę i uzupełnić braki. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że jak zwykle przewodniczący jest dla niego 
autorytetem, ale dziwi się, że dopuścił projekt uchwały do włożenia go do 
porządku obrad nie informując o takich wymaganiach na początku sesji. Dodał że 
byłby zobowiązany, gdyby przewodniczący te wątpliwości wyraził na początku 
sesji. Dodał, że propozycja zmian diet omawiana była w obecności pani skarbnik 
i nie było to działanie w formie informacji z sufitu. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że mimo autorytetu o jaki 
posądza go radny został radykalnie przegłosowany i dlatego proponuje zniesienie 
tego punktu z porządku obrad. Dodał, że ten projekt narusza zasady zgłaszania 
projektów uchwał przez indywidualnych radnych. Przypomniał, że w poprzedniej 
kadencji on osobiście zgłaszał projekt uchwały w sprawie Weterynarii, który 
miał uzasadnienie. Zgłosił wniosek formalny o zniesienie tego punktu z porządku 
obrad. 
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Radny Roman Sasin zadał pytanie czy w czwórkę mają ten wniosek podpisać czy też 
pan przewodniczący sam pociągnie sprawę.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że chodzi o ustalenie 
autora, poparcie Komisji i uzasadnienie. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że projekt uchwały uzyskał poparcie dwóch komisji 
ale szkoda, że przez miesiąc czasu spawa nie została załatwiona.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że wniosek był na 
poprzedniej sesji, ale sądził, że po sesji zostanie złożony projekt uchwały wraz z 
podpisanym uzasadnieniem.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy wniosek dotyczy zdjęcia tego punktu z 
porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że tak, aby zdjąć a na 
następnej sesji podejść poważnie do sprawy. 

 
Wniosek przewodniczącego rady Zbigniewa Bączyńskiego został przyjęty przez Radę 

12 głosami za. Radny Roman Sasin nie brał udziału w głosowaniu.  
 
 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach i jego zastępcy do 
prowadzenia postępowań w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń 
zdrowotnych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. 

 
Pan Radosław Pyka przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, z którego wynikało, 

że  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach wpływają wnioski o 
wydanie przez Burmistrza Miasta Brzeziny decyzji potwierdzającej prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Wnioski dotyczą osób będących mieszkańcami 
naszego terenu, którzy nie są objęci powszechnym – obowiązkowym i 
dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W takiej sytuacji ustawa z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych przewiduje, jako zadanie zlecone gminie, wydawanie przez wójta 
(burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
świadczeniobiorcy, decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej osoby, która nie jest objęta powszechnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Osoba taka nazywana jest przez ustawodawcę: „świadczeniobiorcą 
innym niż ubezpieczeni”.  Przy czym osoba inna niż ubezpieczeni winna posiadać 
obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nadto musi spełniać kryterium dochodowe zgodnie z zapisami ustawy o 
pomocy społecznej. Zakresem oceny dokonywanej przez pracownika socjalnego u 
takiej osoby objęte jest także występowanie dysproporcji między udokumentowaną 
wysokością dochodu a sytuacją majątkową tejże osoby lub rodziny, wskazującą, że 
osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, 
wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku 
posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów 
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majątkowych lub nieruchomości. W celu ustalenia w/w okoliczności przeprowadza 
się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonych w 
przepisach o pomocy społecznej. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na 
sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania (art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych). Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji 
przysługuje przez okres 30 dni, chyba że w tym czasie świadczeniobiorca zostanie 
objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Biorąc powyższe pod uwagę właściwa jest 
delegacja w tym zakresie uprawnień Burmistrza Miasta Brzeziny na kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Zagadnienia te zostały 
uregulowane uchwałą Nr XLI/4/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2006 
r. w sprawie: upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzezinach do prowadzenia postępowań w sprawach o potwierdzenie prawa do 
świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Uchwała 
zawiera imienne upoważnienie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych w tych sprawach. Obecnie kierownik Ośrodka od kilku 
miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim i w tej sytuacji rozszerzenie 
uprawnień do prowadzenia w/w postępowań oraz wydawania w tych sprawach 
decyzji administracyjnych na jego zastępcę wydaje się zasadne. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pochwalił, że jest to wzorcowo 

przygotowana dokumentacja uchwały na sesję. Jego zdaniem można było nieco 
skrócić uzasadnienie.  

Pan Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach i jego zastępcy do 
prowadzenia postępowań w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń 
zdrowotnych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 

 
Uchwała Nr IV / 01 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach i 
jego zastępcy do prowadzenia postępowań w sprawach o potwierdzenie prawa do 
świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni została 
przez Radę podjęta 11 głosami za - jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007. 

 
Pan Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 wprowadzając 
do projektu uchwały zmiany w ramach autopoprawki. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że po takiej ilości poprawek 
wynika, że dzień należy chwalić po zachodzie słońca.  

Radna Grażyna Korybut poprosiła o uściślenie terminu świetlica „Świetlik” czy jest to 
świetlica środowiskowa czy środowiskowo – terapeutyczna. 

Pan Radosław Pyka odpowiedział, że jest to świetlica środowiskowo – terapeutyczna. 
Radny Krzysztof Kotynia poprosił o wskazanie członków komisji i wyjaśnienie, dla 

kogo przeznaczana jest kwota 8 tys. zł. – dofinansowanie działań z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi ( kto dostaje te pieniądze?). 

Pan Radosław Pyka odpowiedział, że w skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wchodzą Andrzej Kurczewski- przewodniczący, 
Andrzej Kulka – z-ca przewodniczącego, Grażyna Korybut- sekretarz i od połowy 
miesiąca pracownik socjalny wskazany przez kierownika MOPS - Joanna 
Nielepkowicz, która zastąpiła odwołanego Marcina Plutę. 

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że Marcin Pluta nie uczestniczył w pracach komisji i w 
związku z nieobecnością Andrzeja Kurczewskiego komisja pracowała w składzie 
dwuosobowym, zdecydowała więc o powołaniu pracownika MOPS nie uznając za 
zasadne odwołanie przewodniczącego Andrzeja Kurczewskiego. Dodała, że 
wskazane jest powołanie z-cy przewodniczącego, aby komisja mogła normalnie 
funkcjonować. 

Pan Radosław Pyka dodał, że elementami, które wzmacniają więź w grupie to zawody 
sportowe czy wspólne wycieczki. Uruchomienie środków następuje na podstawie  
złożonego wniosku. Na terenie Brzezin są dwa stowarzyszenia, które realizują te 
zadania - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i Klub Viola. 

Radny Krzysztof Kotynia stwierdził, że jest nieusatysfakcjonowany z udzielonej 
odpowiedzi, ponieważ jako realizator powinno być wymienione stowarzyszenie 
Viola a wpisani są: lekarz, psycholog specjalista terapii uzależnień, a więc są to 
pracownicy poradni dla osób z problemami alkoholowymi przy szpitalu. 

Pan Radosław Pyka odpowiedział, że nie jest w stanie zweryfikować czy zadania 
podane przez placówkę są działaniami profilaktycznymi czy merytorycznymi, czy 
są faktycznie realizowane, czy dotyczą miasta. Wyjaśnił, że w programie umieścił 
lekarza koordynującego z poradni odwykowej, który dysponuje przygotowaniem 
merytorycznym jak i doświadczeniem. Opiekunowie grup gwarantują, że w 
formach leczenia weźmie udział uprawniona grupa z tego środowiska.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy Komisja jest opłacana, a jeżeli tak to z jakich 
środków i w jakiej wysokości? 

Pan Radosław Pyka odpowiedział, że członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie 
wynikające z programu i wynosi 20 % najniższego wynagrodzenia dla 
przewodniczącego a pozostali członkowie 15%. Środki te zblokowane są razem z  
kosztami opinii biegłych. Łączna kwota przeznaczana na ten cel to 14,2 tys. zł. – 
Członek otrzymuje ok. 140 zł brutto, przewodniczący ok. 200 zł. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że kwota wynagrodzenia 
podlega waloryzacji zgodnie z przepisami prawa.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy jest to wynagrodzenie miesięczne. 
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Pan Radosław Pyka odpowiedział, że za posiedzenie, które odbywa się nie rzadziej niż 
raz w miesiącu. Są jeszcze kontrole, które jednak ostatnio się nie odbywają, 
ponieważ nie przynoszą skutków.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zauważył, że wydatki wyniosą 172 tys. zł a 
dochody 145 tys. zł. Zadał pytanie skąd pokrywana jest różnica? 

Pan Radosław Pyka odpowiedział, że różnica pokrywana jest ze środków własnych. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, stwierdził, że widać tutaj dobrą wolę władz 

miasta w likwidacji problemu skoro dokłada aż takie środki. 
Radna Grażyna Korybut dodała, że na posiedzenie składa się rozmowa interwencyjno- 

motywacyjna z wzywanymi osobami. Aby je wezwać trzeba uruchomić procedurę 
a później procedura jest kontynuowana już nie na posiedzeniu i robią to również 
członkowie komisji. Jej zdaniem wynagrodzenie faktycznie nie jest płacone tylko 
za jedno posiedzenie komisji ale także za inne czynności.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że praca komisji nie kończy się 
na procedowaniu tak jak praca przewodniczącego Rady, który trzy razy dziennie 
jest do dyspozycji samorządu miasta.  

Pan Radosław Pyka dodał, że np. pracownik socjalny wywiad będzie musiał sporządzić 
poza czasem pracy komisji.  

 
Uchwała Nr IV / 02 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 
została przez Radę podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała 
w załączeniu. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 15- minutową przerwę. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady sesji.  
 
 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Miasto Brzeziny na rok 2007. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, co do projektu budżetu miasta na rok 2007 – materiał w 
załączeniu. Przedstawiła informacje dotyczącą projektu budżetu miasta na rok 
2007.  

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że projekt budżetu w odniesieniu do oświaty i 
kultury był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury, 
która pozytywnie go zaopiniowała. Poprosiła o udzielenie głosu wiceprezesowi 
Zarządu oddziału ZNP. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy przygotowany projekt 
obejmuje wszystkie zmiany stawek wynagrodzenia nauczyciela i czy  
proponowane zmiany będą miały potwierdzenie w budżecie? 
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Skarbnik Miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że wydatki na wynagrodzenia 
nauczycieli wzrosły o 1,9 % zgodnie z informacją wskazaną przez ministerstwo 
finansów. Regulamin wynagradzania jest obecnie konsultowany i do końca nie 
znamy skutków finansowych, czekamy także na ostateczną informację o podziale 
subwencji oświatowej. W lutym ta kwota będzie znana i wtedy ponownie będzie 
budżet analizowany i być może wynagrodzenia zostaną zwiększone. W ubiegłym 
roku szkoły nie wykorzystały wszystkich środków na wynagrodzenia, dlatego po I 
półroczu będzie dokonana analiza. 

Pan Michał Gołąbek wiceprezes oddziału ZNP poinformował, że zarząd oddziału 
powiatowego po dokładnej analizie projektu budżetu stwierdził, że nie 
przewidziano środków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych w kwocie 700 tys. zł. Tyle brakuje według naszych obliczeń. 5 
stycznia wpłynęło pismo do pani burmistrz z prośbą o spotkanie w sprawie 
budżetu. Jego zdaniem jeżeli dochodzi do tak dużego niedoszacowania to może to 
wynikać z tego, że albo jest to pomyłka, albo planowane są posunięcia kadrowe 
czy administracyjne, o których ZNP nic nie wie. 

Burmistrz Ewa Mądra wyjaśniła, że było to już tłumaczone iż ZNP otrzymał 
prowizorium budżetowe z listopada ubiegłego roku, w którym wzrost 
wynagrodzenia o 1,9 % obliczono do wynagrodzeń sprzed podwyżek. Jej zdaniem 
wynagrodzenia są wyższe, ale na pewno nie o 700 tys. zł. 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela wyjaśniła, że prowizorium było przygotowane na 
podstawie wykonania budżetu miasta w odniesieniu do oświaty i wynagrodzeń za 
9 miesięcy 2006 rok. Dyrektorzy do 30 września mieli czas na złożenie projektów 
oświatowych. Po przeanalizowaniu wynagrodzeń za okres 9 miesięcy dołożeniu za 
3 miesiące i wzrostu o 1,9 % powstała określona kwota. Przy opracowywaniu 
projektu budżetu ponownie przeanalizowano wynagrodzenia biorąc pod uwagę 
wypłaty za styczeń, co zwiększono o 1,9 % . W ubiegłym roku planowane 
wynagrodzenia miały wynosić 4,9 mln zł, w tym  5,570  mln zł więc 670 tys. zł 
jest więcej niż rok temu. Dlatego nie wie skąd wynika niedobór na 700 tys. zł. 
Zapewniła, że wynagrodzenia szacowane są w oparciu o wskaźniki ministerstwa 
finansów. Dodała, że budżet zostanie przesłany do ZNP. 

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że być może chodzi o planowane podwyżki ministerstwa 
dla nauczycieli. Jeśli będzie to zaakceptowane to być może, że środki zostaną 
zwiększone, ale na razie nic o tym nie jest wiadomo. Zapewniła, że jeśli cokolwiek 
otrzymamy na wynagrodzenia to w 100 % zostanie to na wynagrodzenia 
nauczycieli przeznaczone.   

Skarbnik Miasta Grażyna Mela wyjaśniła, że być może wyjaśni się to po ostatecznym 
podziale subwencji oświatowej przez ministerstwo finansów. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapewnił przedstawiciela ZNP, że w Radzie 
Miasta jest bardzo silne lobby nauczycielskie. Dodał, że były dwie możliwości: 
pozostawienia budżetu mając świadomość, że nie można uruchomić procedury 
udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych, albo uchwalić budżet a już w 
lutym dokonywać zmian.  
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Radna Zofia Krawczyk poprosiła, aby przedstawiciele ZNP uczestniczyli w 
posiedzeniach Komisji Edukacji i Kultury i aby obsługa rady informowała ZNP o 
każdym posiedzeniu komisji. 

Radny Tadeusz Barucki poinformował, że Komisja Finansowo - Budżetowa bardzo 
wnikliwie analizowała projekt budżetu, która po zapoznaniu się z opinią RIO 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Jednak on osobiście zaopiniowanie 
projektu budżetu uzależnia od odpowiedzi na trzy pytania: jaka kowta z  200 tys. zł 
na inwestycje na Szydłowiec przeznaczona jest na ul. Konopnickiej i Orzeszkowej,  
czy znajdzie się kwota 350 tys. zł dla TBS-u na sieć wewnętrzną centralnego 
ogrzewania w związku z przejściem sieci cieplnej na II stronę miasta i  czy w 
budżecie znajdzie się 250 tys. zł na modernizację pływalni? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że wnioski do budżetu w zgodzie z procedurą 
jego uchwalania powinny być zgłoszone do 30 września roku poprzedniego. 250 
tys. zł to dość duża kwota i w chwili obecnej nie wiadomo skąd wziąć takie środki, 
być może że po analizie inwestycji, które będą  realizowane może uda się taką 
kwotę wyasygnować.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie umie odpowiedzieć i chyba nikt nie umie, 
co będzie robione w tym roku na ul. Konopnickiej i Orzeszkowej, ponieważ 
dopiero przygotowywana jest dokumentacja na całe osiedle Szydłowiec. Wskazana 
kwota przeznaczana jest na dokumentację – i jest to kwota ślepa, bez znajomości 
kosztorysu. Jeśli ta inwestycja  miałaby być w 100 procentach realizowana z 
budżetu miasta to potrwa przynajmniej kilkanaście lat, chyba, że zostanie wsparta 
środkami zewnętrznymi. Tytuł w budżecie pozwoli na przygotowanie projektu. W 
sprawie TBS-u dodała, że prezes PEC-u wnioskował o środki nie mając 
dokumentacji. Prezes TBS będzie się tłumaczył, że nie złożył we wrześniu 
wniosku bo nie znał kwoty. Dokumentacja jest już gotowa i 350 tys. to realna 
kwota kosztów, ale zaniedbanie jest po stronie zarządu TBS-u. Czy środki się 
znajdą tego nie wie, ale w połowie roku można uruchomić 450 tys. zł z poręczenia 
dla TBS-u, ale dla prezesa PEC-u to zbyt późno. Budować sieć nie mając pewności 
odbioru ciepła nie ma sensu i byłaby to niegospodarność ze strony zarządu spółki. 
W sprawie modernizacji pływalni odpowiedziała, że nikt do końca nie wie co 
zrobić, czy wymienić całą centralę czy też próbować ją modernizować. Jeżeli będą 
potrzebne środki na modernizację pływalni to powinny znaleźć się w budżecie, 
gdyż modernizacja obniżyłaby koszty utrzymania pływalni m.in. przez niższe 
wydatki na centralne ogrzewanie. 

Radny Roman Sasin poinformował, że uwagi przedstawione przez niego na komisji nie 
uzyskały poparcia pozostałych członków Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Przekształceń Własnościowych Kontaktów i Współpracy z Zagranicą. Dodał, że 
ma wiele uwag do budżetu. Jego zdaniem bilans otwarcia, o który wstępował 
radny Stefan Zasada powinien być przygotowany na jednym dokumencie. 
Wszystkie inwestycje powinny być opisane - jak zaawansowane, jakie inwestycje 
są na bieżąco robione i te które wchodzą w następnej kolejności. To jest ogólna 
uwaga, że taki dokument powinien być udostępniony wszystkim radnym.         
1) Budżet to spis działów i tytułów, zadań, suche liczby bez uzasadnień. Np. dział 
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750 – administracja publiczna to kwota ok. 3 mln zł. jest brak analizy jaki to 
wzrost lub spadek zatrudnienia  wynagrodzeń itd. porównując do lat poprzednich. 
2) Nie ma ani jednej liczby na  temat środków jak rozwiązać problem gehenny 
miasta – mieszkańców i wtedy my dalej dbamy o tiry, które przejeżdżają przez 
nasze miasto, a nie dbamy o mieszkańców, dzieci i naszą infrastrukturę, budynki 
itp. W tym budżecie brak jest jakichkolwiek środków zaplanowanych na 
modernizację ruchu chodników. 3) Dlaczego Brzeziny chyba jako jedyne miasto w 
Polsce nie odnawia kamienic, czy nie powinniśmy przyjąć jakiejś strategii w tym 
temacie, czy w budżecie nie powinniśmy zaplanować jakiś środków na pomoc dla 
TBS-u lub wyegzekwować odnawianie budynków. W ostatnich latach inwestycje 
realizowane są tylko w szkołach. To dobrze, ale co dla wszystkich mieszkańców 
Brzezin? 4) Inwestycje wieloletnie. Na przyszłość przewidziane jest 29 milionów - 
to dobrze ale długów mamy ok. 6,5 mln, a inwestycje na 2007 to 1,7 mln zł, a 
dopiero w 2009 jest wystrzał 10 mln zł. Zastanawia się czy to nie jest działanie pod 
wybory- rok przed wyborami. Dlaczego teraz nie możemy się bardziej zadłużyć  
przeznaczając większe środki na Szydłowiec. Możemy to zrobić. Chciałbym się 
dowiedzieć z jakich źródeł przewidziane są te pieniądze, czy to będzie kolejny 
kredyt w 2009 roku. Zaproponowała aby przy sprawach merytorycznych, ważnych 
radni byli powiadamiani aby mogli uczestniczyć bezpośrednio w takich 
rozmowach i ustaleniach. 5) Dochód z podatków w połowie idzie na administrację.  
Nie wie czy te proporcje są właściwe prawidłowe. Jeżeli tak to druga połowa 
powinna być prawie w całości przeznaczona na inwestycje- rocznie 3-4 mln a nie 
1,7 mln jak zaplanowano. 6) Nie powinniśmy się zadłużać jeżeli chodzi o bieżącą 
działalność. Jaka jest rola Rady, jeżeli wydatki lat poprzednich skonsumowaliśmy  
jako cały dochód z podatków z tego roku z którego teraz będziemy żyć. 7) Brak 
przewidywań w pozyskiwaniu środków unijnych. Dodał, że nie znalazł wydatków 
na ten cel w budżecie. Cała Polska to robi, a my nie. Chodzi o to, że w budżecie 
nie mamy dużej rezerwy aby zagwarantować udział własny w przypadku środków  
zewnętrznych. Znowu będzie się paliło a my będziemy studnie kopać. Chciałby się 
dowiedzieć ile wniosków złożono jeżeli chodzi o sprawy unijne i w jakich 
dziedzinach, bo w budżecie nie przewidziano środków na udział własny w 
inwestycjach. 8) Uchwalony plan rozwoju posiada założenia ogólne. My jako radni 
jako miasto powinniśmy je pilnie uszczegółowić np. w drogownictwie tą 
obwodnicę bo inaczej po co my jako radni jesteśmy potrzebni. Chciałbym się 
dowiedzieć czy na czas były złożone wnioski dyrektora pływalni o (wzrost) 
wynagrodzenia pracowników na pływalni. Zastanawiał się czy zabierać głos w tej 
kwestii, ponieważ o co się pyta to środki się zmniejszają najlepszy przykład to 
modernizacja pływali ze 125 tys. zł pozostało 25 tys. zł. Pracownicy pływalni mają 
bardzo niskie wynagrodzenia. Zadał pytanie czy w ogóle dyrekcja wystąpiła i czy 
są planowane podwyżki dla pracowników, bo prace mają ciężką i muszą pracować 
w soboty i niedziele? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że kształt budżetu jest określony ustawą o 
finansach publicznych. Uchwała budżetowa zawiera pewne niezmienne elementy, 
a ich brak będzie oznaczał brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Muszą 
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być prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji, wydatki według 
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej itd. Budżet nie może zawierać 
opisów, wskaźników i procentów. Radni otrzymali prowizorium i jego opis. 
Dodała, że ogólny wzrost wynagrodzeń wynosi 1,9 % a wydatki na  administrację 
wzrosły o 1,1 %. Administracja to także Rada Miasta, Urząd Stanu Cywilnego. W 
sprawie bilansu odpowiedziała, że bilans został radnym przekazany na 30 
listopada, a dokładny bilans może być sporządzony po zamknięciu roku. Dodała, 
że dane te nie mogą zmieścić się na jednej stronie. Dodała, że załącznik 
inwestycyjny obejmuje środki własne z pominięciem 330 tys. zł planowanych jako 
kwota z pożyczek.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że jeżeli radni potrzebują innych informacji co 
do bilansu, to wystarczy tylko wskazać. Dodała, że dane te nie mogłyby się  
zmieścić na jednej kartce nawet A3 i po obydwu stronach. Zauważyła, że radni 
faktycznie mają głosować nad nie swoim budżetem, ale to wynika z terminów 
wyborów. Zadała pytanie, który plan rozwoju lokalnego wymaga zdaniem radnego 
skonkretyzowania? 

Radny Roman Sasin odpowiedział, że ten który dostępny jest w internecie. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że plan był przygotowany na lata 2004-2006, 

gdyż taki był okres planowania unijnego. Rok 2006 się już skończył i 
przygotowywany jest już nowy plan na lata 2007-2013 i w nim radni swoje 
pomysły będą mogli zawrzeć. Plan 2004 - 2006 jest już historią. Budżet jest 
uchwałą i nie mogą być ujęte w nim procenty wzrostu. Można to obliczyć na 
podstawie budżetów z lat poprzednich. W odniesieniu do uwagi radnego co do 
obwodnicy i braku w budżecie pieniędzy na ten cel zadała pytanie na co mamy 
przeznaczyć środki, ponieważ jest to inwestycja krajowa,  a przeznaczenie 
jakichkolwiek środków z budżetu miasta wiązałoby się z naruszeniem dyscypliny 
budżetowej. W związku ze stwierdzeniem radnego, że 50 % wydatków to 
administracja, i 50% to oświata zadała pytanie czy utrzymujemy tylko 
administrację i oświatę? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Baczyński stwierdził, że wypowiedź radnego nie była 
tak ogólna. 

Burmistrz Ewa Mądra poprosiła o sprecyzowanie określenia „gehenna” i zadała pytanie 
co to znaczy ruch chodników? 

Radny Roman Sasin stwierdził, że jest gehenna mieszkańców, którzy doświadczają 
przejazdu ciężkich samochodów przez Brzeziny, a my nie jesteśmy wstanie się 
wcześniej spotkać ... mamy rzeczywistość i musimy się z jakoś zmierzyć a my nie 
mamy nic. W budżecie coś na te sprawy powinno być (zagwarantowane) , jeżeli  
budowa obwodnicy panią nie interesuje bo dwa pisma Urząd wysłał to nie 
rozwiązuje to sprawy, ale nie wiem co zrobić. Trzeba coś pomyśleć. 

Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie: jakie pieniądze i na co? 
Radny Roman Sasin odpowiedział, że nie wie na co ale może np. na drogownictwo w 

związku z tą sytuacją jaka w Brzezinach występuje. Może zmierzyć ruch, 
natężenie ruchu może coś innego, aby była jakaś podstawa wyjścia pod 
obwodnicę. Może rada podjęłaby jakąś uchwałę w sprawie obwodnicy. A jak pani 
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uważa, że obwodnica jest inwestycją wyższego szczebla zgadzam się ale na 
zmianę planu czy przebiegu musimy własne środki przeznaczyć. Zadał pytanie „o 
środki na inwestycje na przyszłość w 2009r., gdzie przewidziane jest  10 mln zł. ,  
czy nie można coś z tego już teraz zrobić, już teraz się zadłużyć, czy na wybory 
musi wypłynąć w określonym kierunku”? 

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że zgadza się że gehenną jest ruch pojazdów 
zwłaszcza po uruchomieniu autostrady w Strykowie. Przypomniała, że Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - inwestor obwodnicy przygotowuje w 
bieżącym roku analizę koncepcji możliwości przebiegu obwodnicy. Powstaną 3-4 
koncepcje, które będą przeanalizowane z różnych stron, które wyjaśnią czy 
ostatecznie będzie przebieg południowy czy północny. Koncepcja przebiegu 
obwodnicy wymaga czasu, ale realny termin to koniec tego roku. Po zatwierdzeniu 
koncepcji zlecona zostanie dokumentacja projektowa na lata 2008-2009 i dopiero 
w 2010-2012 mogłaby być realizowana inwestycja po podziałach i wykupie 
nieruchomosci. Jej zdaniem jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad wydatkuje pieniądze na koncepcję to raczej powinna być już obwodnica 
realizowana. Dlatego jej zdaniem powinniśmy czekać na przebieg, który wybierze 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i ten przebieg zaakceptować w 
planie zagospodarowania przestrzennego.    

Radny Stefan Zasada przypomniał, że rok temu pani dyrektor skrytykowała 
projektantów za proponowaną obwodnicę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad przygotuje projekt i wykonawstwo obwodnicy, która powinna 
przebiegać na krańcówce miasta. Przypomniał, że obwodnica nie może iść tak 
blisko miasta. 

Burmistrz Ewa Mądra poprosiła aby przebieg obwodnicy pozostawić Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jej zdaniem nie ma sensu blokowanie 
pieniędzy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w tym roku. Dodała, 
że o środki unijne były złożone  dwa wnioski, a przygotowywane były trzy, 
ponieważ na obiekty edukacyjne nie było już środków. W drugim naborze 
złożyliśmy dwa wnioski – budowa kanalizacji w ulicach Orzeszkowej i 
Konopnickiej ale to była zbyt mała inwestycja nie rozwiązująca problemów 
ponadlokalnych. Drugi dotyczył budowy dróg osiedla Berlinga, Kulczyńskiego, 
Mrockiej przenoszącego ruch z Łowicza na Stryków z ominięciem centrum miasta 
- ale nie uzyskaliśmy pieniędzy. Dodała, że w tym roku przygotowane są środki na 
tłumaczenie dokumentacji pod inwestycje, jednak nie możemy rozpocząć 
inwestycji, gdyż jeśli inwestycja będzie w trakcie realizacji nie otrzymamy 
żadnych środków zewnętrznych. Gdy tylko uruchomi się procedura naboru, środki  
można będzie przesunąć z innych inwestycji. Dodała, że nadal nie wie co to jest 
ruch chodników. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że najprawdopodobniej 
chodzi o to, że płyty się źle trzymają. 

Radny Roman Sasin odpowiedział, że może się on przejęzyczył, ale to nie powód do 
śmiechu, chyba że mamy się cieszyć z zadłużenia Brzezin. Dodał, że jest 
wdzięczny powiatowi, że przy 14 milionowym budżecie potrafił 5 mln zł załatwić 
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dotacji z zewnątrz. Jego zdaniem nie ma co czekać z zadłużeniem do roku 2009  
lecz już teraz można się zadłużyć, aby coś zrobić. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że kwota na rok 2009 wynika z założenia, że 
wszystkie inwestycje będą realizowane z własnych dochodów, gdy otrzymamy 
jakiekolwiek środki zewnętrze inwestycje będą realizowane odpowiednio 
wcześniej.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy pracownicy pływalni otrzymają podwyżki. 
Przypomniał, że po 2-3 latach było wyrównanie na kwotę ponad 37 tys. zł bo ktoś 
nie umiał od początku wynagrodzenia prawidłowo wyliczyć , ale pozostały 
odsetki. 

Radny Tadeusz Barucki wyjaśnił panu Jastrzębskiemu, że to nie Rada znajduje 
pieniądze na inwestycje związane z ciepłem tylko TBS, a obecnie pani burmistrz 
nie ma tych pieniędzy. To nie Rada ma znaleźć 350 tys. zł na uciepłowienie 
mieszkań TBS-u.  

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że w 2006 roku dyrektor pływalni złożył 
wniosek o podwyżkę dla pracowników o 10%. Odpisaliśmy, że jeżeli zakład 
wygospodaruje swoje dochody, to może być podwyżka. Dyrektor odpowiedział, że 
własnych środków nie ma. Wtedy prosił o zwiększenie dotacji, która 
przekroczyłaby próg 50% dochodów. Teraz gdy pływalnia jest jednostką 
budżetową być może, że jakieś środki się znajdą. 

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że wynagrodzenia na pływalni nie są wysokie i od lat 
pracownicy nie mieli podwyżek, ale trzeba mieć świadomość, że każda złotówka 
tam to uszczuplenie naszego budżetu. Zgodziła się, że faktycznie to nie rolą Rady 
jest zapewnienie środków na instalację centralnego ogrzewania, ponieważ to 
właściciel powinien zaleźć pieniądze w tym i TBS, ale jak sądzi, radni nie 
odżegnują się od zwiększenia kapitału spółki. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że nie ma gwarancji że wspólnota mieszkaniowa w 
100 % odliczy się przy wpłacaniu pieniędzy na instalację centralnego ogrzewania, 
ponieważ wystarczy że tylko jedna osoba z każdej wspólnoty nie doliczy się i 
wtedy TBS będzie musiał zapłacić więcej. 

Radna Barbara Kozłowska poinformowała, że na dzień dzisiejszy odbyły się zebrania 4 
wspólnot i 4 wspólnoty podjęły uchwały o finansowaniu swojego udziału. Nie 
odbyło się zebranie bloku św. Anny 3/11. Wspólnoty mają wpłacić pieniądze do 
30 lipca br. 

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że jest takie niebezpieczeństwo, że mimo iż członek 
wspólnoty zadeklarował się, to pieniędzy nie wpłaci. Co prawda można od niego 
wyegzekwować przed sądem  ale najpierw musi ktoś zapłacić. 

Radny Krzysztof Kotynia zgłosił wniosek, aby wprowadzić tytuł na lata 2007-2008 - 
modernizacja i rozbudowa ul. Sejmu Wielkiego.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o wskazanie kwoty. 
Radny Krzysztof Kotynia wskazał kwotę 10 tys. zł z rezerwy budżetowej. 
Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że rezerwą dysponuje burmistrz i nie jest 

wskazane aby już na początku roku zmniejszać rezerwę budżetową.  
Radny Krzysztof Kotynia zaproponował, aby zmniejszyć wydatki z Szydłowca. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że do wniosku należy wrócić na 
komisjach przy okazji omawiania zmian budżetu. 

Skarbnik Grażyna Mela poprosiła o sprecyzowanie wniosku na piśmie.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o wyjaśnienie „gospodarstwa 

pomocniczego”, które ma być utworzone. 
Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że RIO stwierdziła, że BIS musi być 

wyodrębnioną jednostką. Gospodarstwo pomocnicze powołuje burmistrz i 
najprawdopodobniej powstanie od 1 lutego. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał, że w poprzedniej kadencji 
Rada broniła burmistrza, że to nie narusza prawa, a teraz się wszystko zmienia. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że najczęściej Urzędy prowadzą gazety tak jak u 
nas, ale ponieważ były osoby, które doniosły do RIO, i RIO zaleciła powołanie 
samodzielnej jednostki. Naszym zadaniem rozwiązaniem jest gospodarstwo 
pomocnicze, którego koszty utrzymania wzrosną i będą obciążały gminę za 
ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że z uchwały budżetowej 
dowiedział się o powstaniu gospodarstwa pomocniczego. Zadał pytanie czy 88 tys. 
zł – Rada Miasta obejmuje stawki obecnych diet. 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że nowe diety oznaczają wzrost wydatków o 
ok. 40 tys. zł. 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o wzrost wynagrodzeń w 
administracji? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że wzrost wynosi 1,9% , ale będą odprawy.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że obawia się, że przez niskie 

wynagrodzenia możemy stracić pracowników, którzy odejdą do lepiej płatnej 
pracy. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy 10 tys. zł zaspokaja 
potrzeby Komendy Powiatowej PSP i nie uniemożliwi realizacji zadania przez 
strażaków? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że PSP występowała o 50 tys. zł na zakup 
podnośnika, ale pan komendant wdzięczny jest za każdą kwotę.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy 10 tys. zł zabezpiecza 
potrzeby służb ponadnormatywnych policji? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że Komendant Powiatowy Policji przedstawił 3 
warianty ale przygotowywany jest czwarty wariant służb ponadnormatywnych od 
maja do końca sierpnia na 10 tys. zł.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o 10 tys. zł na PFRON  i czy 
łączy się to ze wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że rzeczywiście nie osiągamy wskaźnika 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwłaszcza w okresie prac interwencyjnych i 
dlatego płacimy składki. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński potwierdził brak środków zewnętrznych w 
budżecie. Wynika to z braku „pułkowników”, które czekałyby na realizacje po 
uruchomieniu naboru z funduszy unijnych.  

 20



Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że projekty są przygotowane ale nie ma naboru, więc 
też najprawdopodobniej nie będzie można się wykazać. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że martwi go inwestycja 
kompleks sportowy i może należy tę inwestycję zdjąć? 

Radny Przemysław Maślanko stwierdził, że jedyną możliwość zmniejszenia dotacji dla 
pływalni widzi w rozbudowie pływalni o kompleks sportowy.  

Radny Roman Sasin zwrócił uwagę, że już w 2006 roku planowano dochody ze 
sprzedaży działek przy ul. Wojska Polskiego- Mrockiej. Zadał pytanie czy w tym 
roku realna będzie sprzedaż działek budowlanych na tym osiedlu. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że opóźnienie w sprzedaży wiąże się ze zmianą 
koncepcji i wielkości działek a także rozszerzeniem osiedla o nowe tereny 
prywatne.  

Radny Stefan Zasada zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie. 
Wniosek radnego Stefana Zasady przy braku wniosków przeciwnych został przyjęty 

przez Radę 12 głosami za. 
 
 Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiała projekt uchwały w sprawie w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007. 
Uchwała Nr IV / 03 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 została przez Radę 
podjęta 10 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących. Uchwała w 
załączeniu. 

 
 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej. 
 
Uchwała Nr IV / 04 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej została przez Radę podjęta 12 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości  
wynagrodzenia za inkaso. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiała projekt uchwały w sprawie zarządzenia 

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że Komisja Edukacji i Kultury wnioskuje o 
inkaso w wysokości 5%.  

Innych propozycji nie zgłoszono.  
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Uchwała Nr IV / 05 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została przez Radę podjęta 9 
głosami za przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu. 

 
 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Dodała, że 
wnioskodawca występuje o nazwanie jej ul. Jarzębinową. Innych propozycji nie 
zgłoszono.  

 
Uchwała Nr IV / 06 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. uchwały w 

sprawie nadania nazwy ulicy została przez Radę podjęta 11 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym 
użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach oraz 
udzielenia  bonifikaty od ceny działek gruntu. 

 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 

przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie prawa własności działek gruntu będących w wieczystym użytkowaniu 
Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach oraz udzielenia bonifikaty 
od ceny działek gruntu. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że przy przekazywaniu działek powinna być możliwość 
zagwarantowania sobie przejście przez ten teren z kolektorem np. siecią cieplną.  

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że tego typu pismo wpłynęło od prezesa PEC. Jej 
zdaniem nie ma możliwości przekazania działki pod warunkiem.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy nie można tego osiągnąć przez służebność. 
Pani Iwona Urban odpowiedziała, że tak ale w rozmowach z właścicielem, który do 

niedawna był użytkownikiem wieczystym. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odczytał treść pisma prezesa PEC w tej 

sprawie - pismo w załączeniu.  
Radny Roman Sasin zaproponował, że w przyszłości najpierw należy przejść z siecią a 

później dopiero przekazać teren. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że proponowana uwaga dotyczy 

nowych sytuacji, a ta dotyczy prostowania pomyłek pisarskich.  
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Uchwała Nr IV / 07 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie wyrażenia  zgody na zbycie prawa własności działek gruntu 
będących w wieczystym użytkowaniu Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Brzezinach  oraz udzielenia  bonifikaty od ceny działek gruntu została przez Radę 
podjęta 11 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres do 10 
lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w 
Brzezinach. 

 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w najem na okres do 10 lat 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Lasockich 2/10 w Brzezinach 
wprowadzając autopoprawkę polegającą na zamianie wyrazu „dzierżawa” na 
wyraz „najem”.  

 
Uchwała Nr IV / 08 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

oddania w najem na okres do 10 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 
Lasockich 2/10 w Brzezinach została przez Radę podjęta 10 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat 
działki nr 2564/26, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach. 

 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat działki nr 
2564/26, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach. 

Radny Stefan Zasada zadał pytanie czy projekty tych trzech uchwał można głosować 
blokiem. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. 
 
Uchwała Nr IV / 09 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/26, położonej przy ul. Konstytucji 
3-go Maja 4 w Brzezinach została przez Radę podjęta 11 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat 
działki nr 2564/25, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach. 
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Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat działki nr 
2564/25, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach. 

 
Uchwała Nr IV / 10 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/25, położonej przy ul. Konstytucji 
3-go Maja 4 w Brzezinach została przez Radę podjęta 11 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat 
działki nr 2564/24, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach. 

 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat działki nr 
2564/24 , położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach. 

 
Uchwała Nr IV / 11 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/24, położonej przy ul. Konstytucji 
3-go Maja 4 w Brzezinach została przez Radę podjęta 11 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

20. Wolne wnioski. 
 

Burmistrz Ewa Mądra poinformowała, że otrzymała pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad stanowiące odpowiedź na wniosek jednego z radnych o 
montaż podgrzewanego lustra. Z treści odpowiedzi wynika, że Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad podgrzewane lustro nie jest znane, ani krajowym 
producentom urządzeń drogowych. 

Pan Zbigniew Dyr zwrócił uwagę na brak chodnika przy ul. Kilińskiego. Jego zdaniem na 
problem natężenia ruchu powinni zwrócić uwagę zwłaszcza z okręgu wyborczego nr 
2 obejmującego ulicę Kilińskiego, ale przede wszystkim ul. Waryńskiego. Drugi 
problem, na który zwrócił uwagę to brak pieniędzy u bezrobotnych. Bezrobotni  
muszą wymienić dowód osobisty a nie maja pieniędzy. Jego zdaniem bezrobotny 
powinien być zwolniony z opłat przy wyrabianiu takich dokumentów jak dowód 
osobisty czy zaświadczenie potrzebne do założenia telefonu komórkowego. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że w wypowiedzi pana widzi 
kolizję, ponieważ za złotówkę bez zbędnych zaświadczeń można już nabyć telefon 
komórkowy. 

Pan  Czesław Szatkowski zwrócił uwagę na rów wykopany przy jezdni po prawej 
stronie drogi krajowej za TOS-em . 

Radna Zofia Krawczyk poprosiła o zamontowanie bariery w parku miejskim na moście. 
Jej zdaniem bariera zniechęciłaby dzieci do wychodzenia do rzeki. 
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Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że jaz wymaga remontu. Dodała, że wystąpi do 
zarządcy drogi krajowej o zaniechanie pogłębiania rowów. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że przygotowane jest 
wystąpienie do ojca prowincjała i jeżeli ktoś z radnych chciałby podpisać to może 
to uczynić. Odczytał treść pisma. Poinformował, że pan Zbigniew Borowski 
wystąpił do Rady Miasta w sprawie problemów finansowania opłaty za wodę. 
Dodał, że pani burmistrz odniesie się do sprawy i Radzie przedstawi odpowiedź. 
Podziękował za zaproszenia na spotkania wigilijno- noworoczne, które otrzymał 
od dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, zarządów TBS i 
ZUK, Starosty Brzezińskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej, Urzędu Miasta,  Urzędu Gminy, Klubu Viola, Stowarzyszenia Rodziców 
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”, Domu Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie,  zarządu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Pogratulował dobrej 
organizacji imprez wigilijno- noworocznych. Poinformował, że zakończyła się 
medialna cześć akcji WOŚP, podziękował pani dyrektor Biblioteki Miejskiej za 
zorganizowanie XV finału. Dodał, że szkoda tylko, że na spotkanie ze Zbigniewem 
Zamachowskim czy Dariuszem Stachurą przyszło tak mało osób. Poprosił, aby 
takich gości umawiać na bardziej atrakcyjne godziny albo zmobilizować aby 
podnieść frekwencję na tego typu spotkaniach. Poprosił radnych o powstanie, aby 
minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego profesora Liceum Ogólnokształcącego w 
Brzezinach pana Franciszka Kocha. Przypomniał, że o godz. 18.00 w Klasztorze 
O.O. Franciszkanów rozpoczął się koncert organowy, z którego dochód 
przeznaczony jest na ratowanie zabytkowych organów. 

 
 
21. Zakończenie obrad 

 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 
obrady IV sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 18.10. 
 
Protokołował: Grzegorz Kozieł  
 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY
 
 

 
 

Zbigniew Bączyński  
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