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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 IV sesji. 
5. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
6. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z realizacji  

uchwał Rady Miasta. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Brzezinach za rok 2006. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 

Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb 
ponadnormatywnych. 

11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
rok 2006. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 
2007 roku. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 
Miasto Brzeziny na rok 2007. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu na 2007 rok związanego z wydatkami ujętymi w 
budżecie na „Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I”. 

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

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania  Zastępcy Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Brzezinach . 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiej Krytej 
Pływalni w Brzezinach.  

18. Wolne wnioski. 
19. Zakończenie obrad. 
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1. Otwarcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady V sesji Rady Miasta 

Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Szczególnie miło 
powitał obchodzących złote gody państwa Mariannę i Henryka Olborskich, Zofię  
Czerwińską i Teresę Tworek, Mieczysława Królikowskiego – Honorowego 
Obywatela Brzezin, Czesława Kowalczyka z Państwowej Inspekcji Pracy, 
Krzysztofa Wdowiaka Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach, kierownik 
Elżbietę Szklarek z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz         
burmistrz Ewę Mądrą.  

 
 
 

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

obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 10 radnych. Lista 
obecności radnych w załączeniu. 

 
 
 

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

materiał w załączeniu.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wobec braku uwag 

porządek obrad V sesji  uznaje za przyjęty.  
 
 
 

4. Przyjęcie protokołu IV sesji. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wobec braku uwag 

Protokół IV sesji uznaje za przyjęty.  
 
  
 

5. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
 

Pani Ewa Natkańska kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach złożyła 
gratulacje jubilatom: Mariannie i Henrykowi Olborskim, Zofii i Wojciechowi 
Czerwińskim oraz Teresie i Lucjanowi Tworek 

Burmistrz Ewa Mądra wręczyła jubilatom medale nadane przez Prezydenta RP. 
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Pani Zofia Czerwińska w imieniu jubilatów podziękowała za medale i za dzisiejszą 
uroczystość.  

Rada zaśpiewała „Sto lat”. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 5- minutową przerwę. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady sesji.  
 
 
 

4a Przyjęcie protokołu IV sesji. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 

IV sesji. 
Protokół IV sesji został przyjęty 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. 
 
 
 

6. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady. 
 
Burmistrz Ewa Mądra przedstawiła informację dotyczącą: realizacji uchwał Rady 

Miasta, prowadzonych przetargach, podejmowanych zarządzeniach oraz z prac 
burmistrza między sesjami Rady – materiał w załączeniu.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o poinformowanie o 
prowadzonych rozmowach w sprawie przedłużenia linii komunikacji miejskiej z 
Łodzi do Brzezin. Dodał,  że w niektórych godzinach doby istnieje konieczność 
zwiększenia możliwości dotarcia z Brzezin do Łodzi i powrotu z Łodzi. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w okresie między sesjami prowadzone były w 
tej sprawie rozmowy, o przedstawienie ich przebiegu prosiła panią naczelnik Annę 
Durańską na Komisji Rozwoju Gospodarczego Przekształceń Własnościowych 
Kontaktów i Współpracy z Zagranicą. Do rozmowy zaprosiła Wójta Gminy 
Brzeziny, aby wspólnie występować o przedłużenie linii z Lipin do Brzezin. Na 
spotkaniu w Łodzi uzyskano informację, co do wysokości dofinansowania takich 
przewozów. W tej chwili nie pamięta kwoty, ale sprawę trzeba przeanalizować na 
komisjach. MPK jest jednostką budżetową, co w praktyce oznacza, że wszelkie 
wpływy z biletów wpływają do budżetu miasta, a pełne koszty utrzymania ponosi 
miasto. Gmina Nowosolna za przedłużenie linii 53 do Lipin płaci ok. 10 tys. zł 
miesięcznie. MPK przedstawiło projekt umowy. Rozmowy dotyczyły kilku 
rannych kursów oraz późno wieczornych, w okresie nauki szkolnej. Dodała, że 
sprawę trzeba przedyskutować na komisjach, ponieważ przystąpienie do 
porozumienia oznaczałoby zmiany w budżecie i wydatki z budżetu miasta. Sprawę 
także trzeba omówić z innymi przewoźnikami kursującymi na tej trasie.  

Radna Zofia Krawczyk nawiązując do spotkania z 8 lutego z panem Przemysławem 
Bajorem prezesem firmy konsultingowej na temat pozyskiwania środków 
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unijnych, zadała pytanie czy gmina podjęła jakieś działania aby te środki 
pozyskać? Jej zdaniem sprawą powinna zająć się fachowa firma, która ma inne 
spojrzenie na te sprawy niż urzędnicy czy radni. 

Burmistrz Ewa Mądra potwierdziła, że odbyło się takie spotkanie, zaproszeni byli 
wszyscy radni, ale przyszły dwie osoby. Firma zaproponowała przygotowanie 
opracowania. Stosowna oferta wpłynęła do Urzędu. Poprosiła o dokonanie 
rozeznania co do referencji tej firmy, czy faktycznie pozyskała środki dla 
samorządów. Jej zdaniem konieczne jest stworzenie dokumentu oraz Planu 
Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013, który jest podstawą do składania 
wniosków.  

Innych pytań nie zgłoszono. 
 
 
 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Radny Stefan Zasada nawiązując do wypowiedzi burmistrz miasta i radnej Zofii 
Krawczyk poprosił o przygotowanie uchwał budżetowych za lata 2002 – 03 –04 –
05 i 2006, tak aby można było ustalić wielkość zadłużenia -  jak rosło zadłużenie. 
Poprosił również o przygotowanie informacji dotyczących ogłoszonych 
przetargów w latach 2005 - 2006. Dodał, że część tych dokumentów pozyskał z 
internetu i wynika z nich, że z początkiem roku gmina weszła z zadłużeniem ponad 
6 mln zł, a kolejna uchwała mówi o dodatkowych ponad 4 mln zł. Zadał pytanie 
dlaczego my nie mamy skorzystać z funduszy unijnych, skoro gmina Brzeziny w 
ubiegłym roku uzyskała  675,178 tys. zł, w 2004 roku 886,315 tys. zł., a w latach 
2003 - 2006 gmina Brzeziny łącznie uzyskała 1,261 mln zł. W gminie Dmosin w 
latach 2003- 2006 uzyskano 1,172 mln zł, a gmina Jeżów także planuje uzyskanie 
środków. Miasto powinno mieć własne środki, aby móc skorzystać z funduszy 
europejskich. Poprosił o przedstawienie wzrostu zadłużenia i o informacje 
dotyczące ogłoszonych i zapłaconych przetargów, nie mówi o wykonanych. 

Burmistrz Ewa Mądra poprosiła o sprecyzowanie czy chodzi o uchwały budżetowe-
podejmowane na początku roku czy też o wykonanie budżetu. Poprosiła o 
sprecyzowanie tego na piśmie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby po sesji radny spotkał 
się z panią skarbnik i doprecyzował, o jakie materiały mu chodzi.  

Burmistrz Ewa Mądra poinformowała, że w ciągu roku jest ogłaszany przetarg, który 
później realizowany jest w ciągu np. dwóch miesięcy lub kilku lat. Zadała pytanie 
czy chodzi o wszystkie przetargi z datami rozpoczęcia i zakończenia? 

Radny Tadeusz Barucki poinformował, że otrzymał odpowiedź na swoją interpelację, 
którą chciałby przedstawić mieszkańcom. Wyjaśnił, że gmina żydowska wyceniała 
swoją działkę przy ul. Berka Joselewicza według operatów szacunkowych 
biegłego rzeczoznawcy. Według jego wyliczeń 1 metr kwadratowy wyceniono na 
23 zł. Działki, które zabrała komisja regulacyjna najprawdopodobniej zostały 
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oszacowane z wartości księgowej i wyceniono na 2 zł za 1 metr kwadratowy. 
Dodał, że biorąc udział w komisji negocjacyjnej zajmującej się zakupem gruntu 
przy ul. Słonecznej przy zakupie 1 metra kwadratowego wynegocjowano cenę - 20 
zł. Dla niego jest to szok termiczny. Zadał pytanie czy były jakieś negocjacje, albo 
czy istnieje jakiś protokół z negocjacji u Wojewody Łódzkiego, ponieważ jego 
zdaniem przy takiej wycenie popełniono przestępstwo. Dodał, że jego zdaniem 
zbycie majątku powinno być poparte operatem szacunkowym rzeczoznawcy. 
Gdyby był szacunek rzeczoznawcy miasto nie straciłoby tyle co bez szacunku. 
Dodał, że zamierza wystąpić do wojewody, a później do prokuratury informując o 
popełnionym przestępstwie. 

Pani Iwona Urban radca prawny przypomniała, że cały czas proponowała radnemu 
spotkanie, aby całą sprawę wyjaśnić. Szczegóły, o które radny pyta wynikają z 
dokumentów i przepisów. Cena wynika z położenia gruntów, z których jeden 
położony jest w centrum Brzezin, a drugi to grunt rolny. Nie było robionych 
szacunków, ponieważ nie było podstaw, ponieważ postępowanie przed Komisją 
Regulacyjną toczyło się, ale nie wiadomo w oparciu o jakie postępowanie czy 
administracyjne czy sądowe. Sprawa przygotowywana jest do skierowania na 
drogę sądową.  

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że w planie zagospodarowania przestrzennego tereny 
przy ul. Berka Joselewicza przeznaczone są pod budownictwo i ich cena jest inna 
niż gruntów rolnych. Odpowiedziała, że nie ma żadnego protokołu negocjacji, 
ponieważ ona jako burmistrz odmówiła negocjacji. Poprosiła o sformułowanie 
konkretnego pytania.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podsumował, że radny pytał o protokół 
negocjacji i z odpowiedzi pani burmistrz wynika, że protokołu negocjacji nie było.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o egzekwowanie należności z tytułu dzierżawy za  
nieszczęsne złomowisko (teren gdzie wydobywano odpady poodlewnicze). Dodał, 
że w poprzedniej kadencji sprawa skierowana była do sądu ale nie zna jej wyniku. 
Zadał także pytanie jak zakończyła się sprawa dzierżawy panów z Tomaszowa , 
którzy dzierżawili górę piasku. Dodał, że wie, iż obydwu dzierżawców miasto 
pozwało do sądu. Zadał pytanie jakie są wyniki tego postępowania. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
Dodała, że w sprawie dzierżawy terenu gdzie wydobywano odpady poodlewnicze, 
sprawa zakończyła się wyrokiem, który przesłano do komornika celem wykonania 
- egzekucji. W drugiej sprawie zapewniła, że miasto nikogo nie pozywało, ale w 
sierpniu na Komisji Rewizyjnej przewodniczący komisji mówił o jakiejś sprawie 
sądowej toczącej się w sądzie przeciwko gminie o kwotę 600 tys. zł. Dodała, że 
takiej sprawy nie było, a jej zdaniem ktoś kogoś dopiero przygotowywał do 
sprawy. Dodała, że na sesji informowała o piśmie kancelarii prawnej informującej 
że dzierżawcy góry piasku zamierzają wystąpić na drogę sądową. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy panowie nadal dzierżawią ten teren. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że umowa została rozwiązana w połowie 2004 

roku. 
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Radna Małgorzata Pyka zwracając uwagę na zapis w statucie o pracowniku 
samorządowym zatrudnionym na podstawie mianowania zadała pytanie czy ten 
przepis będzie stosowany w stosunku do kierownika MOPS-u? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że na razie ogłoszony jest konkurs i mianowanie 
nie było przewidywane. Dodała, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że nie znaczy to, że 
kierownik będzie podlegał ogólnym przepisom ustawy o pracownikach 
samorządowych i procedurom konkursowym będących wynikiem tej ustawy. 
Zapewnił, że będzie to wyjaśnione, ponieważ funkcja kierownika niekoniecznie 
musi się wiązać ze statusem pracownika mianowanego. 

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że chodzi tutaj o stwierdzenie czy kierownik MOPS  
musi być pracownikiem  mianowanym. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że zwracają się do niego 
mieszkańcy ul. Południowej, którzy skarżą się na brak chodnika przy 
wzrastającym ruchu samochodów zwłaszcza ciężarowych. Dodał, że zabudowa 
przy tej ulicy stała się ciągła i o budowie chodnika trzeba będzie pomyśleć. 

 
 
 
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wpłynęła do niego jedna 

odpowiedź na interpelację radnego Tadeusza Baruckiego. Poprosił o jej 
przedstawienie. 

Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem odczytała 
odpowiedź na interpelację radnego Tadeusza Baruckiego – dwie odpowiedzi- 
materiał w załączeniu.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy radny Tadeusz Barucki 
ma jakieś pytanie, zastrzeżenie czy uwagi do udzielonej odpowiedzi nie licząc 
uwag zgłaszanych wcześniej. 

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że nie neguje udzielonej informacji, ale w 
dalszym ciągu ma jedno jedyne pytanie, dlaczego grunty miasta nie były 
oszacowane na podstawie operatu dokonanego przez biegłego rzeczoznawcę? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podsumował, że miasto wykazało się troską 
w odniesieniu do mienia gminnego, ponieważ podjęło wszelkie próby, które 
umożliwiałyby wyegzekwowanie należnej wartości mienia.  
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9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Brzezinach za rok 2006. 
 
Pan Czesław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił informację 

dotyczącą informacji stanu bezpieczeństwa w zakładach pracy na terenie Brzezin – 
materiał w załączeniu.  

Radna Zofia Krawczyk stwierdził, że najwięcej PIP udzielił porad prawnych i porad 
technicznych, aż 441. Zadała pytanie czy tak wielka liczba nie jest niepokojąca i 
jak ma się to do podejmowanych przez PIP działań? 

Pan Czesław Kowalczyk odpowiedział, że każda porada wiąże obydwie strony. Porady 
techniczne dotyczą m. in. norm np. oświetlenia. Porady prawne dotyczą najczęściej 
czasu pracy. Porady udzielane są osobiście oraz telefonicznie.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że z zadowoleniem przyjął 
informację, iż wszystkie skargi są sprawdzane. Poprosił o podanie numeru 
telefonu, pod którym można uzyskać opinię prawną do zamieszczenia w prasie. W 
sprawie świadectw pracy dodał, że bez świadectwa nie można również  
zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Świadectwo powinno być 
wydane w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

 
Pani Elżbieta Szklarek z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzezinach 

przedstawiła informację multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa w zakresie 
sytuacji sanitarnej i epidemiologicznej na terenie Brzezin – materiał w załączeniu. 

Wicestarosta Marcin Pluta zadał pytanie czy wystąpiły przypadki gronkowca złocistego 
wśród pracowników SP ZOZ Brzeziny? 

Pani Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że nic na ten temat nie wiadomo. W ubiegłym 
roku nie zostało zgłoszone żadne zakażenie szpitalne. Państwowy Zakład Higieny 
zastanawiał się czy gronkowca złocistego uznać jako patogenny czy też nie 
ponieważ występuje u 80 % populacji. Dodała, że jej zdaniem panu staroście 
chodziło o szczep szpitalny gronkowca popularnie nazywanej sepsą. O zakażeniu 
tym gronkowcem także jej nic nie wiadomo. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy coś zmieniło się, ponieważ na sesji rady 
powiatu, aby zabrać głos jako osoba spoza rady musiał czekać do wolnych 
wniosków?  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że to przewodniczący jest 
gospodarzem obrad i to on decyduje o kolejności zabierania głosu. Dodał, że skoro 
nie było pytań ze strony radnych udzielił głosu osobie spoza Rady. 

Pan Andrzej Kulka Powiatowy Inspektor Nadzoru Sanitarnego odpowiedział, że 
bakterie na skórze nosi każdy człowiek. Dodał, że tam gdzie używa się 
antybiotyków powstają szczepy bakterii oporne na antybiotyki i to one są 
niebezpieczne. 

Pani Elżbieta Szklarek dodała, że był jeden przypadek nosicielstwa gronkowca 
zakaźnego i dotyczył on pracownika przenoszonego z innego zakładu. 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o wyjaśnienie stwierdzenia, że wywóz śmieci przez 
TBS jest skandaliczny i stanowi zagrożenie dla ludzi oraz środowiska.  
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Pani Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że TBS wywozi śmieci odkrytym samochodem, 
który rozsiewa bakterie i drobnoustroje. Odpady powinny być przewożone 
zamykanym samochodem.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy w ostatnich trzech latach w Powiatowej Stacji 
ubyło pracowników i ilu? 

Pani Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że obsada stacji zmniejszyła się blisko o połowę 
i związane jest to z likwidacją laboratorium. Zatrudnienie oparte jest na algorytmie 
mieszkańców, skoro powiat brzeziński jest niewielki, zatrudnienie w stacji jest 
także niewielkie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poruszył problem azbestu. 
Pani Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że Unia Europejska na lata 2008- 2012 

przewiduje znaczne środki na usunięcie azbestowych dachów. Unia da środki na 
demontaż pokryć azbestowych, a Polska musi płacić za jego utylizację. Gmina 
musi  dokładnie zewidencjonować dachy i wielkość posiadanego na terenie gminy 
azbestu. Jest także problem z jednostką, ponieważ raz podaje się wielkość w 
metrach sześciennych, a raz w kilogramach.  

Pan Eugeniusz Brot zwrócił uwagę na przewożone resztki poubojowe przez odkryte 
samochody ciężarowe, za którymi unosi się nieprzyjemny zapach.  

Pani Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że pracownicy sanepidu nie mają prawa 
zatrzymywania samochodów w ruchu. Dodała, że na uciążliwość zapachową była 
skargą mieszkańców ul. Polnej. Dodała, że starostwo cofnęło przedsiębiorcy 
zezwolenie. 

 
Wicestarosta Marcin Pluta przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa z zakresu 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Brzezińskim – materiał 
w załączeniu. 

Radna Zofia Krawczyk poprosiła o przedstawienie wniosków wynikających z oceny 
zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu 
brzezińskiego. 

Wicestarosta Marcin Pluta odpowiedział, że ustawowo zajmuje się tym starosta, dlatego 
on nie może ich przedstawić, ponieważ ich nie zna. Zapewnił, że wnioski zostaną 
przekazane na piśmie.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o skład komisji – 3 osoby spośród osób 
wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji.  

Wicestarosta Marcin Pluta odpowiedział, że starosta jako przewodniczący komisji 
polegał na swoim doświadczeniu. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że takie kryterium spełnia m.in. 
dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dodał, że jest to uprawnienie 
starosty. 

 
Inspektor Janusz Sidor przedstawił informację o działalności Urzędu Miasta Brzeziny  

w zakresie brony cywilnej    – materiał w załączeniu. 
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Radny Roman Sasin zwrócił uwagę, że gdy przychodzą roztopy zalewane są piwnice 
posesji wzdłuż rzeki. Poprosił o przeprowadzenie rozmów z wędkarzami, aby w 
przypadku roztopów otwierali stawidło obniżając poziom wody w rzece.  

Inspektor Janusz Sidor zapewnił, że w tej sprawie będzie w kontakcie z wędkarzami.  
 
Pan Lechosław Pawlik Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach przedstawił 

informację z zakresu bezpieczeństwa dotyczącą państwowej straży pożarnej – 
materiał w załączeniu. 

Radna Grażyna Korybut zadała pytanie czy kościół św. Anny jest jedynym obiektem 
zabytkowym posiadającym instalację przeciwpożarową.  

Pan Lechosław Pawlik odpowiedział, że jest to jedyny obiekt, który taką instalacją 
posiada. Dodał, że w tym roku zostanie przeprowadzona ocena obiektów pod 
kątem konieczności zamontowania tego typu urządzeń.  

Radna Grażyna Korybut poinformowała, że instalacja przeciwpożarowa w kościele św. 
Anny została założona ze społecznych składek.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy w ostatnim okresie były 
przeprowadzane kontrole dyskoteki Matrix, a jeżeli tak to jakie były zastrzeżenia? 

Pan Lechosław Pawlik odpowiedział, że w ubiegłym roku była przeprowadzona 
kontrola, której wynikiem była decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości. Dodał, że był problem z doręczeniem zawiadomienia o 
zamiarze przeprowadzenia kontroki, ponieważ zarządca uporczywie uchylał się od 
odebrania zawiadamiania, ale dzięki pomocy policji udało się to zawiadomienie 
dostarczyć. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i nałożono karę 
grzywny w wysokości kilku tysięcy złotych. Gdy grzywna zostanie zapłacona 
kontrola w dyskotece zostanie powtórzona. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o ocenę Komendy 
Powiatowej dokonanej przez Komendę Wojewódzką podczas rocznej odprawy. 

Pan Lechosław Pawlik odpowiedział, że trudno mu jest mówić na temat oceny, 
ale powie tylko, że nie była najgorsza. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że ocena była bardzo dobra, a 
pan komendant jest bardzo skromny i nie chce się chwalić. Dodał, że współpraca 
między samorządem a Komendą Powiatową układa się bardzo dobrze, czego 
przejawem może być okazywana pomoc m.in. w pozyskaniu działki dla nowej 
siedziby KPP Brzeziny.   

Pan Czesław Szadkowski zadał pytanie czy strażacy mają już kuchenki czy też posiłki 
przygotowują na kuchenkach elektrycznych. Dodał, że hydranty nie są prawidłowo 
oznaczone, a obecnie do straży przyjmowane są osoby spoza Brzezin – ze wsi.  

Pan Lechosław Pawlik odpowiedział, że nabór do Komendy Powiatowej jest jawny, 
ogłaszany w gazecie, a kandydaci podlegają pewnym kryteriom i miejsce 
zamieszkania nie jest brane pod uwagę. W sprawie hydrantów odpowiedział, że 
podlegają one Zakładowi Usług Komunalnych i część może być niesprawna. Co 
roku część jest kontrolowanych i naprawianych. Strażak pełniący służbę przez 24 
godziny musi jakoś posiłki przygotować, a do dyspozycji ma kuchnię gazową.  
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Pan Krzysztof Wdowiak Komendant Powiatowy Policji – materiał w załączeniu. 
Radna Grażyna Korybut dodała, że od bieżącego roku funkcjonuje Program 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i 
Przemocy, dlatego prosi wszystkie instytucje o uszczegółowienie działań 
profilaktycznych czy też diagnozę problemu.  

Pan Krzysztof Wdowiak odpowiedział, że policja może włączyć się w pracę Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Radna Zofia Karwczyk poinformowała, że funkcjonariusze policji uczestniczyli w 
posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury przedstawiając zagrożenia, patologie i 
przestępczość nieletnich, za co bardzo dziękuje. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o ocenę trójek („giertychowskich”)  
kontrolujących zachowanie uczniów w szkołach. Zadał pytanie czy czynności 
kontrolnych w stosunku do nieletnich bawiących się w Matrixie nie można 
bardziej zintensyfikować? 

Pan Krzysztof Wdowiak odpowiedział, że dyskoteka Matrix przyczynia się do wielu 
zdarzeń. Zapewnił, że dyskoteka poddawana jest kontroli mającej na celu poprawę 
bezpieczeństwa. W sprawie trójek klasowych odpowiedział, że czynny udział w 
ich funkcjonowaniu bierze policjant i mimo, że są niepełne ponieważ brak jest 
przedstawiciela prokuratury, przynoszą bardzo  cenne efekty dla policji, o czym 
może świadczyć wzrastająca ilość wykrywanych czynów dokonywanych przez 
nieletnich. 

 
 
 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie 
służb ponadnormatywnych. 

 
Inspektor Janusz Sidor przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania środków 

finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb 
ponadnormatywnych. 

 
Uchwała Nr IV / 12 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie 

przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na 
sfinansowanie służb ponadnormatywnych została przez Radę podjęta 13 głosami za 
- jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 10- minutową przerwę. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady sesji.  
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11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2006.  
 
Inspektor Grzegorz Maślanko przedstawił sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2006 – materiał w załączeniu.  
Radny Przemysław Maślanko stwierdził, że bardzo mu jest przykro, iż pieniądze 

przeznaczone na zadania sportowe czy rekreacyjne nie są wykorzystywane. 
Zwracając uwagę na fakt, że oferty wpływają po terminach, ogłaszane są kolejne 
konkursy, nie przedkładanie korekt oferty skutkuje nie podpisaniem umowy, a 
błędy formalne sprawozdań skutkują ich nie przyjęciem stwierdził, że jego 
zdaniem, zadania te powinny być realizowane inaczej. Zaproponował utworzenie  
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu a nawet i turystyki. Jego zdaniem brak 
samodzielnej jednostki zajmującej się sportem skutkuje tym, że zadania nie są 
realizowane. Zaproponował rozważenie możliwości utworzenia samodzielnej 
jednostki. 

Inspektor Grzegorz Maślanko stwierdził, że jest to uzasadnione, ale utworzenie 
samodzielnej jednostki nie oznacza odejścia w 100 % od powierzania niektórych 
zadań organizacjom pozarządowym. Dodał, że organizacje pozarządowe powinny 
podchodzić bardziej skrupulatnie do sprawozdań, ponieważ są to środki publiczne. 
Jego zdaniem najbardziej skrupulatnie do sprawozdań podchodzi Polski Związek 
Emerytów i Rencistów. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podzielając wniosek o utworzeniu MOK-u, 
który sam zgłosił w poprzedniej kadencji Rady  stwierdził, że problem stanowią 
organizacje, które nie przykładają dużej wagi do rozliczenia dotacji, nie mając 
księgowych, a stworzenie MOK-u nie załatwi sprawy. „Piłka jest po stronie” 
stowarzyszeń które biorą udział w konkursie. 

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie czy skoro od lat jest źle, czy to znaczy, że 
na siłę musimy „wciskać” pieniądze organizacjom, które sobie nie radzą. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że owszem możemy nie 
„wciskać”, ale nie możemy organizacji pozarządowych pozbawić możliwości 
pozyskania pieniędzy samorządowych. Dodał, że pieniądze nie wzięte przez 
organizacje wracają do budżetu i nie są zmarnowane. Jego zdaniem należy 
zastanowić się nad szkoleniem organizacji pod względem przygotowania wniosku 
i rozliczenia finansowego. W jego ocenie MOK jest potrzebny, ale w tej sprawie 
niewiele zmieni. 

Radny Przemysław Maślanko stwierdził, że członkowie organizacji poświęcają swój 
prywatny czas nie biorąc za to pieniędzy.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że takie są preferencje 
działalności organizacji pozarządowych i działają non profit.  

Radny Przemysław Maślanko stwierdził, że skoro widać, iż coś nie jest tak, to trzeba to 
zmienić. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że jedyną szansę widzi w 
szkoleniu i edukowaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Radna Małgorzata Pyka odpowiedziała, że inspektor Grzegorz Maślanko wykazuje 
daleko idącą cierpliwość i wyrozumiałość przy rozliczaniu dotacji przez 
organizacje. Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o konieczności przeprowadzenia 
szkoleń dla członków organizacji. Zaproponowała rozważenie możliwości nie 
wspierania, ale powierzenia realizacji całego zadania w trybie ustawy o pomocy 
społecznej, jakim jest bezdomność, ponieważ nie zaspokaja w pełni potrzeb gminy. 
Dodała, że w czasie roku można byłoby zwiększyć środki, tam gdzie potrzeby są 
większe.  

Inspektor Grzegorz Maślanko odpowiedział, że w czasie roku takie przesunięcia były 
dokonywane.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podsumował, że z toku dyskusji wynika, iż 
organizacjom pozarządowym należy udzielać większej pomocy. Dobrze byłoby, 
aby zadania realizowane były przez organizacje miejskie a nie spoza miasta.  

 
 
 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku”. 

 
Inspektor Grzegorz Maślanko przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

„Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku”. Dodał, że projekt regulaminu został 
pozytywnie uzgodniony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

 
Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że przedmiotem obrad Komisji Edukacji i 

Kultury był projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku. Dodała, że 
szczególnie była dyskutowana sprawa rozdziału III pkt 5 - dodatek motywacyjny. 
Przypominając, że dyrektorzy szkół słabo zarabiają komisja wnioskuje o wzrost 
dodatku motywacyjnego i funkcyjnego od  dnia 1 marca o 5 % dla dyrektorów 
szkół i o 2% dla dyrektorów przedszkoli.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podsumował, że jest to dezyderat do 
burmistrza Brzezin, który nie idzie w kierunku zmiany podstawy procentowej w 
regulaminie, lecz zmiany angaży dyrektorów. Zadał pytanie czy pani burmistrz 
przyjmuje taki postulat komisji do realizacji? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że to nie ma nic wspólnego z regulaminem, w 
którym są widełki dodatku motywacyjnego i propozycja komisji mieści się w tych 
widełkach. Dodała, że trzeba to przeliczyć i zastanowić się skąd wziąć pieniądze.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że regulamin został przyjęty i 
nie chcąc go rujnować komisja nie proponowała zmian a jedynie wzrost dodatków 
w ramach możliwości wynikających z regulaminu.  

Radny Stefan Zasada zadał pytanie o wielkość środków, jakie pociągną za sobą 
proponowane przez komisje zmiany. 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że jest to wydatek ok. 13 tys. zł plus ZUS i 
pochodne a więc ok. 20 tys. zł. w skali roku chyba, że wzrośnie najniższe 
wynagrodzenie nauczyciela. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie postulat Komisji 
Edukacji i Kultury. 

Postulat został przyjęty 12 głosami za. 
Inspektor Grzegorz Maślanko wyjaśnił, że dodatki nie mogą być przyznawane od 

marca, lecz w okresach styczeń - sierpień, wrzesień- grudzień.  
Radny Roman Sasin zadał pytanie skąd wzięłyby się pieniądze na ten cel. 
Radny Stefan Zasada zadał pytanie z jakiego działu? 
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że ta dyskusja nie ma żadnego sensu, ponieważ nie 

ma nic wspólnego z regulaminem, a wysokość dodatku motywacyjnego 
dyrektorów to wyłączna sprawa burmistrza. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że burmistrz nie powinien 
występować przeciwko demokracji. 

Dyrektor Anna Rudzka zadała pytanie czy radni dyskutując w tym temacie mają pełną 
świadomość, że chodzi o podwyżkę dla wszystkich nauczycieli w wysokości 
0,25% dodatku motywacyjnego. Dodała, że dodatek motywacyjny nauczyciela ma 
wzrosnąć o 0,25%, a więc jest to podwyżka symboliczna. 

 
 
Uchwała Nr IV / 13 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie 

ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku” została przez Radę 
podjęta 13 głosami za - jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 
 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w 
budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007, wprowadzając w ramach 
autopoprawki zmianę polegającą na zmianie w tytule uchwały roku z 2006 na rok 
2007.  

 
Radny Roman Sasin zadał pytanie czy wśród inwestycji planowanych na rok 2007 są 

takie na których realizację gmina spodziewa się środków zewnętrznych? 
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Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że załącznik inwestycyjny jest tak 
przygotowany, aby można było się starać o środki zewnętrzne.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie o relację długu do dochodów. Według założeń w 
2008 roku zadłużenie wynosić będzie blisko 50%. Zadał pytanie czy są jakieś 
zagrożenia, że zadłużenie może wzrosnąć np. do 56 %. 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że środki unijne nie wchodzą w zadłużenie 
więc żadnego zagrożenia nie ma, a gmina może się zadłużyć do 60% dochodów.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że w projekcie uchwały nie widzi wydatków, o które 
zabiegał radny Krzysztof Kotynia na ulicę Sejmu Wielkiego. 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że radni na komisjach opiniując ten wniosek 
wzięli pod uwagę, że w budżecie planowane są wydatki na wykup nieruchomości. 
Jest to kowta 60 tys. zł.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy 60 tys. zł przeznaczone jest na wykup działek 
pod drogę w ul. Sejmu Wielkiego? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że są to środki przeznaczone na wykupy 
działek w całym mieście. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że ubolewa iż 100 tys. zł zostało zabrane z inwestycji 
na Szydłowcu, ale większym problemem jest to, że zabieramy 200 tys. zł PEC na  
budowę ciepłociągu.  

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że zmniejszenie z 200 tys. zł. na 100 tys. zł. 
oznacza, iż zabezpieczono środki na studium wykonalności i nic więcej nie 
możemy robić jeżeli chcemy ubiegać się o środki zewnętrzne. Dodała, że PEC nie 
ma dokumentacji projektowej i realizacja tego zadania nie jest realna w tym roku, 
a 200 tys. zł przejdzie na przyszły rok.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie, z którego miejsca w budżecie zostaną wzięte środki 
na udział własny w przypadku otrzymania środków z Unii Europejskiej? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że w III kwartale ma być ogłoszony nabór, 
więc pieniędzy w tym roku gmina nie ma co się spodziewać.  

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że inwestycje szczegółowo omawiane były na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Nabór ogłoszony ma być w III kwartale i w tym roku może 
być informacja o zakwalifikowaniu wniosku, a nie o wydatkowaniu środków na 
fizyczną realizacje inwestycji. Dodała, że nierealne jest wydatkowanie pieniędzy w 
tym roku. W sprawie PEC-u odpowiedziała, że środki te zostały przeznaczone na 
inwestycje, na które nie możemy ubiegać się o środki zewnętrzne, jak budowa ul. 
Chryzantem czy Sasanek. Zapewniła, że wystąpi do PEC-u o wykonanie 
dokumentacji z ich środków, a znając kosztorys można myśleć o zabezpieczeniu 
środków na realizację inwestycji w przyszłym roku.  

Radny Tadeusz Barucki poprosił o dopuszczenie do głosu prezesa TBS-u, ponieważ na 
mieście jest informacja, że to przez Radę nie będzie przerzucenia ciepła na drugą 
stronę miasta. Poprosił, aby prezes Gola wyjaśnił „gdzie jest pies pogrzebany”.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jest tutaj korelacja między 
PEC-em a odbiorcami ciepła.  
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Prezes Stanisław Gola poinformował, że wspólnoty mieszkaniowe wykonały w 2006 
roku dokumentacje pełnej instalacji wewnętrznej w budynkach łącznie z 
przygotowaniem pomieszczeń na węzeł cieplny. W styczniu wspólnoty przyjęły 
uchwały o sposobie sfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych. Do 
końca lipca właściciele mieszkań wpłacą swoje udziały w inwestycji, a TBS jako 
jeden z współwłaścicieli wystąpił o podwyższenie aportu spółki z przeznaczeniem 
na ten cel. Dodał, że TBS czyni starania o uzyskanie pożyczki z funduszu ochrony 
środowiska, która pokryłaby ten wkład. 5 marca ma rozmawiać w tej sprawie z 
funduszem. Poinformował o przedłożeniu TBS-owi umowy przyłączeniowej do 
czegoś co nie istnieje. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy wspólnoty są gotowe do 
przyjęcia tego ciepła w tym roku? 

Prezes Stanisław Gola odpowiedział, że wspólnoty wyłoniły potencjalnych 
wykonawców sieci wewnętrznych. Z oferty wynika, że wykonanie sieci to okres 
do 1,5 miesiąca. Dodał, że na spotkaniach wspólnot w marcu będzie dyskutowana 
sprawa czy w tym roku wykonywać sieć skoro nie ma się, do czego podłączyć.  

Radny Tadeusz Barucki zwracając uwagę, że TBS nie ma pieniędzy na udział własny 
zadał pytanie, co będzie kiedy TBS dostanie pieniądze w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska na budowę sieci wewnętrznej? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że TBS nie dostanie, ponieważ nie będzie mógł 
wykazać się efektem ekologicznym. Dlatego musi być koordynacja obydwu 
spółek. Obie spółki muszą współdziałać razem, aby wykazać się efektem 
ekologicznym.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że miało być spotkanie obydwu prezesów spółek. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie wie czy termin tego spotkanie został już 

ustalony. 
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że jest niezaspokojony tą odpowiedzią i nie wie jak 

głosować proponowane zmiany budżetu. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że trzeba szybko doprowadzić 

do spotkania prezesów, a sprawa musi być monitorowana. Dodał, że w II połowie 
roku powinny być jakieś środki w budżecie i być może znajdą się środki na tę 
inwestycję.  

Radny Roman Sasin zaproponował, aby spotkanie prezesów odbyło się pod nadzorem 
pracowników Urzędu Miasta.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie kto może skoordynować 
spotkanie prezesów spółek? Zadeklarował swój udział w spotkaniu. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wydział zajmujący się nadzorem nad spółkami 
Urzędu Miasta doprowadzi do spotkania, a PEC ze środków jakie posiada zlecił 
wykonanie dokumentacji.   

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że TBS-owi nie będzie łatwo uzyskać środki 
zewnętrzne. Dodał, że TBS musi mieć nieco więcej pieniędzy, ponieważ jak zna 
życie to nie wszyscy wpłacą pieniądze w terminie.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy po jednej stronie ulicy 
Południowej uda się wybudować chodnik dla dzieci idących do szkoły.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że chodnika tam nie ma więc trzeba zrobić 
projekt i wprowadzić tytuł inwestycyjny do budżetu. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o wyliczenie kosztów, tak aby w 
tym roku wykonać dokumentację, a w przyszłym roku chodnik. 

 
Uchwała Nr IV / 14 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie 

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 została 
przez Radę podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym. Uchwała w 
załączeniu.  
 
 

 
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok 
związanego z wydatkami ujętymi w budżecie na „Rozdział kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I”. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok związanego z 
wydatkami ujętymi w budżecie na „Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 
zlewnia nr 1 – etap I” 

 
Uchwała Nr IV / 15 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 
2007 rok związanego z wydatkami ujętymi w budżecie na „Rozdział kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I” została przez Radę podjęta 11 
głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu. 

 
 
 

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

 
Inspektor Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie skąd zostanie wzięta kwota 
500 zł? 

Inspektor Radosław Pyka odpowiedział, że jest to przesunięcie między paragrafami.  
 
Uchwała Nr IV / 16 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie 

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 
została przez Radę podjęta 12 głosami za - jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 
 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach. 

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania 

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach. W ramach 
autopoprawki zmieniła datę z 26 na 28 lutego. Dodała, że pani Beata Kucharska 
wystąpiła o przeniesienie do Urzędu Miasta.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy nabór na jedno stanowisko w Urzędzie 
obliguje konkurs a na inne nie? W ogłoszeniach zawsze podawane są kwalifikacje 
a przy przejściu nie sprawdzane są kwalifikacje. Dodał, że jego zdaniem zaburza to 
pogląd o przejrzystości Urzędu. 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że nabory ogłasza się na wolne 
stanowiska, a pracodawca ma możliwość przeniesienia pracownika między 
wydziałami. Tabela stanowisk mówi tylko o wykształceniu wyższym i ten warunek 
jest spełniony. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że od pewnego czasu wolne stanowisko jest po pani 
Małgorzacie Durańskiej i to stanowisko jest bardziej pilne do obsadzenia. 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że ogłoszony jest nabór i być może 
uda się obsadzić to stanowisko.  

Pani Anna Durańska  poinformowała, że pani Beata Kucharska przyszła do niej i 
zadeklarowała chęć przejścia do Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 
Urzędu Miasta na co ona jako naczelnik tego wydziału wyraziła zgodę, nie mogąc 
sobie pozwolić na ogłoszenie kolejnego konkursu na nabór na stanowisko w 
wydziale i czekanie na pracownika przez kilka miesięcy. Dodała, że nie ma 
żadnych powodów, iż pani Beata Kucharska na to stanowisko nie wejdzie płynnie, 
tym bardziej że pani Urszula Sereczyńska wyraziła zgodę na wdrożenie jej w 
zakres czynności. Dodała, że jest zadowolona, iż znalazł się pracownik, który 
postanowił wesprzeć pracę podległego jej wydziału.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, po co nabór na stanowisko po pani Małgorzacie 
Durańskiej obwarowywany jest takimi wymogami, których nikt nie może spełnić? 
Zaproponował przyjęcie technika a nie magistra.  
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Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie czy dyskusja trwa na temat obsady stanowiska w 
Urzędzie czy też odwołania z-cy kierownika USC? Nabór może być wewnętrzny, 
może być przesunięcie pracownika. Po odejściu pani Małgorzaty Durańskiej nikt z 
pracowników Urzędu nie był chętny na przejście. Jeżeli pracownik chce przejść to 
dlaczego nie wyrazić zgody jeżeli pozytywnie opiniuje to pani naczelnik. Brak 
drugiego pracownika w tym wydziale byłoby uciążliwe. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o zapewnienie ciągłości pracy 
USC? 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że zostanie ogłoszony nabór na to 
stanowisko. 

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że naboru nie można rozpocząć do czasu odwołania z-cy 
kierownika USC.  

  
Uchwała Nr IV / 17 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie 

odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach została 
przez Radę podjęta 10 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych. Uchwała w 
załączeniu. 

 
 
 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiej 
Krytej Pływalni w Brzezinach. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiała projekt uchwały w sprawie wyposażenia 

w majątek Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy przekazywany majątek 

zaspakaja potrzeby techniczne pływalni? 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że jest to przekazanie majątku – 

inwestycji, która kiedyś już była wykonana.  
 
Uchwała Nr IV / 18 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie 

wyposażenia w majątek Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach została przez 
Radę podjęta 12 głosami za - jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 
 

18. Wolne wnioski. 
 

Radny Tadeusz Barucki wyjaśnił, że nie otrzymał informacji od pana Krakowiaka tylko 
widział pismo u  byłego wiceburmistrza Jana Mospinka, które pani burmistrz 
wysłała, dlatego pytał się o przetarg. Dodał, że sanitariaty ładnie wyglądają, ale wiele 
do życzenie pozostawia deska, przy której myje się naczynia. Zadał pytanie o losy 
koncepcji poprawy estetyki placu Jana Pawła II i dworca PKS-u? Zadał pytanie czy 
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są szanse aby pana Makowskiego zmusić do likwidacji ohydnej elewacji? Zadał 
pytanie czy jest szansa, aby pana Michalaka, właściciela budynku przy ul. Staszica 
zmusić przez nadzór budowlany do remontu budynku, ponieważ za kilka lat może 
budynek się zawalić?  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że na spotkaniu było to wyjaśniane, że musi być 
przygotowane opracowanie dla tego terenu – projekt rewitalizacji, który 
obejmowałby także ożywienie centrum. Przygotowana jest koncepcja 
zagospodarowania, a projekt rewitalizacji to zupełnie co innego. 

Radny Roman Sasin przypominając o możliwości rozbudowy drogi wojewódzkiej 708 
Ozorków - Stryków - Brzeziny zwrócił uwagę, że przebudowywana będzie ul. 
Waryńskiego, a my planujemy tam budowę kanalizacji sanitarnej i to musimy 
wykonać jak najszybciej, aby później nie niszczyć asfaltu. W sprawie Miejskiej 
Krytej Pływalni zadał pytanie o cenę nowej centrali i co za 25 tys. zł. będzie robione 
w 2007 roku. Jego zdaniem centrala basenowa powinna być wymieniona na nowe 
urządzenie. Co jest planowane w przyszłym roku za 198 tys. zł? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że średnio raz w miesiącu Urząd występuje do 
nadzoru budowlanego o zobowiązanie do poprawienia stanu technicznego budynku. 
W odpowiedzi nadzór jednak mówi, że budynek pana Michalaka nie zagraża 
bezpieczeństwu. W sprawie pana Makowskiego odpowiedziała, że estetyka jest 
żadna, ale bezpieczeństwu nie zagraża, więc Urząd niewiele może zrobić. Zagrożenie 
stanowią także topole od strony ul. Traugutta. W sprawie kanalizacji odpowiedziała, 
że chodzi o wybudowanie sieci kanalizacyjnej, aby można było wybudować ulice na 
Szydłowcu. Posesje po drugiej stronie ul. Waryńskiego musiałby zostać podłączone 
do wybudowanego kolektora wzdłuż rzeki. Przypomniała, że burmistrz Strykowa 
wystąpił o poparcie budowy trasy Ozorków – Brzeziny, ale ma pewne wątpliwości, 
ponieważ lepsza nawierzchnia spowoduje zwiększenie ilości samochodów na 
skrzyżowaniu ulic Waryńskiego – Kościuszki. Wątpliwości te zgłosiła zarządcy 
drogi, który jednak nic nie może zrobić, ponieważ dokumentacja jest już praktycznie 
zakończona. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że poprawienie każdej drogi 
poza Brzezinami powoduje zwiększenie ruchu w Brzezinach. Z tego powodu 
sprawa zostanie skierowana na Komisję Rozwoju Gospodarczego. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że po spotkaniu zostało wysłane pismo do 
projektanta o uzupełnienie dokumentacji na pływalni.  

Radna Grażyna Korybut poinformowała, że 8 młodych ludzi wzięło udział w marszu do 
Dobrej w rocznicę Powstania Styczniowego. Dodała, że ludzie ci nie otrzymali od 
miasta żadnej pomocy, mimo że powinni.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że mogła być to pomoc finansowa 
a mogła być to propozycja podwiezienia ich przez samych radnych.  

Radna Zofia Krawczyk wyjaśniała, że młodzież zwróciła się do Komisji Edukacji i 
Kultury, która odesłała ich do starostwa, ponieważ była to młodzież ze szkół 
ponadgimnazjalnych. Chodziło o 500 zł. na transport. Zadała pytanie, dlaczego 
młodzież nie otrzymała od starostwa tej pomocy? 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że sprawa została załatwiona 
negatywnie.  

Radny Stefan Zasada zwrócił uwagę na dziurę ( ubytek w nawierzchni) na ul. Ludowej 
przy cmentarzu.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że o wielkości środków przeznaczanych na 
modernizację pływalni będzie można mówić po uzupełnieniu projektu, o co Urząd 
już wystąpił. 

Radny Roman Sasin zadał pytanie co się dzieje w sprawie obwodnicy i głównego punktu 
zasilania energetycznego?  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w sprawie obwodnicy było kolejne wystąpienie 
z prośbą o przyspieszenie prac, ale realne wykonanie koncepcji jest na rok 2007. O 
GPZ-ecie nie wie nic. 

Radny Roman Sasin poinformował, że o GPZ-ecie mówiła na Komisji pani naczelnik, 
więc może niech powtórzy.  

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że nie jest to nasza inwestycja, a w planie 
zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest teren. 

Pan Eugeniusz Brot zaproponował, aby właściciele posesji, którzy nie dbają o swoje 
nieruchomosci zaprosić na sesję na rozmowy.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że Rada nie jest właściwym 
organem do prowadzenia tego typu rozmów. 

Pan Eugeniusz Brot poruszył problem diet, o zwiększenie których zabiegają niektórzy 
radni. Przypomniał, że podczas walki o powiat radni deklarowali pracę za 
symboliczną złotówkę. Były diety za posiedzenia, później diety zryczałtowane. Jego 
zdaniem bycie radnym to zaszczyt a diety przyczyniają się do drążenia kieszeni 
miasta. Poprosił radnych aby zastanowili się czy wracać do tematu podwyżki diet czy 
też nie. Przypomniał, że na poprzedniej sesji radny Andrzej Kurczewski złożył 
ślubowanie, ale zapomniano o przydzieleniu go do Komisji. Jest absurdem, że radny 
Andrzej Kurczewski otrzymuje dietę pomniejszoną o nieobecność na sesji ale nie 
pomniejszoną za nieobecność na komisjach. Jest to niedopatrzenie i niesprawiedliwe,  
ponieważ otrzyma on wyższą dietę od radnego, który nie będzie obecny na 
posiedzeniu sesji i komisji. Zaproponował rozważenie możliwości wzorem sejmiku 
województwa wprowadzenia zapisu, że radny w czasie przebywania w areszcie 
otrzymuje symboliczną złotówkę. Dodał, że on bardzo lubi pana Kurczewskiego, ale 
jest to drążenie w jakiś sposób kieszeni miasta.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że aby radny był członkiem komisji musi sam się zgłosić. 
Dodał, że na Komisje Rozwoju wpłynęły wnioski od mieszkańców o przedłużenie 
umowy terenu pod garażami przy ul. Sienkiewicza 16 na 10 lat aby mogli 
przekształcić prawo dzierżawy we własność. Komisja nie zajęła stanowiska, 
ponieważ teren ten powinien być przeznaczony na centrum administracyjne. Komisja 
uznała że należy sprawę przedłożyć Radzie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że podwyżka diet nie 
wchodzi pod obrady Rady, a zatrzymanie radnego Andrzeja Kurczewskiego 
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przewidywane jest do końca lutego, więc wkrótce sprawa powinna się wyjaśnić. 
Dodał że do sprawy trzeba będzie wrócić. 

Radny Stefan Zasada stwierdził, że komunizm się skończył i on uważa, że ludziom za 
wykonywaną pracę należy płacić. Diety są sprawą Rady a nie ludzi 
(mieszkańców). Radnego Andrzeja Kurczewskiego nie ma ale nie ze swojej winy i 
nie ma wyroku skazującego.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że radny nie musi być 
członkiem Komisji.  
Poinformował, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury zwróciło się 
z prośbą o wskazanie przedstawiciela na miejsce radnego Jana Krakowiaka. Dodał, 
że nie wiedząc czym to stowarzyszenie się zajmuje prosił o sprawozdanie z 
działalności. Radni otrzymali to sprawozdanie i trzeba się zastanowić co dalej 
robić, ponieważ płacimy składkę, a stowarzyszenie nic nie robi dla Brzezin. 
Zaproponował aby na następnej sesji wyjaśnić sprawą i podjąć decyzję czy 
wskazujemy przedstawiciela, czy występujemy ze stowarzyszenia.  

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że jesteśmy członkiem stowarzyszenia i aby się 
wycofać Rada musiałaby podjąć uchwałę. Stowarzyszenie opracowało program 
ochrony wód dorzecza Bzury a o Brzezinach nic się tam nie mówi.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że do sprawy wrócimy na 
najbliższej sesji.  

Poinformował o piśmie pana Jerzego Wilamka z ul. Krasickiego w sprawie 
nieruchomości. Pismo przekazał przewodniczącemu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego.  
Przypomniał, że w styczniu mieszkańców Brzezin zbulwersowała informacja o 
likwidacji inspektoratu ZUS i utworzeniu biura terenowego. Spowodowało to 
zmianę organizacyjną i dlatego wystąpił o wyjaśnienie sprawy. Jednostka straciła 8 
etatów, pracownicy zostali przeniesieni do Łodzi z równorzędnym 
wynagrodzeniem. Otrzymał dopowiedź, z której nie jest zadowolony.  

Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Gałecka stwierdziła, że odpowiedź nie odpowiada 
na pytanie a wymienia jedynie zadania terenowego biura ZUS w Brzezinach 
Odczytała treść pisma- materiał w załączeniu.  

Radny Tadeusz Barucki zwracając uwagę, że przeczytał informację w BiS o szpitalu. 
Będąc na sesji zadał konkretne pytanie, na które nie uzyskał odpowiedzi. Poprosił 
aby przewodniczący rady zwrócił się z pytaniem do starosty o opiekę nocną i 
świąteczną. Informowano, że to wina poprzedniego dyrektora, ale w BIS-ie 
napisano, że starosta nakazał szukania oszczędności, a opieka nocna i świąteczna 
przyniosła ok. 400 tys. zł strat. Zadał pytanie staroście co z tą opieką- „gdzie leży 
pies pogrzebany” i dlaczego starostwo nie rozwiązuje tego problemu? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zobowiązał się do przekazania pytania 
staroście. Dodał, że nie jest upoważniony do udzielenia odpowiedzi.  

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że 14 lutego w szpitalu odbyło się spotkanie wójtów, na 
którym omawiano m.in. tę sprawę. Dodała, że niepubliczny ZOZ pana Materli 
podpisał umowę z panem Suwalskim na pełnienie nocnej opieki.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że była rozważana możliwość 
wynajęcia pomieszczenia na pomoc nocną, ale dla takiej populacji nie było to 
opłacalne. 

Radny Roman Sasin poprosił aby radni i mieszkańcy zwrócili uwagę na komfortową 
sytuację Brzezin czego nie mają np. mieszkańcy Głowna. Był przeciwny 
powstaniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego ale do tego rada powiatu 
dojrzała dopiero pod koniec kadencji.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że radni otrzymali 
formularze oświadczeń o stanie majątkowym które w dwóch egzemplarzach wraz 
z kopiami PIT-ów mają złożyć do końca kwietnia. Dodał, że następna sesja 
planowana jest na czwartek 29 marca.   

  
 
 

19. Zakończenie obrad 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 
obrady V sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 19.10. 
 
 
Protokołował: Grzegorz Kozieł  
 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

 
 

Zbigniew Bączyński  
 
 
 
.  
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	V  SESJI 
	Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany porządek obrad- materiał w załączeniu.  
	Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o ocenę Komendy Powiatowej dokonanej przez Komendę Wojewódzką podczas rocznej odprawy. 
	Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że przedmiotem obrad Komisji Edukacji i Kultury był projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku. Dodała, że szczególnie była dyskutowana sprawa rozdziału III pkt 5 - dodatek motywacyjny. Przypominając, że dyrektorzy szkół słabo zarabiają komisja wnioskuje o wzrost dodatku motywacyjnego i funkcyjnego od  dnia 1 marca o 5 % dla dyrektorów szkół i o 2% dla dyrektorów przedszkoli.  



