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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 V sesji. 
5. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z realizacji 

uchwał Rady Miasta. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
8. Informacja o stanie bezrobocia w Brzezinach. 
9. Działalność placówek sportu i kultury w Brzezinach. 
9a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto 
Brzeziny w 2007 roku”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powierzonych przez Radę 
Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej biblioteki publicznej.  

12. Sprawozdanie z rocznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzezinach za rok 2006. 

13. Sprawozdanie z  realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy 
Miasto Brzeziny. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia działek 
pod drogę – ul. Słoneczną. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia propozycji projektu 
„Rozbudowy drogi nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Brzeziny 
wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”. 

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

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany delegata Gminy Miasto 
Brzeziny na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej 
Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza miasta i 
skarbnika miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.  

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

Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Szczególnie miło 
powitał Mirosława Kwiatkowskiego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Łodzi, radnego elekta Tadeusza Pabina 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.  
Burmistrz Ewa Mądra zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie proponowanego 

porządku obrad o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 
zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku”. 26 marca wpłynęło 
zawiadomienie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o wszczęciu 
postępowania dotyczącego niezgodności z prawem jednego z zapisów. Korekta 
została omówiona z dyrektorami szkół i przedszkoli, a także poinformowano 
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Poprosiła, aby punkt ten umieścić zaraz po 
punkcie 9.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby proponowaną zmianę 
umieścić w porządku obrad jako punkt 9a. 

Innych propozycji nie zgłoszono.  
 
Porządek obrad ze zmianą został przyjęty 11 głosami za - jednogłośnie.  
 
 
 

4. Przyjęcie protokołu V sesji. 
 
Protokół V sesji bez uwag został przyjęty 10 głosami za, 1 radny nie brał udziału w 

głosowaniu.  
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5. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z 
realizacji uchwał Rady Miasta. 

 
Burmistrz Ewa Mądra przedstawiła informację dotyczącą: realizacji uchwał Rady Miasta, 

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

Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że 7 marca wspólnie z panią burmistrz brała 
udział w spotkaniu z osobami zainteresowanymi utworzeniem bawialni. Bawialnia 
przeznaczona byłaby dla dzieci, a czynna byłaby nawet do godz. 20.00. Istnienie 
takiej placówki jest potrzebne w sytuacji gdy tyle dzieci nie zostało przyjętych do 
przedszkoli. Zadała pytanie czy panie te złożyły dokumenty także do Rady Miasta? 

Burmistrz Ewa Mądra potwierdzała odbycie takiego spotkania. Pan inspektor ds. oświaty 
został zobowiązany do ustalenia możliwości utworzenia takiej placówki z radcą 
prawnym. Zgodnie z opinią placówka taka mogłaby funkcjonować w ramach 
prowadzenia przez te panie działalności gospodarczej, ale gmina może udzielać 
wsparcia tylko stowarzyszeniu. 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podsumował, że sprawa wróci na 
posiedzeniu Komisji. Poprosił panią burmistrz o zreferowanie batalii o wyłączeniu 
Brzezin ze Związku Gmin Regionu Łódzkiego. 

Burmistrz Ewa Mądra poinformowała, że samorządowcy przekonani byli o likwidacji 
związku. Rada Miasta w grudnia 2005 roku podjęła uchwałę o wystąpieniu ze 
związku, ale uchwała o przyjęciu rezygnacji nie mogła zostać podjęta przez 
zgromadzenie z powodu braku kworum. Obecnie udało się to przeprowadzić. 
Przyjęto uchwały o wyłączeniu członków, uchwalono budżet i obecnie funkcjonuje 
związek w likwidacji. Dodała, że wpłynęła propozycja utworzenia nowego związku 
będącego stowarzyszeniem, o czym poinformuje Radę w wolnych wnioskach. 

  
 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Stefan Zasada dziękując za otrzymaną odpowiedź poprosił o uzyskanie wyjaśnień. 

Analizując informacje dotyczącą przetargów zadał pytanie czy wszystko to co zostało 
zaprojektowane zostało wykonane? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przerwał wypowiedź radnego informując, że 
poruszane problemy dotyczą kolejnego punktu porządku obrad. Poprosił o zadanie 
konkretnej interpelacji.  

Radny Stefan Zasada zadał pytanie o projekt rozdziału kanalizacji deszczowej – zlewnia Nr 
1 w Brzezinach. Wykonawca wziął 68.930 zł. Zadał pytanie co dalej z tą inwestycją? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że inwestycja jest realizowana. 
Radny Stefan Zasada zadał pytanie o wykonanie projektu – budowa kanalizacji sanitarnej w 

ul. Nowej oraz części ul. Krakówek i Waryńskiego, wykonawca wziął 13.900 zł. co 
dalej z inwestycją? 
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Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że inwestycja jest przewidziana do wykonania w tym 
roku.  

Radny Stefan Zasada zadał pytanie o projekt na remont nawierzchni asfaltowej w ul. 
Piłsudskiego i remont ulicy i chodników w ul. Moniuszki, wykonawca wziął 12.200 zł. 
co się z tym dzieje? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że inwestycje będą realizowane w miarę możliwości 
finansowych w ramach remontów bieżących.  

 Radny Stefan Zasada stwierdził, że jemu chodziło o to, że jeśli coś planuje i na te plany 
wydaje się pieniądze to później powinny być one realizowane. Dodał, że nie dyskutuje 
nad realizacją remontu ulic Mickiewicza i Staszica, ponieważ jest to już wykonane. Na 
wykonanie projektu na przebudowę ulicy Leśnej i Ludowej wydano 11.590 zł.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że inwestycja będzie realizowana. 
Radny Stefan Zasada stwierdził, że na projekt na przebudowę nawierzchni i budowę 

chodnika w ul. Przemysłowej wydatkowano 6.100 zł. Zadał pytanie czy to wszystko 
ma być zrealizowane, a projekty wykonane były w 2005 roku? W 2006 roku 
wydatkowano 9.760 zł. na projekt na przebudowę ul. Chryzantem. Zadał pytanie czy 
jest to realizowane? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ogłoszony jest przetarg. 
Radny Stefan Zasada stwierdził, że na projekt na przebudowę drogi – ul. Sasanek 

wydatkowano 10 tys. zł.  
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ogłoszony jest przetarg. 
Radny Stefan Zasada stwierdził, że na projekt na kanalizację deszczową wraz przebudową 

ulic na osiedlu Szydłowiec wydatkowano 98.200zł . 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że inwestycja ta umieszczona jest w tegorocznym 

budżecie.  
Radny Stefan Zasada stwierdził, że w otrzymanym materiale nie ma roku 2004, gdzie 

wydatkowano ok. 53 tys. zł na budowę hali sportowej.  
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że potrzebna jest debata połączonych komisji, co z 

tym projektem zrobić. W tym roku nie stać nas na realizację tej inwestycji. Powstaje 
pytanie czy budować w wersji zaprojektowanej czy przerabiać projekt. Projekt 
przygotowany jest pod kątem ubiegania się o środki zewnętrzne.  

Radny Stefan Zasada stwierdził, że brakuje mu tutaj realizacji tej inwestycji. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że projekty trzeba przygotowywać z pewnym 

wyprzedzeniem, tak aby zdążyć przy ogłaszanych naborach.  
 Radny Stefan Zasada zwrócił uwagę, że w 2003 roku zadłużenie wynosiło 1,405 mln zł . 

Rok 2004 zakończył się zadłużeniem 1,429 mln. zł. W 2005 roku zadłużenie 
zwiększyło się do 4,3 mln a w 2006 – 6,221 mln,. zł, czym jest zbulwersowany. 
Poprosił, aby na przyszłość, gdy jest coś planowane, był plan i wykonanie, aby nie 
wydawać pieniędzy na zbędną dokumentację.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że decyzje środowiskowe na budowę dróg na osiedlu 
Szydłowiec wydawane są od ubiegłego roku.  

Radny Stefan Zasada stwierdził, że jako Rada powinniśmy zrobić wszystko, aby pieniądze 
unijne pozyskać.  
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Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że od ogłoszenia naboru do jego zakończenia jest 
okres 2-3 miesięcy i w tym czasie żaden projektant nie wykona dokumentacji, dlatego 
dokumentacje techniczne muszą być gotowe na długo wcześniej.  

Radny Stefan Zasada poinformował, że dotarła do niego informacja o zmianie numeracji 
porządkowej posesji przy ul. Waryńskiego. Dodał, że ludzie są zaniepokojeni, 
ponieważ dzisiaj zmieniane się numery, a w związku z tym zmieniane są dokumenty i 
pieczątki firm, a być może w przyszłości zmieniona zostanie także nazwa ulicy, która 
nie najlepiej się niektórym kojarzy.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że przy tej ulicy nastąpiły podziały działek, teren 
przeznaczony jest pod budowę rezydencjonalną i trzeba było numerację posesji 
uporządkować. Po zmianie numeracji możemy jedynie zwolnić osoby z ponoszenia 
kosztów tylko za wymianę dowodu osobistego. Dodała, że ze względu na ponoszone 
koszty mieszkańcy ul. Słonecznej nie zgodzili się na zmianę nazwy ulicy. 

Radny Stefan Zasada zadał pytanie czy miasto ma wpływ na zmianę łuku na ul. 
Modrzewskiego przy ul. z Wojska Polskiego.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że jest to droga wojewódzka, ale 
wniosek może zostać przekazany do zarządcy drogi. 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że droga ta wymaga przebudowy i nie ma tam 
przejścia dla pieszych.  

Radny Stefan Zasada zadał pytanie kiedy będą łatane dziury na drogach, ponieważ jak tak 
dalej pójdzie ul. Południową trzeba będzie wyłączyć z ruchu.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ogłoszony jest przetarg na wykonanie remontów i 
konserwację dróg gminnych. Postępowanie musiało zostać unieważnione ze względu 
na błędy w ofercie. Ogłoszony jest kolejny przetarg i po wyłonieniu wykonawcy 
będzie można zlecić mu prace. Przetarg obejmuje realizację zadania do końca marca 
przyszłego roku, tak aby obejmował wiosenne łatanie dziur, o ile pozwolą na to 
warunki atmosferyczne. Musi być przetarg, ponieważ wartość zadania uniemożliwia 
jego realizację z wolnej ręki.  

Radny Stefan Zasada wyraził obawę, aby rozstrzygniecie nie powinno nastąpić jesienią. 
Dodał, że w informacji z sesji w BIS-e zabrakło mu kwot dotacji unijnych, z jakich 
skorzystały gminy, które on przytoczył. Dodał, że zamieszczona jest wypowiedź pana 
Brota, a nie ma jego wypowiedzi, mimo że to on jest radnym.  

 
Radny Tadeusz Barucki z przykrością poinformował, że nie zamknął interpelacji dotyczącej 

przekazania naszego majątku gminie żydowskiej. Na poprzedniej sesji usłyszał 
odpowiedź, że niższa wartość naszej działki wynika z faktu, że jest to grunt rolny. Po 
sprawdzeniu okazuje się, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są to 
tereny budowlane z możliwością niskiej zabudowy mieszkaniowej i nieuciążliwej 
działalności gospodarczej. Według jego szacunków, przyjmując, wartość jednego 
metra kwadratowego działki za 20 zł. gmina straciła ok. 330 tys. zł. Ponieważ otrzymał 
„złą odpowiedź” na swoją interpelację zadał pytanie czy dobrze interpretuje zapisy w 
planie zagospodarowanie przestrzennego, że są to tereny budowlane, i czy można 
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byłoby wykazać Komisji Regulacyjnej nasz majątek bez określania wartości 
księgowych z 1995 roku.  

Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie czy radny oczekuje odpowiedzi na piśmie. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podsumował, że radny reklamuje udzieloną 

odpowiedź nie będąc z niej zadowolonym i trzeba ten wątek rozwinąć.  
Burmistrz Ewa Mądra zapytała czy pytanie radnego brzmi : czy można było przekazać 

Komisji Regulacyjnej informację o majątku gminy miasto Brzeziny bez podawania 
wartości księgowej. 

Radny Tadeusz Barucki dodał i drugie: kto ma rację z tymi działkami ( przeznaczeniem 
terenu przekazanego gminie żydowskiej). 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że informacja dotyczące mienia jest informacją 
jawną dostępną w internecie. Poprosiła o drugie pytanie. 

Radny Tadeusz Barucki powtórzył pytanie gdzie jest racja, czy moja interpretacja ( jest 
słuszna)? 

Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie czy chodzi o wyjaśnienie, co do przeznaczenia tych 
działek w planie zagospodarowania przestrzennego? To jest drugie pytanie? 

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział tak.  
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że my odpowiadamy, a później pan twierdzi, że otrzymał 

pan złą odpowiedź, dlatego chciałaby wiedzieć jak konkretnie brzmi pytanie. Czy 
chodzi o wskazanie, jakie jest przeznaczenie tego gruntu w planie zagospodarowania 
przestrzennego? I tyle. Poprosiła radnego o wyjaśnienie, co to znaczy zła odpowiedź.  

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że gdy pytał na poprzednich sesjach pytał o  
przeznaczenie tego terenu, otrzymaliśmy odpowiedź, że są to grunty rolne i „z uporem 
maniaka” może przeczytać, co jest napisane w BIS-ie. 

Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie czy radny w odpowiedzi na interpelację otrzymał złą 
informację? Czy chodzi o coś co było zawarte w odpowiedzi na interpelację, czy o coś 
co było napisane, a nie powiedziane? 

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że tak, a napisane było tylko w BIS-ie. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński chcąc zamknąć ten temat zadał pytanie, co 

administracja samorządowa ma zrobić, aby wypełnić oczekiwania radnego.  
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że jej zdaniem radny będzie zadowolony jeśli 

otrzyma odpowiedź na piśmie informację o przeznaczeniu działek nr ... w planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiedź na pytanie czy samorząd mógł 
podać informacje o stanie mienia bez podawania jego wartości.  

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że zgadza się z taką interpretacją pani burmistrz. 
Dodał, że jeżeli jest to niezgodne z tym, co jest napisane w BIS-ie to prosi o 
informacje w BIS-ie i wyjaśnienie, dlaczego cały czas posługiwaliśmy się informacją, 
że są to grunty rolne a de facto są to zupełnie inne. 

 
Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie o wniosek na budowę hali sportowej- do kiedy 

można składać wniosek, aby otrzymać środki zewnętrzne? 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że jak będzie ogłoszony nabór. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał, że pani burmistrz zapowiedziała 
globalną debatę na połączonych komisjach, aby ustalić politykę inwestycyjną w tym 
zakresie. Po wypracowanym stanowisku projekt zostanie poprawiony tak, aby 
dokumentacja czekała na ogłoszenie naboru. 

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie czy możliwa jest budowa chodnika między 
pływalnią a marketem Intermarche? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że budowa chodnika jest inwestycją. 
Najprawdopodobniej jest to teren spółdzielni i trzeba podjąć rozmowy na temat jego 
przejęcia czy zamiany. Inwestycję trzeba ująć w budżecie, ale raczej już nie 
tegorocznym, określając koszty podobnie jak budowę chodnika przy ul. Południowej. 
Wnioski do budżetu przez radnych mogą być składane do 30 września roku 
poprzedniego.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy tego już nie widzimy, czy radny musi to osobiście 
wskazywać? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że plany remontowe i inwestycje przedstawiane są 
do budżetu, którego możliwości takie są, jakie są.  

 
Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że przy przetargu na dzierżawę terenu gdzie 

wydobywano odpady poodlewnicze zabezpieczona była kwota 15 tys. zł na 
rekultywację terenu. Zadał pytanie, co stało się z tą kwotą i czy została wykorzystana 
na wstępną rekultywację terenu? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że kwota ta zabezpieczona jest na odrębnym 
rachunku bankowym, gdzie odsetkuje.  

 
Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy doszło do spotkania prezesów TBS i PEC w 

sprawie budowy sieci cieplnej do budynków wspólnot i jakie są wyniki?  
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że odbyło się spotkanie robocze. Projekt 

porozumienia nie został przygotowany przez żadną ze spółek. Został wyznaczony 
kolejny termin spotkania, na którym ma być przygotowane porozumienie, co do 
zakresu robót. PEC deklarował wybudowanie sieci cieplnej pod warunkiem uzyskania 
200 tys. zł z budżetu miasta ewentualnie wykonanie węzłów, a przyłącza muszą 
wykonać odbiorcy. Trzeba przemyśleć przekazanie środków PEC, który miałby 
wybudować węzły.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że trzeba doprowadzić do 
spotkania, które zakończy się konsensusem. Przypomniał, że rozpoczyna się remont 
drogi krajowej i rozmowy trzeba przyśpieszyć.  

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że porozumienie między spółkami było już 
przygotowywane, ale ten sam prawnik reprezentował obydwie spółki i powstaje 
pytanie czyją stronę reprezentował. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że stronę prawa. 
Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że była reprezentowana tylko jedna strona. Zadał 

pytanie czy w sprawę nie powinna się włączyć trzecia osoba? 
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 Radny Roman Sasin zadał pytanie czy w ramach remontu drogi krajowej wymieniany 
będzie chodnik przy ul. Reformackiej, a nie będzie przy ul. Kościuszki?  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że wymieniane będą chyba 
wszystkie chodniki przy drodze krajowej, ponieważ jest to inwestycja kompleksowa. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że będzie realizowany cały ciąg drogi w granicy 
miasta, w tym także ul. Kościuszki. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że ma zasadną uwagę. Jeżeli ktoś z Brzezin uczestniczył w 
rozmowach, co ma być robione w ramach tej inwestycji dziwi się, że nie została 
dopięta na ostatni guzik wymiana chodnika przy ul. Kościuszki w pierwszej 
kolejności. Reformacka jeszcze wytrzyma a Kościuszki nie, dlatego jest za zmianą 
kolejności realizacji tej inwestycji.  

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że dziwi się radnemu, ponieważ jest to inwestycja 
zarządcy drogi krajowej. Zarządca ten nas o nic nie pytał z wyjątkiem organizacji 
objazdów. To było jedynie spotkanie z udziałem władz miasta. Cały remont będzie 
trwał 4 miesiące. Jeżeli na remont czeka się 40 lat to czy ul. Kościuszki zostanie 
wyremontowana w kwietniu czy w lipcu to jej zdaniem nie ma wielkiego znaczenia. 

Radny Roman Sasin stwierdził że zauważył pewnie nieścisłości w wypowiedzi pani 
burmistrz, ponieważ to na obwodnicę czekamy 40 lat a nie na remont chodnika, który 
był remontowany ok. 10 lat temu. Jego zdaniem wystarczyłoby wysłać pismo, aby ul. 
Kościuszki remontować w pierwszej kolejności. 

Burmistrz Ewa Mądra powtórzyła, że ulica Kościuszki będzie remontowana a spotkań nie 
było z wyłączeniem tego jednego, które dotyczyło tylko objazdów. Realizacja 
inwestycji uzależniona jest od objazdów, od ich logiki. 

 
Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy jest możliwość zmiany cen wykupu mieszkań w 

TBS-ie? TBS uzyskałby jakieś środki, a lokatorzy kupiliby mieszkania po logicznych 
stawkach. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie prezesowi TBS-u :czy wśród 
mieszkańców TBS-u jest jakiś potencjał nabywczy, czy jest zainteresowanie wykupem 
mieszkań i czy cena mieszkań stanowi barierę? 

Pan Stanisław Gola prezes TBS odpowiedział, że sprzedaż mieszkań odbywa się na 
podstawie regulaminu. Każdorazowo wykonywany jest operat przez biegłego. Przy 
wykupie jednorazowym upust wynosi 30 % wartości. Możliwy jest wykup na raty do 
10 lat w rocznych ratach bez bonifikaty. Nie ma sprzedaży wolnorynkowej, i jedynie 
najemcy mogą kupić mieszkanie. Dodał, że jest zainteresowanie wykupem mieszkań. 
Obecnie sprzedawanych jest 5 mieszkań. Zarzucono nam czy powinniśmy w ogóle 
bonifikatę stosować, ponieważ nie są to ani mieszkania zakładowe ani komunalne. 
Przychody ze sprzedaży przeznaczane są na poprawę substancji mieszkaniowych.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że przy sprzedaży wzbogaca się 
spółka na cele bieżące, a mieszkania wykupione nabierają innego wyglądu.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że osoba, która remontuje mieszkanie, a później je 
wykupuje płaci za to podwójnie, zgodnie z wyceną stanu rzeczywistego. 
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Pan Stanisław Gola odpowiedział, że nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ jeżeli 
poniesione nakłady są udokumentowane przez lokatora zainteresowanego wykupem, 
to rzeczoznawca bierze to pod uwagę, a lokator ma protokół przejęcia mieszkania, z 
którego wynika stan, w jakim przejął to mieszkanie. Skala ulepszeń jest brana pod 
uwagę i nie jest to obciążanie go dodatkowymi kosztami. Czasami przygotowana jest 
wycena wariantowa.  

 
Radny Krzysztof Kotynia zadał pytania: kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji na ul. 

Nowej i części Krakówka i Waryńskiego, kto jest właścicielem i czy jest 
przewidywane zagospodarowanie terenu przy ul. Modrzewskiego - może jakiś 
parking, czy przewidywany jest plan budowy nawierzchni asfaltowych na ulicach 
gdzie kanalizacja jest już wybudowana np. ul. Czartoryskiego, Potockiego, 
Niemcewicza, Kołłątaja? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że budowa kanalizacji w ul. Nowej planowana jest w 
tym roku a przesunięta została z ubiegłego roku ze względu na konieczność 
przepracowania projektu. Jesteśmy na etapie pozwolenia na budowę i ogłoszenia 
przetargu. Na placu przy ul. Modrzewskiego zgodnie z koncepcją planowany był 
parking, ale jednym z właścicieli jest osoba pochodzenia żydowskiego, która 
wyjechała za granicę dając pełnomocnictwo adwokatowi, który wyraził zgodę na 
użytkowanie tego terenu dla potrzeb dzieci. Nie jesteśmy właścicielem tego gruntu. 
Projekt planu rozwoju lokalnego zwiera plan inwestycji planowanych na najbliższe 
lata. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o złym stanie technicznym 
nawierzchni na ul. Południowej. Droga jest bardzo eksploatowana. Zaproponował, aby 
Komisja Rozwoju przeanalizowała nazwy ulic i zastanowiła się nad ewentualnymi 
zmianami, jeżeli taka będzie wola mieszkańców.  

 
  
 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że radni otrzymali odpowiedź 

na interpelacje i zapytania. Zadał pytanie czy radni są zadowoleni z udzielonych 
odpowiedzi.  

Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby ten temat przenieść na wolne wnioski.  
Radna Zofia Krawczyk odpowiedziała, że jest zadowolona z udzielonej odpowiedzi.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że ubytek w jezdni na 

skrzyżowaniu ul. Ludowej i Strykowskiej jest uzupełniony. Zaproponował, aby 
większą debatę przenieść na wolne wnioski. Dodał, że na sesje zaproszony jest pan 
Suwalski, który przesłał zasady udzielania świadczeń medycznych w godzinach 
popołudniowych i w dni świąteczne, dlatego proponuje opublikowanie ich w gazecie.  
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8. Informacja o stanie bezrobocia w Brzezinach. 
 
Pani Anna Wiśniewska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach przedstawiła 

informację dotyczącą stanu bezrobocia w Brzezinach- materiał w załączeniu.  
Radny Roman Sasin zadał pytanie, od kiedy nastąpił taki znaczący spadek bezrobotnych? 
Pani Anna Wiśniewska odpowiedziała, że znacznie spadł już w roku 2005 a w obecnej 

chwili zmniejszył się jeszcze bardziej.  
Radna Małgorzata Pyka zwracając uwagę, że na terenie Brzezin z prac społecznie 

użytecznych skorzystało tylko 11 osób zadała pytanie z czego wynika tak mała ilość, 
czy podmioty są niechętne, jest to zbyt kosztowne, czy nie chcą tego samo 
beneficjenci?  

Pani Anna Wiśniewska odpowiedziała, że prace społecznie użyteczne przeznaczone są 
dla osób w najcięższej sytuacji, które do tej formy podchodzą bardzo różnie. Gminy 
wykazują zainteresowanie tą formą.  

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że osoby, które poszukują pracy w Powiatowym 
Urzędzie Pracy zawsze mogą liczyć na pomoc. Wiele osób poszukujących pracy te 
pracę znalazło. Urząd działa wzorowo a bezrobotni nie są traktowani przedmiotowo.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że dzięki istnieniu powiatu brzezińskiego na zwalczanie 
bezrobocia przeznaczone są dużo większe środki, a bezrobocie jest mniejsze.  

Pani Anna Wiśniewska odpowiedziała, że od 2004 roku przyznajemy dotacje dla 
bezrobotnych, których Urząd udzielił 100.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o wielkość pozyskiwanych 
środków z Unii Europejskiej przez Powiatowy Urząd Pracy w powiecie 
brzezińskim. 

Pani Anna Wiśniewska odpowiedziała, że do końca 2006 roku koszt europejskich 
projektów wyniósł 1,9 mln. zł.  

Wiceprzewodnicząca rady Czesława Gałecka zadała pytanie o statystykę wyjazdów 
mieszkańców Brzezin do pracy za granicą.  

Pani Anna Wiśniewska odpowiedziała, że taka statystyka nie jest prowadzona.  
Pan Mirosław Kwiatkowski dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi 

poinformował, że zbliża się moment, kiedy przestaniemy mówić o bezrobociu. Są to 
skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej i wyjazdów Polaków w poszukiwaniu nie 
pracy, która jest już w Polsce, ale lepszej płacy. Przez ostatnie 20 lat powstała grupa 
ludzi, która jest w określonym wieku, została wytrącona z rynku pracy i nie nadaje 
się do pracy. Są to podopieczni ośrodków pomocy społecznej. Województwo na 
walkę z bezrobociem ma 160 mln zł na fundusz pracy a więc 4 razy więcej niż kilka 
lat temu plus 263 mln zł funduszów unijnych w ramach programu „Kapitał ludzki”. 
Na rynku zaczyna brakować fachowców. Pracodawca otrzyma pieniądze na 
podnoszenie kwalifikacji potrzebnych pracowników. Urzędy pracy mogą pomóc 
każdej osobie,niekoniecznie bezrobotnemu, która chce otworzyć własną działalność. 
Zaproponował zorganizowanie roboczych spotkań w tej sprawie, aby otrzymane 
pieniądze przerobić.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapewnił, że zaprosi służby wojewódzkie na 
takie spotkanie. Zadał pytanie o możliwości zatrudnienia w Polsce pracowników z 
zagranicy i jak dużo pracowników z Unii pracuje w Polsce i jak ma się z 
dostępnością naszego rynku pracy?  

Pan Mirosław Kwiatkowski odpowiedział, że procesy migracyjne są w kompetencjach 
Wojewódzkich Urzędów Pracy. Każdy z urzędów opiekuje się jednym z krajów 
unijnych. Migracja daje możliwości lepszego zarobkowania. Bezrobotna osoba 
może wyjechać za granicę i tam otrzymuje zasiłek. W ciągu trzech miesięcy musi się 
zdecydować czy szuka pracy czy wraca. Takich przypadków jest ok. 60 w skali 
województwa. Zasiłek otrzymują także bezrobotni cudzoziemcy, którzy w 
przeliczeniu na złotówki otrzymują zasiłek w wysokości ok. 3 tys. zł. Jest problem 
deficytu w określonych kategoriach zawodu. Problem jest czy wykształcona osoba 
będzie szukać zatrudnienia w Polsce, czy też wyjedzie za granice. To dotyczy np. 
kierowców. Problem wcale nie dotyczy środków na szkolenie tylko tego czy po 
szkoleniu nie wyjadą. Problem tkwi w płacach. Coraz trudniej jest znaleźć 
pracownika. Być może dojdzie do wyścigu prac albo upadku przedsiębiorstw. W 
ciągu najbliższych 4 lat w całości zostanie uwolniony rynek usług dla naszych 
przedsiębiorców. 

 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 10- minutową przerwę. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady sesji.  
 
 

9. Działalność placówek sportu i kultury w Brzezinach 
 
 
Pan Jerzy Kołodziej dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawił 

informację dotyczącą działalności Muzeum Regionalnego w Brzezinach w roku 
2006 – materiał w załączeniu.  

Radny Krzysztof Kotynia zadał pytanie o możliwości rewitalizacji cegieł na murze 
budynku muzeum, aby poprawić prezentację budynku. 

Pan Jarzy Kołodziej odpowiedział, że zastanawiał się nad tym, ale środki finansowe 
przeznaczone mają być na remont dachu. Dodał, że pomalowanie muru jest możliwe 
jeżeli konserwator zabytków wyrazi zgodę. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że na takie przedsięwzięcie trzeba 
mieć także pieniądze i rozważyć, co jest bardziej potrzebne rewitalizacja, czy 
działalność kulturalna. 

Radna Grażyna Korybut zwróciła uwagę, że wiele działów w muzeum jest nie 
obsadzonych. Zadała pytanie czy zasadne jest zatrudnienie czy szukane było 
rozwiązania organizacyjne, czy muzeum może funkcjonować bez obsady 
merytorycznej? 
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Pan Jerzy Kołodziej odpowiedział, że potrzebny jest etnograf na pół etatu, w dziale sztuki 
zabytków jest niewiele,  a zabytki są zinwentaryzowane, w dziale archeologii 
badania na terenie miasta są zakończone. Dodał, że zastanawia się nad 
zatrudnieniem na pół etatu od przyszłego roku etnografa, a w tym roku wszystkie 
pieniądze przeznacza na remont dachu, który będzie podniesiony, a blacha zostanie 
zastąpiona dachówką. 

Radna Grażyna Korybut zadała pytanie czy potrzebna jest taka struktura na poszczególne 
działy. W dziale oświatowym jest 2,5 etatu a merytorycznie tylko jeden dyrektor i 
służby administracyjno - techniczne. Zadała pytanie czy takich proporcji 
oczekujemy i czy to nas zadawala? 

 Pan Jerzy Kołodziej odpowiedział, że niezręczna jest zmiana zatrudnienia, a w 
przyszłym roku środki pozwolą na zatrudnienie etnografa na pół etatu.  

Radna Grażyna Korybut dodała, że niezręczność rozumie, ale zastanawia się nad 
wydolnością placówki.  

 
Pani Danuta Wylazłowska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach 

przedstawiła informację z działalności placówki za rok 2006 - materiał w załączeniu. 
Dodała, że problemem placówki jest stara wewnętrzna instalacja elektryczna, nie 
spełniająca żadnych wymogów przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Istnieje 
duże niebezpieczeństwo pożarowe. Przekazała radnym kopie ekspertyzy instalacji 
elektrycznej.  

Radna Grażyna Korybut podziękowała za zorganizowanie koncertu poezji francuskiej.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował w imieniu własnym i całej Rady 

za całokształt i organizację podobnych imprez. 
 
Pan Ryszard Kuląg dyrektor Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach przedstawił 

informację z działalności placówki za rok 2006 - materiał w załączeniu.  
Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy dobrze zrozumiał, że zatrudnienie osób na 3 

etatach spowodowało zmniejszenie kosztów. 
Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że zatrudnienie ratowników spowodowało 

podwyższenie kosztów pracy, a przez zatrudnienie pracowników technicznych 
koszty się zmniejszyły.  

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że w poprzedniej kadencji dyrektor mówił, że 
zatrudnienie nowych osób spowoduje obniżenie kosztów pracy. 

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że tak ale mówił to w odniesieniu do pracowników 
technicznych, ponieważ zlikwidowano nadgodziny, które rocznie kosztowały ok. 30 
tys. zł.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy dyrektor pływalni występował o zwiększenie 
środków na podwyższenie pensji pracowników.  

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że tak, występował.  
Radny Roman Sasin stwierdził, że pracownicy obsługi m.in. szatniarki, kasjerki pracują 

trzy niedziele pod rząd. Czy tak jest? 
Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że tak bywa. 
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Radny Roman Sasin stwierdził, że zarobki osób na pływali są marne ok. 700- 800 zł 
netto. 

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że są trochę wyższe. Najniższe wynosi 860 zł.  
Radny Roman Sasin stwierdził, że zarobki są zbyt niskie dla osób, które pracują trzy 

niedziele w miesiącu i dlatego powinny być podwyższone, a nikt z pracowników się 
nie odezwie się w obawie przed zwolnieniem. Zadał pytanie czy dyrektor jest w 
stanie naciskać na wydobycie środków na podwyżki.  

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że tak. Dodał, że jeżeli budżet będzie realizowany 
zgodnie z planami a wpływy będą wyższe to zastanawia się nad wprowadzeniem 
regulaminu premiowania w celu zmotywowania pracowników np. w II półroczu.  

Radny Roman Sasin poinformował, że otrzymał regulamin organizacyjny pływalni. 
Poprosił o uzupełnienie ile pracowników pracowało przed reorganizacją a ile po. 
Zwracając uwagę na koniec 5- letniej gwarancji poprosił o usuwanie usterek na 
bieżąco w ramach gwarancji. Zadał pytanie co dzieje się w sprawie sądowego 
postępowania z Budimexem o odszkodowanie za nieosiągnięte korzyści związane z 
przestojem pływali podczas remontu.  

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że pozew został przygotowany i chyba został złożony, 
ale nie może tego potwierdzić. W sprawie usterek dopowiedział, że są one na 
bieżąco usuwane. Zapewnił, że dokona przeglądu w oparciu o spis przygotowany 
przez pana Romana Sasina. 

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie czy pracownicy pływalni nie otrzymali 
waloryzacji płac. 

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że waloryzacja nie jest obowiązkowa i zależy od woli 
pracodawcy. 

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie czy dyrektor pływalni będzie występował o 
waloryzację do pracodawcy? 

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że będzie występował, ale być może uda mu się 
wprowadzić fundusz premiowy.  

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie czy klienci pytają o usługi, które 
spowodowałyby wzrost atrakcyjności pływalni? 

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że warunki lokalowe nie bardzo umożliwiają 
poszerzenie działalności. Dodał, że na pływalni funkcjonuje gabinet masażu, a 
funkcjonowanie solarium nie jest możliwe bez dobudowania dodatkowych 
pomieszczeń.  

Radny Krzysztof Kotynia zadał pytanie o pomysły na obniżenie kosztów? 
Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że pomysły są np. pompa ciepła, ale wiąże się to z 

kosztami i miejscem. Dodał, że teraz rozmawia na temat centrali wentylacyjnych 
typowo basenowych, co obniżyłoby koszty funkcjonowania pływalni.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o wyjaśnienie czy pracownicy 
pracujący w niedzielę mają wolny inny dzień w okolicy dni weekendowych. 

Pan Ryszard Kuląg odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że trzeba potwierdzić fakt, iż 

nowoprzyjęci pracownicy w miejsce godzin nadliczbowych są oszczędnością, a 
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zatrudniając ratowników na umowę zlecenie pracodawca naruszał kodeks pracy, 
ponieważ nie są samodzielnymi pracownikami. 

 
Radny Przemysław Maślanko przedstawił informację z działalności stowarzyszeń 

sportowych TKKF Relaks, UKS Ekonomik, UKS InterSolar i BKS Sart – materiał w 
załączeniu. Dodał, że Komisja Spraw Społecznych i Sportu zaakceptowała 
regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią, ale na boisko wchodzą 
zawodnicy w niewłaściwym obuwiu. Boisko nie jest jeszcze przekazane klubowi. 
Poprosił, aby w sprawie boiska głos zabrała pani Małgorzata Polewczak. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że jest zszokowany, ponieważ według z 
uzyskiwanych informacji boisko miało przynosić wpływy za wynajęcie, a teraz 
dowiaduje się można grać w specjalnym obuwiu, a mówiło się, że boisko będzie 
ogólnodostępne.  

Radny Przemysław Maślanko odpowiedział, że on mówił, iż boisko może przynosić 
zyski i dzięki temu klub będzie lepiej funkcjonował. Na boisku można grać w 
odpowiednim obuwiu.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że regulaminu trzeba przestrzegać.  
Pani Małgorzata Polewczak zwróciła uwagę, że trawa nie była nowa, ale używana i 

dlatego chcemy, aby służyła jak najdłużej i jak największej grupie młodzieży. 
Zapewniła, że nie myśli o wprowadzeniu ograniczeń a jedynie przestrzeganiu 
regulaminu. Dodała, że tak jak na halę piłkarze nie wchodzą w korkach, tak nie 
powinni wchodzić na to boisko. Podobnie jak w korkach na boisko nie można 
wchodzić w lankach. Jej zdaniem boisko powinno zostać przekazane sekcji hokeja 
na trawie, ponieważ tej sekcji zależy na jak najdłuższym funkcjonowaniu boiska i ta 
sekcja będzie o nie dbała najlepiej. Jeżeli boiskiem będzie zarządzał przedstawiciel 
piłki nożnej wpuszczający piłkarzy w lankach czy korkach boisko zostanie bardzo 
szybko zniszczone. Jej zdaniem przedstawiciel sekcji hokeja na trawie powinien 
kontrolować wejście zawodników na boisko ze sztuczną nawierzchnią.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że boisko należy przekazać 
klubowi, a wewnętrzną sprawą klubu jest regulacja, kto będzie sprawował piecze 
nad boiskiem. Boisko przystosowane jest do gry hokeja na trawie. Z boiska mogą 
korzystać inni, można je także wynajmować. Dodał, że najlepszymi wartownikami 
właściwego eksploatowania boiska będzie sekcja hokeja na trawie.  

Skarbnik Grażyna Mela stwierdziła, że sekcja nie ma osobowości prawnej i sekcji nie 
można przekazać boiska.  

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie co w sytuacji, kiedy teraz gdy boisko nie jest 
jeszcze przekazane, a stwierdzone zostanie złamanie regulaminu przez wejście 
zawodnika w niewłaściwym obuwiu? Jakie działania możemy podjąć? 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że tej nawierzchni nie można było w końcowej 
fazie ułożyć. Wykonawcy udało się ją naciągnąć. Zadał pytanie czy są jakieś zmiany 
po okresie zimowym i czy wykonawca dał gwarancję na trawę i ponosi 
odpowiedzialność, gdy z nawierzchnią zacznie się coś dziać w okresie gwarancji? 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności gwarancyjnej za jakość trawy, którą tylko układał.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy wykonawca poniesie odpowiedzialność gdyby 
coś się stało z trawą, ponieważ ta trawa nie jest nowa? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że w jego ocenie nie poniesie 
odpowiedzialności chyba, że będzie to związane ze sposobem zamontowania trawy 
na podłożu. 

Pani Iwona Urban radca prawny poinformowała, że boisko powinno być jak najszybciej 
przekazane klubowi. Obecnie jesteśmy w trakcie szukania dokumentów na jakiej 
podstawie BKS jest użytkownikiem tego terenu. W umowie z 2003 roku przywołano 
decyzję z 1974 roku. Sprawa się przeciąga, ale chcemy ją załatwić kompleksowo.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jeżeli środowisko sportowe 
samo nie zadba o właściwe użytkowanie boiska to będą straty nie tylko klubu ale i 
miasta, ponieważ klub trawy za kilkaset tysięcy złotych sam nie kupi. 

Radny Krzysztof dodał, że cała Komisja Spraw Społecznych była za przekazaniem 
boiska klubowi ale ze wskazaniem sekcji hokeja na trawie. Dodał, że przy 
użytkowaniu boiska nadzór powinien być z tej sekcji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że priorytet powinien być dla laskarek, 
ale nie można wyłączyć możliwości użytkowania przez inne sekcje. 

Radny Przemysław Maślanko dodał, że Komisja wnioskowała aby ktoś z sekcji hokeja na 
trawie sprawdzał obuwie zawodników wchodzących na boisko. Jeśli można taki 
punkt dopisać do regulaminu to będzie za to wdzięczny. 

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że jest zdziwiona brakiem przedstawiciela zarządu 
BKS, tym bardziej że rozmawialiśmy na ten temat na Komisji, aby zmobilizować do 
właściwego użytkowania boiska.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na obrady sesji przybyła 

pani Urszula Mariańska z-ca dyrektora SP ZOZ Brzeziny oraz pan Miczał Suwalski 
kierownik przychodni NZOZ Medkol w Koluszkach. Dodał, że chciałby wrócić do 
wątku medycznej opieki nocnej i świątecznej. 

Pan Michał Suwalski poinformował, że pomoc nocna została rozdzielona od pogotowia 
ratunkowego, co spowodowało duże zmiany. Poinformował, że przy zapewnieniu 
nocnej opieki brane były różne warianty. Opieka nocna nie jest dochodowa, koszt 
utrzymania na dobę na pacjenta wynosi ok. 60 groszy. Wielu lekarzy wyjechało za 
granicę i ratunkiem jest duża populacja ludzi. Z nowym rokiem przychodnia 
podpisała umowę z funduszem rozpoczynając usługi dla brzezinian. Przedstawił 
informacją o zasadach pomocy nocnej prosząc o zamieszczenie informacji w 
gazetach. Karetka nie może jechać do grypy czy bólu głowy. Od tego od trzech lat 
jest pomoc nocna. Jest to pomoc doraźna, która bardzo często kończy się 
skierowaniem na izbę przyjęć do szpitala. Nie może to być wizyta kontrolna czy 
przedłużenie recept dla osób, które nie chcą czekać w kolejce u lekarza POZ. Lekarz 
nie wystawia skierowania do specjalistów. Pacjent kierowany jest do lekarza lub 
dostaje leki zapobiegawcze, a następnie ma się zgłosić do swojej macierzystej 
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przychodni. Było bardzo dużo wyjazdów nieuzasadnionych. Teraz lekarz decyduje o 
wyjeździe, ponieważ 80% było wyjazdów nieuzasadnionych, a odległość 8-9 
kilometrów to niewielka odległość. Brzeziny są rejonem, gdzie szpital nie obciąża 
kosztami wyjazdu do nieuzasadnionego wyjazdu, a w innym miejscu w tym samym 
czasie może czekać na zespół wyjazdowy. Przychodnia nie świadczy usług w 
zakresie nocnego transportu do lekarza. Czasami dla bezpieczeństwa pacjenta jest on 
przewożony. Dojazd lekarza możliwy jest do osób z dysfunkcją ruchu, czy małych 
dzieci. 

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że dostępność do opieki zdrowotnej w nocy i dni 
wolne jest ograniczona. Stan zdrowia bardzo często uniemożliwia przybycie do 
lekarza. 

Pan Michał Suwalski odpowiedział, że warunki ekonomiczne nie pozwalają, aby na 
terenie Brzezin otworzyć punkt nocnej pomocy. Na terenie Brzezin populacja 
wynosi ok. 16 tys. mnożąc przez stawkę wychodzi ok. 8 tys. zł, a lekarz za dyżur 
bierze 550 zł.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, dlaczego w Koluszkach się to opłaca a w 
Brzezinach już nie?  

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że rozumie punkt widzenia jako przedsiębiorcy, a 
nasz punkt jako odbiorców opieki zdrowotnej jest nieco inny. Dodała, że może 
mieszkańcy powinni wywierać jakiś wpływ na kontrakt czy zgłaszać gdzieś swój 
sprzeciw.  

Pan Michał Suwalski odpowiedział, że bardzo dużo młodych lekarzy wyjechało. W 
Koluszkach jest baza, cały sprzęt, USG, którego nie da się przenieść, a w 
Koluszkach przychodnia utrzymuje się dlatego, ponieważ populacja jest tam bardzo 
duża. Przychodnia zachowuje standardy i nie przekracza odległość 30 kilometrów 
chorego od przychodni, utrzymuje całą dobę lekarza i pielęgniarkę.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że w Brzezinach jest tomograf, a skoro populacja jest 
tak mała to szpital jest do zamknięcia. Dodał, że odpowiedzi oczekuje od starostwa.  

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że zawsze wszędzie tam gdzie w grę wchodzi 
pieniądz człowiek przegrywa, człowiek gdzieś zginął. 

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że pan Suwalski nie do końca jest adresatem pytań. 
Jej zdaniem do powiatu powinno być zgłoszone pytanie o kształt polityki 
zdrowotnej dotyczący mieszkańców Brzezin.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na sali jest pani dyrektor 
Urszula Mariańska, która do kształtu polityki zdrowotnej, co do mieszkańców nie 
tylko miasta, ale powiatu się zapewne odniesie. Zapewnił, że zasady korzystania z 
opieki nocnej i świątecznej zostaną zamieszczone w gazecie. 

Pani Urszula Mariańska odpowiedziała, że nie jest to kwestia polityki powiatu, ponieważ 
szpital działa na rynku usług medycznych, gdzie przepisy są regulowane rangą 
ustawy. Narzucane są przez Narodowy Fundusz. My jako świadczeniobiorcy 
musimy wykonywać zapisy płatnika, który płaci za konkretne zadania. Jeżeli nie 
jesteśmy w stanie jej realizować po zaproponowanych stawkach musimy uciekać do 
pewnych działań minimalizujących straty. Przez 3 lata szpital poniósł straty z tytułu 
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pomocy nocnej w wysokości ok. 500 tys. zł. Nie jesteśmy w stanie jako szpital 
powiatowy ponosić dalej takich strat i dlatego podjęto taka decyzję. Wiemy, że jest 
to uciążliwe dla mieszkańców, ale ani szpital ani powiat nie ma środków jako organ 
prowadzący na dofinansowanie działalności szpitala. POZ obejmująca nocną pomoc 
to jest zadanie gminy. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy to miasto powinno utrzymywać, czy starostwo 
powinno ponosić koszty niedoborów powyżej 400 tys. zł w roku 2006? 

Pani Urszula Mariańska odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, 
ponieważ nie od niej zależało ustalenie stawek wynikających z ustawy, 
rozporządzeń i zarządzeń Narodowego Funduszu. Od lat odbywa się walka lekarzy 
POZ o podwyższenie środków finansowych na świadczenie usług POZ. Wszystkie 
te świadczenia są nie dofinansowane. Dodała, że prowadzone są rozmowy na temat 
przejęcia opieki nad małymi dziećmi, ale to wymaga zgody Narodowego Funduszu.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, że faktycznie z uwagi na brak środków szpital nie 
mógł świadczyć usług POZ nocnej nie chcąc dłużej zadłużać szpitala. 

Pani Urszula Mariańska odpowiedziała, że tak. 
Radny Roman Sasin stwierdził, że to szpital chcąc teren do obsługi zabiegał o utworzenie  

CPR w Koluszkach. Przypomniał, że on od samego początku był za utworzeniem 
CPR w brzezińskiej straży pożarnej. Dzięki marnocie środków powiat łódzki 
wschodni mimo, że się zobowiązał do przekazywania  2/3 środków nie przekazywał, 
podobnie jak powiat brzeziński, więc rósł dług szpitala. CPR powstał na terenie  
komendy powiatowej w Koluszkach, a szpital płacił za dzierżawę pomieszczeń. 

Pani Urszula Mariańska odpowiedziała, że są to koszty funkcjonowania CPR-u. 
Radny Roman Sasin stwierdził, że należało to wydzielić, aby zmniejszyć koszty. Jego 

zdaniem powiększyło to długi szpitala, a tym samym długi powiatu. 
Pani Urszula Mariańska odpowiedziała, że nie zgadza się z tym, ponieważ CPR dotyczy 

ratownictwa medycznego a nie nocnej opieki medycznej.  
Radny Roman Sasin stwierdził, że powiaty tego typu co Brzeziny mają to u siebie – 

Lesko, Sztum, Łobez mają to przy straży i funkcjonuje jako nocna pomoc doraźna. I 
tam może to działać. U nas stało się inaczej. Liczono na środki od wojewody, a my 
kolejny raz obudziliśmy się z ręką w nocniku. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec braku kolejnych pytań podziękował za 
udział w sesji zapewniając, że informacja dotycząca zasad udzielania nocnej opieki 
medycznej zostanie zamieszczona na łamach gazety.  

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że informacja w gazecie poprawi funkcjonowanie, 
ale problem dostępności pozostanie. Zadała pytanie czy mamy jakiś pomysł czy też 
będziemy go szukać aby osoby starsze, w podeszłym wieku nie musiałby busami 
dojeżdżać do Koluszek.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że rozumie radnej niepokój, 
ale są prowadzone rozmowy dotyczące dzieci, ale w rozmowach musi wziąć udział 
kilka podmiotów.  Umowę można rozwiązać i szukać innego ale może okazać się, że 
będzie to podmiot np. w Głownie. Koluszki są wyjściem optymalnym, ale 
niedostatecznym.  
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9a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku”. 

 
Pan Grzegorz Maślanko inspektor ds. oświaty przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2007 roku”. Dodał, że służby 
nadzoru wojewody w toku kontroli stwierdziły iż § 13 ust 8 regulaminu narusza 
obowiązujące przepisy prawa poprzez wyłączenie jego stosowania w stosunku do 
dyrektorów szkół. Propozycją wykreślenie tego kontrowersyjnego przepisu 
pozytywnie zaproponowała Komisja Edukacji i Kultury.  

 
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 nie 
ma nad czym dyskutować. Zadała pytanie czy ZNP jest o tym poinformowany. 

Pan Grzegorz Maślanko odpowiedział, że ZNP został powiadomiony i ewentualne uwagi 
miał zgłosić do momentu rozpoczęcia sesji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy przy okazji tej poprawki 
dokonano przeglądu całego aktu, tak aby sprawa nie wróciła po obrady Rady po raz 
kolejny? 

Pan Grzegorz Maślanko odpowiedział, że zapis ten funkcjonował od dwóch lat i 
wcześniej wojewoda nie miał uwag, tak więc nie wiadomo, co w przyszłości 
wojewoda będzie kwestionował. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, że wczoraj pani wojewodzie udzielił 
odpowiedzi, iż zmiana regulaminu zostanie ujęta w porządku obrad najbliższej sesji.  

 
Uchwała Nr VI / 19 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

zmiany „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. 

 
 
 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 
Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. 

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzezinach. Dodała, że zmiana wynika z ujęcia działu wydawniczego _ 
BIS w bibliotece. Projekt regulaminu został uzgodniony z biblioteką sprawującą 
nadzór, a zgłoszone uwagi zostały ujęte w nowym projekcie. BIS w strukturze 
biblioteki zacznie funkcjonować od kwietnia.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zdał pytanie czy środki przewidziane na 
funkcjonowanie BIS przechodzą do biblioteki? 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że przychody ze sprzedaży gazety będą 
przychodami biblioteki i będą przeznaczane na pokrywanie kosztów. Po kwartalnej 
analizie zobaczymy jak to działa i wtedy będzie przygotowana zmiana budżetu. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwracając uwagę na fakt, że uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia zadał pytanie jak to się ma z tym, że BIS 
przejdzie do biblioteki w kwietniu?  

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że uchwała ma jedynie charakter 
opiniodawczy, a nowy regulamin zostanie nadany bibliotece zarządzeniem jej 
dyrektora. 

 
Uchwała Nr VI / 20 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Brzezinach została przez Radę podjęta 12 głosami za, 1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu. 

 
 
 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powierzonych przez 
Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej biblioteki publicznej.  

 
Pan Grzegorz Maślanko inspektor ds. oświaty przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej 
biblioteki publicznej. 

 
Uchwała Nr VI / 21 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej 
biblioteki publicznej została przez Radę podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu. 

 
 

12. Sprawozdanie z rocznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brzezinach za rok 2006. 

 
Pani Alina Kotynia z-ca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzezinach przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzezinach za rok 2006 – materiał w załączeniu. 

Radna Małgorzata Pyka w imieniu Komisji Rewizyjnej podsumowała, że mówi się o 
pomocy społecznej, podczas gdy MOPS realizuje zadania na podstawie dwóch 
ustaw o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych, przy czym w oparciu o 
ustawę o  świadczeniach rodzinnych wydawane jest ponad 50% budżetu MOPS-u. 
Miasto wydaje ogromne środki na pomoc społeczną. Budżet wynosi 4,3 mln zł a 
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tylko 601 tys. to wkład własny gminy. Naszym zadaniem w działalności MOPS są 
ograniczone działania systemowe profilaktyczne i w zakresie nad rodziną. Corocznie 
z rodzin trafia do placówek całodobowych i rodzinnych domów dziecka kilkanaście 
dzieci. Dla powiatu to są koszty milionowe. Dlatego w przyszłym roku o 
systemowym działaniu profilaktycznym będzie można mówić więcej. Przyszły rok 
będziemy rozpatrywać w aspekcie realizacji powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Komisja zwróciła uwagę na potworne koszty ponoszone 
przez miasto na całodobową opiekę. W ubiegłym roku 110 tys. zł. Nie ma 
alternatywy dla opieki całodobowej. Złożyliśmy wniosek o połączenie działania 
samorządów miejskiego i powiatowego, aby zorganizować dom dziennego pobytu. 
Zdała pytanie o perspektywy o uzyskanie lepszego lokalu dla MOPS. 

Pani Alina Kotynia odpowiedziała, że to o czym mówiła radna to wyzwania dla nowego 
kierownika.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że brane były pod uwagę pomieszczenia w 
Powiatowej Stacji ale wymagają one sporych nakładów. Myślimy o zwiększeniu 
powierzchni tym bardziej, że trzeba zwiększyć zatrudnienie w MOPS. Poprosiła, 
aby kierownik dokonał rozeznania co do nowych pomieszczeń.  

Pani Alina Kotynia dodała, że 5 pracowników siedzi w jednym pokoju i nie ma 
możliwości rozmowy intymnej z klientem MOPS. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że MOPS został usunięty w celu utworzenia 
pomieszczeń dla jednostek powiatowych. W pomieszczeniach banku było zbyt 
drogo. 

Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że Komisja Edukacji i Kultury wnioskowała o 
przeprowadzenie kontroli żywienia w placówkach oświatowych. Zdaniem 
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brzezinach jakość żywienia jest 
dobra, co ucieszyło komisję.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że 10 lutego pani Teresa 

Sujczyńska odeszła na emeryturę. Z tej okazji złożył podziękowanie wręczając 
wspólnie z panią burmistrz Ewą Mądrą kwiaty i list okolicznościowy, którego treśc 
odczytał. 

Pani Teresa Sujczyńska dziękując za kwiaty przypomniała, że 40 lat temu przyszła do 
pracy. Podziękowała wszystkim pracownikom i współpracownikom. Dodała, że 
zdobyte doświadczenie przyda się jej jako nauczycielowi akademickiemu, którą to 
pracę zamierza podjąć od października. .  

 
 

13. Sprawozdanie z  realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy 
Miasto Brzeziny. 

 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 

przedstawiła sprawozdanie z  realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla 
Gminy Miasto Brzeziny – materiał w załączeniu . 
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Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie jak długo wytrzyma nasze składowisko i co będzie 
gdy w czasie naszej kadencji kiedy braknie miejsca i czy jest jakiś pomysł na 
miejsce na składowisko, czy jest szansa na wyeliminowanie przywożenia  
nieczystości spoza miasta np. z gminy Brzeziny, czy Koluszek czego sam był 
świadkiem?  

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że Urząd nie wydawał zgody na wjazd na nasze 
wysypisko przez firmy spoza naszego terenu. Być może nieczystości spoza miasta są 
przywożone. Dodała, że przedłużenie żywotności składowiska upatruje w 
rozwinięciu selektywnej zbiórki odpadów.  

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że zadał konkretne pytanie na jak długo wystarczy 
nam nasze składowisko odpadów. 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że w Brzezinach nie ma terenów przeznaczonych na 
składowisko. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o prawdopodobieństwo czasu trwania 
składowiska? 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że 3 lata. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że faktycznie problem braku 

składowiska może nas dotknąć w tej kadencji Rady. Dodał, że można wprowadzać 
nowe technologie, urządzenia, ale są to rozwiązania przejściowe i zastępcze. 
Problem ze składowiskiem odkłada się już od wielu lat. Trzeba o tym pomyśleć tak 
aby nie wywozić odpadów do sztolni na Śląsku, ponieważ zna także takie przypadki.  

Radny Krzysztof Kotynia zadał pytanie o możliwości zwiększenia ilości pojemników 
selektywnej zbiórki odpadów do plastyków. 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że każdy mieszkaniec ma obowiązek prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów a przedsiębiorca powinien odbierać je w sposób 
selektywny. Liczba pojemników będzie zwiększana, choć oczekiwana jest zmiana 
ustawy.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że powinien to być priorytetowy 
temat dla Komisji Rozwoju Gospodarczego, tak aby przyszłą kadencję rozpocząć do 
konkretnych rozwiązań. 

 
 
 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia 
działek pod drogę – ul. Słoneczną. 

 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Mieniem 

przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia działek pod 
drogę – ul. Słoneczną. Dodała, że zmiana uchwały wynika ze zmiany księgi 
wieczystej.  
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Uchwała Nr VI / 22 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie nabycia działek pod drogę – ul. Słoneczną została przez Radę 
podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia propozycji projektu 
„Rozbudowy drogi nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – 
Brzeziny wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”. 

 
Burmistrz Ewa Mądra przedstawiła projekt uchwały w sprawie poparcia propozycji 

projektu „Rozbudowy drogi nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – 
Brzeziny wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”. Dodała, że projekt uchwały 
jest konsekwencją prośby burmistrza miasta i gminy Strykowa. Zwróciła uwagę na 
problem związany z natężeniem ruchu ze Strykowa do Warszawy i Koluszek po 
przebudowie drogi. Poinformowała o rozmowach dot. budowy odcinka drogi z ul. 
Waryńskiego do drogi krajowej. Zarząd dróg jednak czeka na koncepcje obwodnicy 
Brzezin zwłaszcza po stronie północnej miasta. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, co może wnieść i jakie ma przełożenie prawne ta 
uchwała? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że uchwała ma charakter 
intencyjny i rodzi skutki dla nas merytoryczne.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że dyrekcja dróg może tę uchwałę „wyrzucić do 
kosza”.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że na uchwale zależy władzom 
Strykowa. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że droga musi być zmodernizowana, a ruchu się nie 
obawia, ponieważ dalej ruch może być poprowadzony droga krajową. 
Zaproponował, aby w treści uchwały zmienić kolejność, tak aby odcinek Nisułków – 
Brzeziny  był remontowany wcześniej, ponieważ ten odcinek jest najwęższy, a 
dowodem są zniszczone felgi.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że takie upoważnienie nie 
może być zawarte w uchwale. Zaproponował zmianie zapisu § 1 w brzmieniu: 
„zobowiązuje się”. Dodał, że można było zaprosić na sesję przedstawiciela zarządu 
dróg, ale czasu było zbyt mało. Dodał, że brakuje mu tutaj planu przebiegu drogi. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedział, że realizacja tej inwestycji nie jest zależna od 
miasta, ponieważ jest to inwestycja wojewódzka. O kolejności budowy odcinków 
zdecydowały kolejki w Strykowie.  

 
Uchwała Nr VI / 23 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

poparcia propozycji projektu „Rozbudowy drogi nr 708 na odcinku Ozorków 
– Warszyce – Stryków – Brzeziny wraz z realizacją obwodnicy miasta 
Stryków” została przez Radę podjęta 13 głosami za, 1 radny nie brał udziału 
w głosowaniu. Uchwała w załączeniu. 
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16. 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. 
 
Uchwała Nr VI / 24 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian 

budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 została przez Radę 
podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 
 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany delegata Gminy Miasto 
Brzeziny na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 
Dorzecza Bzury. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że radni na poprzedniej sesji 

otrzymali materiały dotyczące działalności stowarzyszenia za poprzednie lata. Zadał 
pytanie czy rada jest za tym, aby funkcjonować w stowarzyszeniu. 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował kandydaturę radnego Romana Sasina. Dodał, że 
tej kandydatury nie trzeba rekomendować. 

Radna Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę radnego Romana Sasina. 
Radny Roman Sasin wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Pan Grzegorz Kozieł inspektor ds. obsługi Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zebranie członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

 
Uchwała Nr VI / 25 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

zmiany delegata Gminy Miasto Brzeziny na Walne Zebranie członków 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury została przez Radę podjęta 13 
głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił, aby po roku delegat przedstawił 

informację.  
 
 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru kandydata na członka 
Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że od 1 stycznia weszła w 

życie ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i każdy wojewoda ma 
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stworzyć stałą konferencję współpracy w sprawie pozyskiwania i wydatkowania 
środków zewnętrznych. Do udziału w konferencji zapraszani są samorządowcy 
miasta, powiatów, gmin, województw. Udział członków będzie ze względów 
geograficznych i ludnościowych. Jednym z elementów jest dotychczasowe 
doświadczenie i udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zapytał czy są 
chętni. Wobec braku kandydatur zaproponował panią Ewę Mądra na kandydata na 
członka i panią Katarzynę Ogrodnik na stałego zastępcę.  

Radny Tadeusz Barucki zaproponował na zastępcę skromną osobę przewodniczącego 
Rady. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odmówił uzasadniając, że powinny to być 
osoby związane funkcjonowaniem zawodowym. Zadał patynie czy są inne 
kandydatury.  

Burmistrz Ewa Mądra wyraziła zgodę na kandydowanie.  
 
Pan Grzegorz Kozieł inspektor ds. obsługi rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego 
zastępcy.  

 
Uchwała Nr VI / 26 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy 
została przez Radę podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza miasta i 
skarbnika miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.  

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

powiadomienia sekretarza miasta i skarbnika miasta o obowiązku złożenia 
oświadczenia lustracyjnego. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie jak ma się zachować rada w sytuacji zaskarżenia 
ustawy lustracyjnej do Trybunału Konstytucyjnego? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że ustawa jest prawem 
obowiązującym i dzisiaj mówi się o prawie obowiązującym.  

 
Uchwała Nr VI / 27 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

powiadomienia sekretarza miasta i skarbnika miasta o obowiązku złożenia 
oświadczenia lustracyjnego została przez Radę podjęta 14 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 
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20. Wolne wnioski. 
 
Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że w wolnych wnioskach zadał pytanie dotyczące 

nocnej opieki medycznej. Podziękował za otrzymaną odpowiedź, którą zadał, po 
wyczytaniu informacji z BIS- u, iż brak opieki nocnej wynika z winy poprzedniej 
dyrekcji szpitala. Dodał, że wie teraz dlatego u nas nie ma tej opieki i że to nie jest 
wina poprzedniej dyrekcji, albo jest to  błąd w BIS-ie albo napisane jest 
tendencyjne. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński potwierdził, że dyrektor Mariańska 
deklarowała, iż koszty ze sprawowaniem tej opieki lekarskiej przewyższyły 
uzyskane środki. Jest tylko pytanie czy rzeczywiście takie straty powinny być tam 
poniesione. Jest to jedna z form szukania oszczędności w ZOZ-ie . 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że otrzymana odpowiedź od dyrektora Ziółkowskiego 
potwierdza informacje o stracie finansowej wynikającej ze świadczenia opieki 
nocnej i tym samym podważa informację zawartą w BIS-ie. Dodał, że ma uwagi 
dotyczące Komisji Rady Miasta. Mówiąc w sposób bardzo ogródkowy zauważył, że 
nie wszyscy radni pracują w dwóch komisjach, a przez ich nieobecność mają 
mniejsze potrącenia diet niż radni, którzy pracują w dwóch komisjach. Jest to 
niesprawiedliwe, jeżeli uznajemy, że radni traktowani są na równi. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jest to asumpt do dyskusji na 
temat diet radnych. Każdy radny ma prawo pracy w komisjach, ale i obowiązek i jest 
to temat do rozmowy, a uwaga jest słuszna. 

Radny Tadeusz Barucki poruszył problem braku lokali socjalnych. Administratorzy z 
sądowymi wyrokami o eksmisję mogą występować o zwrot kosztów w przypadku 
nie zagwarantowania lokali socjalnych przez gminę. TBS i BSM ma wyroki 
eksmisyjne, co może doprowadzić do kolejnych wydatków z budżetu. Zadał pytanie 
czy jest jakaś koncepcja w tej sprawie, a może należy wybudować lokale socjalne. 
Administratorzy mogą podnosić koszty utrzymania swoich lokali, a rozpoczęcie 
budowy stanowiłoby odpowiedź dla osób oczekujących na mieszkania.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy ta ustawa weszła już w 
życie? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ustawa opublikowana jest w Dzienniku Ustaw 
Nr 52. Wyjaśniła, że informacja o tym kto nie podpisał kontraktu nie wyszła z BIS-
u, tylko ze starostwa. Zapewnienie pomocy nocnej i świątecznej to zadanie POZ. 
ZOZ po analizie kosztów uznał, że nie warto podpisywać umowy z Narodowym 
Funduszem. Wynikało to z oszczędności, które teraz my wszyscy ponosimy. 
Zapewniła, że nie była to informacja redakcji, ale powiatu. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że zadał to pytanie na sesji Rady Powiatu, ale nie 
otrzymał wtedy odpowiedzi, dlatego pytanie przeniósł na Radę Miasta.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że brak lokali socjalnych to poważny problem, i 
jest duża kolejka osób oczekujących. Rozpoczęciem budowy można tłumaczyć się 
osobom, które składają wnioski, ale nie osobom (administratorom) z wyrokami 
eksmisyjnymi występującym o zwrot kosztów. Dodała, że z BSM zawarte było 
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porozumienie, ale w naszych zasobach nie mamy osób, które mogłyby przejść do 
bloków. Problem nabrzmiał po orzeczeniu, z którego wynika, że gmina jest 
zobowiązana pokrywać właścicielowi koszty utrzymania mieszkania do wysokości 
utraconych korzyści jakie mógłby na wolnym rynku za taki lokal otrzymać. Ok. 30 
osób czeka na lokale socjalne. Jest spisane porozumienie z TBS-em.  Problem ten 
trzeba przeanalizować na Komisjach Rady. W Brzezinach nie ma terenów 
uzbrojonych, gdzie taki obiekt mógłby zaistnieć. Nawet gminy, które wybudowały 
takie lokale muszą do nich dopłacać, ponieważ lokatorzy nie dość, że nie płacą to 
jeszcze dewastują. Były oferty budowy kontenerowców, a problem powstał przez to, 
że miasto oddało swój zasób mieszkaniowy do spółki. I teraz spółka jest 
właścicielem , spółka nie ma obowiązku zapewniania lokali socjalnych tylko gmina. 
O tym mówiła kilka lat temu, kiedy przekazywano lokale do TBS-u.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że zawsze mamy możliwość dołożenia spółce 
majątku. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że dołożyć można , ale nie można odebrać. 
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że dzisiaj nie rozstrzygniemy, co będzie tańsze czy 

wybudowanie nowego budynku – kontenerowca czy dopłacanie do kosztów 
utrzymania lokali. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że nie ma tutaj alternatywy, 
ponieważ wszystko jest drogie. 

Radny Andrzej Kurczewski poinformował, że po przeczytaniu protokołu z ostatniej sesji 
został zmuszony do zabrania głosu, ponieważ zacny obywatel miasta pan Eugeniusz 
Brot poruszył jego nazwisko. Zapewniał, że on nie zobowiązywał się do pracy w 
Radzie za symboliczną złotówkę. W poprzedniej kadencji na każdą sesję musiał 
wziąć urlop lub dzień wolny za przepracowane niedziele. Nikt go nie zwalniał z 
pracy. Dochodziło do tego, że gdy o godz. 12.00 składał z panią burmistrz kwiaty, o 
godz. 14.00 była kontrola z komendy wojewódzkiej pytająca się o niego. Tak więc 
on musiałby dopłacić. Dodał, że jeżeli się coś mówi, to trzeba to sprawdzić i nie 
używać nazwisk. Dodał, że większość swojej diety przeznaczał na stowarzyszenia, 
BKS Start, uroczystości, nigdy nie brał delegacji za przejazdy, podobnie jak pani 
burmistrz, a jeździł z nią na zmiany, dokładaliśmy się też płacąc za parking. 
Czytając BIS i protokół poczuł się źle, gdzie jest mowa, że był na sesji, podpisał, 
złożył ślubowanie, jest nieobecny i weźmie dietę. Zapewnił, że on tej diety nie 
wziął, a od chwili przybycia do Brzezin wydał dokładnie 470 złotych. Nie wie czy 
dieta pokryje to w połowie. Czuje niesmak. „Nie chcę aby pan mnie lubił, ponieważ 
ja lubię dziewczynki. Niech pan się nie martwi o budżet Rady, na pewno dla pana na 
herbatę i paluszki starczy”. 

Radna Zofia Krawczyk w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej poprosiła o przesłanie 
równiarki na ulicę. W imieniu mieszkańców ulicy Rejtana poprosiła o 
wypoziomowanie i wyprofilowanie nawierzchni- zagłębień powstałych z nie 
dolanego asfaltu, przez co przejeżdżające samochody powodują tąpnięcia 
wprawiające w drgania okoliczne budynki. m.in. Leokadii Swaczyny, Janusza 
Kozieła i Zygmunta Swaczyny. Przy tej ulicy w żywopłocie stoi znak, który wystaje 
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tylko kawałek. Na ul. Żeromskiego obok studzienki kanalizacyjnej zapadł się asfalt 
tworząc olbrzymią dziurę. Pan Zbigniew Płatek alarmuje, że w rejonie ulicy 
Piłsudskiego jest stado psów które nocą nie daje spać. 2 kwietnia 40 letnią rocznicę 
pracy obchodzi pan Szczesek – szewc, przedstawiciel ginącego zawodu. Szewc ten 
obsługuje nie tylko mieszkańców Brzezin ale także i Łodzi. Jej zdaniem promuje on 
nasze miasto i dlatego powinna być o nim zamieszczona informacja w BIS-ie.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że z tego co pamięta pan Szczesek przepisywał 
działalność na żonę, a informacja może zrobić mu krzywdę. Dodała, że w sprawie 
ul. Rejtana wystąpi do powiatu, który jest zarządcą drogi. Dodała, że jest pierwszy 
tydzień, w którym równiarka wyjechała na drogi nieulepszone i w najbliższym 
czasie dojedzie na ul. Leśną. Dodała, że projekt utwardzenia tej ulicy był 
przygotowany i być może uda się coś z tym zrobić. W sprawie psów odpowiedziała, 
że psy kosztują nas potworne pieniądze, ale trzeba wskazać konkretne psy 
agresywne. Osoba zgłaszająca powinna wskazać konkretnego psa, ponieważ 
wyłapywacz bardzo często odjeżdża bez psa. Ludzie są nieodpowiedzialni, ponieważ 
zamiast uśpić psa wyrzucają go. Wszystkich psów się nie wyłapie, ponieważ nas na 
to nie stać. Zaproponowała, aby psy przeznaczone do wyłapania pryskać farbą 
odblaskową. Psy stanowią poważny problem. 

Radny Andrzej Kurczewski stwierdził, że zwyczajem pani Krawczyk on prosi o 
równiarkę na ul. Wojska Polskiego, trzeba „wyrównać światło”, ponieważ lampy się 
już palą od godz. 15.00.  

Radny Roman Sasin przypomniał, że nadal wnioskuje o wybudowanie chodnika przy ul. 
Kulczyńskiego od sklepu do pływalni. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że teren ten jest spółdzielni. 
Radny Roman Sasin odpowiedział, że to logika wskazuje, aby ten kawałek chodnika 

zrobić, a czy jest to teren spółdzielni czy sprzedane czy nasze to go nie interesuje. 
Na przyszłej sesji planowane jest uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego. Dlatego 
zgłasza wniosek formalny, aby kogoś ściągnąć ( zaprosić) z zakładu energetycznego. 
Tam ( w planie) pisze się, że Brzeziny mają wystarczającą moc, a trzeba coś zrobić 
aby tej mocy było więcej. Musimy się zastanowić czy mamy być sypialnią Łodzi 
czy mamy iść ku rozwojowi, budując obwodnicę, hektary zmienić pod przemysł. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w strategii nie przewidujemy hektarów pod 
przemysł. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że jeżeli nie przewidujemy to mamy niedorozwój. Skąd 
mamy brać pieniądze na to wszystko. Życzę szczęścia. Zaproponował, aby jako 
miasto wyszli z administrowania a poszli w etap zarządzania, bo inni są na etapie 
współpracy. Będziemy mieli takie sytuacje, sypialnia dla Łodzi a nic terenów pod 
rozwój. Trzeba  się wyprowadzić z tego miasta życzę szczęścia państwu. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy nie można utwardzić skrótu z ul. Głowackiego 
do Intermnarche? Jest to teren prywatny ładnie zagospodarowany. Czy jest jakaś 
szansa aby utwardzić te przejścia – skróty? 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka zgłosiła wniosek, aby powołać specjalną 
Komisję do spraw rozbudowy dróg w osiedlach mieszkaniowych. Jej zdaniem 
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budownictwo mieszkaniowe ruszy, kiedy miasto utwardzi kolejne ulice. Zwróciła 
uwagę, że ul. Przemysłowa rozwija się w kierunku ul. Południowej.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że mówimy o młodym osiedlu Polna podczas 
kiedy mieszkańcy osiedla Szydłowiec przez 40 lat brodzą w błocie, czy ulicy Sejmu 
Wielkiego. Dodała, że na ul. Przemysłową przygotowany jest projekt. Jej zdaniem 
trzeba stworzyć zasady budowy dróg, a harmonogram trzeba przemyśleć. Zwróciła 
uwagę, że rozpoczynamy dużą inwestycją budowa dróg i kanalizacji deszczowej 
Szydłowca. Jest to inwestycja, która pochłonie duże pieniądze z niejednego 
rocznego budżetu o ile nie pozyskamy środków zewnętrznych. Zwróciła uwagę, że 
na budowę czeka przedszkole. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że na budowę czeka także 
hala sportowa. 

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że stara się widzieć potrzeby, ale budżet nie jest z gumy i 
wszystkiego na raz nie da się wybudować. Dodała, że przed Intermarche nie może 
miasto budować, ponieważ to nie jest teren miasta. Dodała, że dyskusja nad planem 
rozwoju lokalnego jest bardzo ważna, ponieważ trzeba stworzyć pewne założenia co 
do rozwoju. Strategia rozwoju miasta opracowana w poprzedniej kadencji Rady nie 
przewidywała rozwoju przemysłu w Brzezinach. Chodziło o ściąganie ludzi, gdzie 
mogą mieszkać i wypoczywać. Takie były założenia i takie założenie realizujemy. 
Być może Rada w tej kadencji spojrzy na to nieco inaczej. Uwaga radnego Romana 
Sasina dotyczącą rozwoju energetyki jest zasadna i można doprosić przedstawiciela 
Zakładu Energetycznego. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że otrzymał pismo rady 
nadzorczej TBS w sprawie wniosku pana Zbigniewa Borowskiego. Rada nadzorcza 
nie uznaje jego uwag, a Rada Miasta nie jest właściwa do rozpoznawania sprawy.  

Pani  Cecylia Stąporek zwróciła się o poprawienie stanu technicznego parkingu i 
likwidację trawników. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że remont jest zaplanowany na ten rok do 
realizacji, po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że mieszkańcy ul Polnej i 
Okrzei zwrócili się z prośbą o budowę chodników i kanalizacji. Zaproponował, że 
skoro jest to pismo adresowane do radnych z jednego okręgu wyborczego, należy 
zorganizować spotkanie z mieszkańcami, aby wyjaśnić im możliwości realizacji tej 
inwestycji.  
Poinformował, że przyjął wniosek grupy 6 radnych o podjęcie uchwały z inicjatywy 
radnych, ale odkłada to na bok do przeanalizowania na Komisji Finansowo- 
Budżetowej, a wprowadzone zostanie do porządku obrad na następną sesję. 
Informacje w sprawie opieki medycznej nocnej i w dni świąteczne traktuje za 
załatwioną.  
Poinformował, że otrzymał wyliczenie budowy chodnika na ul. Południowej. 
Wtedy, kiedy o tym mówił za pierwszym razem nie było tak tragicznie jak jest 
dzisiaj, co może świadczyć o postępie erozji na tej drodze. Niewielki ubytek w ciągu 
tygodnia robi się wielki. Budowa chodnika po jednej stronie kosztowałaby 280 tys. 
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zł. Zaapelował, aby te kilka dziur jeśli nie doczekamy się rozstrzygnięcia przetargu 
na łatanie dziur zastosować przepisy art. 4 ustawy o zamówieniach publicznych i 
rozważyć kwestię  wyrzucenia jednej fury kamienia aby tę drogę zabezpieczyć przed 
nieszczęściem. 
Poinformował, że wspólnie w panią burmistrz był na Związku Gmin Regionu 
Łódzkiego, gdzie mówiono o przekształceniu w Stowarzyszenie. Na 13 kwietnia 
planowane jest przyjęcie statutu. Zadał pytanie jak to się skończy, ponieważ miasto 
nic nie zyskało, a ma zapłacić za dwa ostatnie lata, mimo że chcieliśmy wystąpić a 
nie można było zebrać kworum, a za składki utrzymywało się kilku urzędników. Na 
zlikwidowanie tworu przewidziane jest na ten rok 80 tys. zł. 

Burmistrz Ewa Mądra poinformowała, że udało się miastu wystąpić z tego Związku. 
Dodała, że według Związku powinniśmy zapłacić składki za 2006 rok. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że statut Stowarzyszenia 
zakłada że, członek przestaje być członkiem w momencie przyjęcia rezygnacji, a do 
pewnego czasu nie udawało się zebrać kworum.  

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że Związek ma być przekształcony w Stowarzyszenie. 
Projekt statutu radni otrzymali. Jej zdaniem warto uczestniczyć w organizacji, która 
może wywierać nacisk na wyższe władze w sprawach, które mogłoby nas dotyczyć. 
Nie upiera się aby było to stowarzyszenie bo być może że to forum jest zbyt małe, 
może lepszy byłby Związek Miast Polskich, ponieważ siła oddziaływania tego 
związku jest większa. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że ta organizacja konsultuje się 
projekty ustaw samorządowych.  

Burmistrz Ewa Mądra zaproponowała, aby to stowarzyszenie obserwować. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podzielając pogląd pani burmistrz zadał 

pytanie kto z radnych jest za tym, aby przystąpić do tego stowarzyszenia.  
Radny Roman Sasin zadał pytanie o koszty udziału miasta w tym stowarzyszeniu. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała że stawka będzie ustalona, a dotychczasowym 

stowarzyszeniu koszty wynosiły ok. 3 tys. rocznie.  
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że jako radny poprzedniej kadencji jest w niezręcznej 

sytuacji, ponieważ głosował za wyjściem ze związku a teraz ma głosować za 
wejściem. Dodał, że on będzie przeciwny.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie kto z radnych jest za tym, aby 
przystąpić do tego stowarzyszenia. Poinformował, że w związku z brakiem 
zainteresowania ze strony radnych nie przystępujemy.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że 5 lat temu Brzeziny powinny przystąpić do Związku 
Miast Polskich. Brzeziny kiedyś funkcjonowały w Związku Powiatów Polskich, a on 
był wiceprzewodniczącym komisji administracji i bezpieczeństwa publicznego. Ze 
Związkiem Miast Polskich miał do czynienia od 2002 roku, gdzie był zapraszany. 
Wtedy prawie wszystkie miasta, które walczyły o powiat istniały w tym związku  od 
początku. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy radny lobbuje za 
wstąpieniem. 
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Radny Roman Sasin odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił radnego o zorientowanie się co do 

warunków przystąpienia. 
Radny Roman Sasin odpowiedział, że jest jakaś stawka ale widać po tych miastach ile 

jest korzyści, tam wiele można się nauczyć. Zgłosił wniosek, aby osobom 
niepełnosprawnym na wybory udostępnić jeden lokal.  

Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że w każdych wyborach jeden lokal 
przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. U nas jest to lokal w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych, ale niepełnosprawni wyborcy we właściwym czasie powinni 
zadeklarować. 

Pan Eugeniusz Brot nawiązując do pytania o zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola 
Nr 2 przy ul. Modrzewskiego przypomniał, że kiedyś słyszał o możliwości 
zasiedzenia, a jeżeli pozostało niewiele czasu do nabycia tego prawa to nie należy 
podejmować żadnych ruchów. Zadał pytanie czy osoba nie płacąca przez tyle lat 
podatku poniesie z tego tytułu jakieś konsekwencje. Przeprosił pana Kurczewskiego 
za to że użył na poprzedniej sesji jego nazwiska, ale użycie nazwiska nie było jego 
celem. Wywód rozpoczął od sejmiku wojewódzkiego i przez nieuwagę użył jego 
nazwiska. Zapewnił, że jego akcentem nie jest fakt dokuczenia, ponieważ pana 
Kurczewskiego bardzo lubi, ale nieopacznie to powiedział. Dodał, że radni na 
mieszkańców nie powinni się obrażać, ponieważ to dzięki mieszkańcom radni są 
radnymi. Przypomniał, że kiedyś był radny, który publiczności ubliżał od weszek, 
gnidek i galerki. Dajmy temu pokój, nie powtarzajmy tego błędu. Kiedy nie było 
powiatu brzezińskiego on był jedynym mieszkańcem Brzezin, który uczestniczył we 
wszystkich sesjach powiatu łódzkiego wschodniego. Na sesje dojeżdżał własnym 
samochodem lub za własne pieniądze i z tego powodu nie rościł sobie żadnych 
pretensji. Jest na każdej sesji Rady Miasta i Powiatu od deski do deski. On w 
przeciwieństwie do niektórych radnych siedzi od deski do deski. Jeżeli radny jest 
radnym i ma dietę to przychodzi na sesje, ale gdy radnym już nie jest to ich nawet 
nie widać na sesji. Kończy się ich aktywność bo nie otrzymują pieniędzy. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie jaka jest logika, aby dyrektorzy szkół mający 
swoje problemy mają siedzieć do końca sesji, jeżeli sesja nie dotyczy oświaty.  

  Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że z dalszego udziału 
dzisiejszej sesji zwolnił dyrektorów placówek na ich wniosek. Dodał, że obowiązek 
udziału w sesjach wynika ze statutu. 

Pan Eugeniusz Brot stwierdził, że brak kierownika placówki może spowodować, że  
pytanie radnego czy mieszkańca na sesji może pozostać bez odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że z tego powodu zmienił 
porządek obrad, aby interpelacje były na początku sesji.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że nie tylko pan Brot był tam gdzie trzeba, ponieważ on 
także tam bywał. Poprosił, aby podczas remontu należy odprowadzić wodę z ul. 
Łódzkiej przy ul. Kościuszki, ponieważ kanalizacja w ul Piłsudskiego jest zarwana. 
Może rozwiązać to pracami dodatkowymi. 

Pan Czesław Szadkowski  zadał pytanie czy drzewo może wyrosnąć na jezdni? 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że może tylko po co.  
Pan Czesław Szadkowski zwrócił uwagę na konieczność przesunięcia słupa 

energetycznego, który stoi na środku ul. Orzeszkowej w Brzezinach.  
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że jest to kolizja i przy inwestycji obejmującej 

budowę nawierzchni w ulicy słup zostanie przesunięty na nasz koszt. Jest to ujęte w 
jednym projekcie z budową dróg.   

Pan Zbigniew Dyr zwrócił uwagę, że ulica Kilińskiego jest bardzo wąska, a pobocze ma 
już 45 stopni. Z ubolewaniem zwrócił uwagę, że radny Przemysław Maślanko 
przedstawił tylko suchą informację o stowarzyszeniach sportowych i dziwi się 
prezesom klubu Start i TKKF , że nie raczyli pokazać się na sesji informując co 
zrobili w minionym roku. 

Pan Jerzy Wilamek zadał pytanie, dlaczego jedno drzewo przy kościele farnym nie 
zostało wycięte? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że pozostałe topole znajdujące się na naszej 
działce zostały wycięte, ponieważ stanowiły zagrożenie. Ta topola rośnie na działce 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad . Dodała, że Urząd zwrócił 
GDDKiA , że drzewo stanowi zagrożenie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwracając uwagę radnemu Romanowi 
Sasinowi poprosił, aby na najbliższej sesji radny odniósł się do sprawy pana 
Wilamka, którą przekazał mu na poprzedniej sesji.  
Na zakończenie sesji złożył życzenia zdrowych spokojnych i pogodnych świat. 

 
 

21. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 

obrady V sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 19.05. 
 
 
Protokołował: Grzegorz Kozieł  
 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

 
 

Zbigniew Bączyński  
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	Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany porządek obrad- materiał w załączeniu.  
	Pan Mirosław Kwiatkowski dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi poinformował, że zbliża się moment, kiedy przestaniemy mówić o bezrobociu. Są to skutki wejścia Polski do Unii Europejskiej i wyjazdów Polaków w poszukiwaniu nie pracy, która jest już w Polsce, ale lepszej płacy. Przez ostatnie 20 lat powstała grupa ludzi, która jest w określonym wieku, została wytrącona z rynku pracy i nie nadaje się do pracy. Są to podopieczni ośrodków pomocy społecznej. Województwo na walkę z bezrobociem ma 160 mln zł na fundusz pracy a więc 4 razy więcej niż kilka lat temu plus 263 mln zł funduszów unijnych w ramach programu „Kapitał ludzki”. Na rynku zaczyna brakować fachowców. Pracodawca otrzyma pieniądze na podnoszenie kwalifikacji potrzebnych pracowników. Urzędy pracy mogą pomóc każdej osobie,niekoniecznie bezrobotnemu, która chce otworzyć własną działalność. Zaproponował zorganizowanie roboczych spotkań w tej sprawie, aby otrzymane pieniądze przerobić.  



