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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. Wręczenie zaświadczenia radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających. 
5. Złożenie ślubowania przez radnego Tadeusza Pabina. 
6. Przyjęcie protokołu VI sesji. 
7. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z realizacji 

uchwał Rady Miasta. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006. 
11. Realizacja inwestycji miejskich prowadzonych w 2006 r. 
12. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2006. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  

Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z 
Zagranicą Rady Miasta Brzeziny. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Spraw Społecznych 
i Sportu Rady Miasta Brzeziny 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych.  
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 

Miasto Brzeziny na rok 2007. 
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w najem na okres 10 lat działki nr 

2564/26 , położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w Brzezinach.  
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu 

Stanu Cywilnego w Brzezinach.  
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzezinach.  
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 

Miasta Brzeziny do przekazania oświadczenia lustracyjnego sekretarza miasta i 
skarbnika miasta do Instytutu Pamięci Narodowej. 

22. Wolne wnioski. 
23. Zakończenie obrad. 
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1. Otwarcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady VII sesji Rady Miasta 

Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Szczególnie miło powitał 
burmistrz Ewę Mądrą.  

 
 

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

obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 8 radnych. Lista 
obecności radnych w załączeniu. 

 
 

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

materiał w załączeniu. Zaproponował, aby punkt dot. „udzielania absolutorium 
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 
2006 – podjęcie uchwały” zmienił nazwę na „rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006”.  

Radna Zofia Krawczyk zgłosiła wniosek formalny o zniesienie z proponowanego 
porządku obrad punktu dot. „rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007- 2013”. Dodała, że 
projekt uchwały wymaga dopracowania. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że projekt Planu Rozwoju 
lokalnego w obecnym kształcie nie nadaje się do uchwalenia, ponieważ brak jest np. 
tematu uciepłowienia miasta, a priorytety ustalone są nie tak jakby tego oczekiwała 
Rada, dlatego on osobiście popiera ten wniosek.  

 
Nie zgłoszono wniosku przeciwnego. 
 
Proponowane zmiany w porządku obrad zostały przyjęte 12 głosami za- jednogłośnie  
 
Porządek obrad ze zmianą został przyjęty 12 głosami za - jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że zastanawia się nad zmianą 

godziny rozpoczęcia najbliższej sesji na godz. 16.00, tak aby radni spóźniający się 
na sesję mogli zdążyć.   
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4. Wręczenie zaświadczenia radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających. 
 

Pani Lucyna Mulczyk przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzezinach 
poinformowała, że pan Tadeusz Pabin został wybrany w wyborach uzupełniających 
do Rady Miasta Brzeziny przeprowadzonych w dniu 25 marca. Dodała, że pan 
Tadeusz Pabin złożył także oświadczenie lustracyjne. Na zakończenie wręczyła 
zaświadczenie radnemu Tadeuszowi Pabinowi.  

 
 

5. Złożenie ślubowania przez radnego Tadeusza Pabina. 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił radnych o powstanie i 
odczytał rotę ślubowania radnego. 

Pan Tadeusz Pabin odpowiedział „ślubuję” dodając „tak mi dopomóż Bóg”.  
 
 
6. Przyjęcie protokołu VI sesji. 

 
Protokół VI sesji bez uwag został przyjęty 13 głosami za.  
 
 

7. 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 – materiał w załączeniu. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, dlaczego w przetargu Nr 5 

wyłoniono firmę, która złożyła droższą ofertę niż była najtańsza?  
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że firma ta nie dostarczyła właściwych referencji. 

Dostarczyła wiele referencji, ale nie takich, jakie były wymagane w specyfikacji.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że dziwią go także ceny brutto. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wykonawcy naliczają różną stawkę VAT-u i z 

tego powodu najprawdopodobniej oferta zostanie odrzucona.  
Poinformowała, że 2 i 6 kwietnia wspólnie z radcą prawnym uczestniczyła w 
spotkaniu w łódzkiej kancelarii adwokackiej, której prawdopodobnie zlecimy próbę 
odzyskania nieruchomości przejętej przez Gminę Żydowską. Materiały zostały 
przekazane, a 16 kwietnia pan adwokat ukierunkował nas przy złożeniu pozwu, 
który należy rozdzielić na trzy postępowania. Zlecono również wycenę 
nieruchomości przy ul. Fredry. 3 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie 
wspólników ZUK, na którym wnioskowała o udostępnienie i skontrolowanie przez 
Radę Nadzorczą dokumentacji odpłatnego przejęcia przez ZUK odcinka sieci 
wodociągowej. Posiedzenie to zostało przerwane, a dalsza część odbyła się 11 
kwietnia. Rada Nadzorcza pobrała dokumenty, przeanalizowała je i uznała, że 
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wszystko było w porządku i 11 kwietnia podjęto uchwały dot. m.in. udzielania 
absolutorium zarządowi spółki i radzie nadzorczej. Dyskutowano nad ewentualną 
zmianą wynagrodzenia rad nadzorczych, ponieważ obecna kwota ryczałtowa 130 zł 
- miesięcznie została ustalona 3 lata temu, ale trzeba przeanalizować sytuację 
finansową wszystkich trzech spółek. Mówiono o modernizacji i rozbudowie 
oczyszczalni ścieków, ale temat ten będzie musiał pojawić się na Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Komisji Finansowo – Budżetowej. 5 kwietnia odbyło się kolejne 
spotkanie prezesów TBS i PEC  z udziałem przewodniczących rad nadzorczych i 
radcy prawnego w sprawie budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami do 
wspólnot mieszkaniowych przy ul. Reformackiej, św. Anny, Piłsudskiego. W trakcie 
spotkania ustalono, że brak jest opinii prawnej co do ważności uchwał podjętych 
przez wspólnoty mieszkaniowe, oraz prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa 
TBS-owi do podpisywania umów i podejmowania czynności przekraczających 
zwykły zarząd. Czynności te, w jej ocenie, przekraczały zwykły zarząd. TBS 
zobowiązał się do przygotowania i przedstawiania stosownej opinii do 12 kwietnia. 
Taka opinia wpłynęła. Spółki zobowiązały się do spisania stosownej umowy. PEC 
zobowiązało się do przygotowania swojej wersji porozumienia do 20 maja, a 
ostateczna treść ma być uzgodniona do 30 maja.  
W dniu 12 kwietnia odbyła się samorządowa konferencja organizowana przez 
starostwo powiatowe. Ze względów czasowych dyskusje dot. planu rozwoju 
lokalnego powiatu brzezińskiego na lata 2007-2013 przeniesiono na 20 kwietnia. 
Ustalono, że wszystkie rady gmin otrzymają projekt planu, aby ustosunkować się do 
niego zgłaszając wnioski. 16 kwietnia odbyło się seminarium dot. inwestycji 
drogowych w województwie łódzkim przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych 
na lata 2007-2013. Realny termin pierwszego naboru wniosków to pierwsze 
półrocze 2008 roku, a najbardziej optymistyczny termin to przełom roku 2007-2008.  
W dniu 17 kwietnia odbyło się spotkanie z panem Rafałem Kasprzakiem, który 
został wybrany w drodze konkursu na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzezinach. Ustalono, że nowy kierownik MOPS-u podejmie swoje 
obowiązki 14 maja.  
W dniu 18 kwietnia odbyło się zgromadzenie wspólników PEC. Po 
przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów podjęto uchwały m.in. dot. podziału 
zysku i udzielenia absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.  
23 kwietnia odbyło się spotkanie się z panią Marzeną Czajką wyłonioną w drodze 
konkursu na stanowisko z-cy kierownika USC w Brzezinach, która pracę podejmie 
od 15 maja.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że jednak miasto wystąpiło do sądu w sprawie 
gruntów przejętych przez Gminę Żydowską. Zadał pytanie czy nie można skierować 
do prokuratury zawiadomienia o prawdopodobieństwie popełniania przestępstwa, 
ponieważ braknie radnym kadencji za czym sprawa z powództwa cywilnego wejdzie 
na wokandę i nasze roszczenia zostanie rozpatrzone? Stwierdził, że jeżeli miasto 
wystąpiło do sądu, to Komisja Regulacyjna teren zabrała niezasadnie, czyli 
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popełniono przestępstwo. Uzyskaliśmy informację, że zlecono wycenę gruntów. 
Zadał pytanie dlaczego nie zdecydowano się na wycenę w 2004 roku? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że jeżeli radny widzi taką potrzebę to sam może 
złożyć zawiadomienie do prokuratury. Jej zdaniem trzeba  mieć dowody i pewność, 
że zaistniało przestępstwo, a takiej pewności ona osobiście nie ma. Dodała, że w 
drodze powództwa cywilnego występuje o zwrot nieruchomości. Orzeczenie 
Komisji Regulacyjnej jest orzeczeniem niewzruszalnym, od którego nie można się 
odwołać. My występujemy o zwrot nieruchomości lub odszkodowanie od wojewody 
w zamian za zabraną nieruchomość. Jeśli radny widzi tam znamiona przestępstwa, to 
ma pełne prawo występować do prokuratury, ona jednak znamion takich nie widzi. 
Zgodziła się, że co roku powinno robić się wycenę majątku, wycenę wszystkich 
nieruchomości, ponieważ nie można było przewidzieć, której nieruchomości 
zażyczy sobie Komisja Regulacyjna. Dodała, ze gmina powinna wyceniać 
nieruchomości ale oznacza to koszty i to wcale nie małe. Wycena małej działki 
kosztuje kilkaset złotych i jeżeli Rada sobie życzy wycenę to ona jako burmistrz 
prosi, aby Rada zabezpieczyła środki w budżecie.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jeżeli szacowanie 
nieruchomości odbywałoby się częściej, to oprócz kosztów byłyby pewne zyski w 
postaci wzrostu wartości majątku i wtedy podstawa do wymiaru podatku lokalnego 
byłaby wyższa. Jego zdaniem szacowanie nieruchomości co roku byłoby brakiem 
rozsądku, ponieważ nie byłby to opłacalne, ale do sprawy trzeba wrócić, ponieważ 
niektóre wyceny są sprzed kilku - kilkunastu lat.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wyceny sprzed kilkunastu lat są 
przeszacowywane zgodnie z przepisami księgowymi. O wycenach myślała w 
minionym roku, ponieważ od wartości nieruchomości przekazanych w użytkowanie 
wieczyste uzyskiwane są dochody, ale są to koszty. 

Radny Tadeusz Barucki poinformował, że wystąpił osobiście do Wojewody Łódzkiego i 
swoje dalsze działania uzależnia od odpowiedzi, jaką uzyska od wojewody. Jego 
zdaniem Wojewoda Łódzki też popełnił - nie chce uzyskać słowa przestępstwo, ale 
zapłacił Gminie Żydowskiej ok. 13 tys. zł. Jeśli od wojewody otrzyma nie 
satysfakcjonującą go odpowiedź to sprawę skieruje do prokuratury. 

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że ją również zbulwersowały przepisy mówiące o tym,  
iż Komisja Regulacyjna może sobie coś ustalić nie biorąc pod uwagę zdania 
właściciela, ale takie są przepisy. Dodała, że kierując sprawę do sądu w 99% jest 
przekonana o przegraniu sprawy w odniesieniu do zwrotu nieruchomości, ponieważ 
sąd nie podważy orzeczenia Komisji Regulacyjnej, ale ma nadzieje na 
odszkodowanie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zadała pytanie kiedy zacznie jeździć 
zamiatarka i czy jest tam zawarta częstotliwość i terminarze? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że już jeździ i tym faktem była zbulwersowana, że 
dzisiaj w dniu targowym sprzątała na ulicach przy targowisku. Dodała, że nie ma 
ustalonych konkretnych dni sprzątania, ale jest określenie, że dana ulica ma być 
zamiatana raz czy 2 razy w miesiącu. Każdorazowo sprzątanie jest uprzedzane 
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rozmową telefoniczną i jeśli jest to tylko możliwe w BIS-ie ukazuje się informacja o 
terminie sprzątania. 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zadała pytanie czy Bud-Drog rozpoczęło 
remont dróg asfaltowych? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że tak, ale pierwszym etapem było rozeznanie 
potrzeb.  

Radny Stefan Zasada stwierdził, że w Konstytucji jest zagwarantowane prawo do 
odwołania się i nie może być tak, że nie ma odwołania. Odwołanie gwarantuje 
Konstytucja. 

Pani Iwona Urban radca prawny odpowiedziała, że procedura dotycząca  odszkodowań i 
rekompensat utraconego majątku uregulowana jest w ten sam sposób w odniesieniu 
do wszystkich związków wyznaniowych. Orzeczenia Komisji Regulacyjnych są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Sprawa jest kuriozalna i niewiele 
kancelarii zna ten tryb. Najprawdopodobniej sprawa zakończy się skargą 
konstytucyjną.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy ten przepis był 
przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego? 

Pani Iwona Urban radca prawny odpowiedziała, że od 1991 roku, kiedy ten przepis został 
wydany nie było takiej skargi. 

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że obecnie chce wyczerpać tryb sądowy i dopiero wtedy 
będzie możliwość złożenia skargi. Przeprosiła za zmianę projektu uchwały 
dotyczącą zmiany statutu MOPS, ale projekt dotarł do Urzędu 19 kwietnia i wtedy 
nie było już czasu na zmianę treści projektu. Projekt wynika z zaleceń 
pokontrolnych.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że też widział błędy, ale projekt 
dotarł w dniu podpisywania porządku obrad i nie chciał dokonywać zmian w 
projekcie wiedząc, że będzie przygotowana autopoprawka.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że nie widział informacji na piśmie z prac między 
sesjami pani burmistrz. Zadał pytanie czy tylko jego dokumenty nie zawierają tych 
informacji? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że dzisiejsza informacja 
przedstawiona jest na jego wyłączną prośbę, a na przyszłą sesję radni otrzymają już 
tę informację na piśmie.   

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ona oczywiście się do tego dostosuje, ale 
pierwotna propozycja była, aby nie przygotowywać informacji z prac między 
sesjami na piśmie.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że informacja dot. przetargów ma 
być ograniczona, na rzecz ciekawszej informacji o pracy burmistrza między sesjami. 

Radny Stefan Zasada poprosił, aby pani burmistrz wystąpiła do Okręgowej Dyrekcji 
Dróg w Łodzi z prośbą o wyjaśnienie i przedstawienie realizacji inwestycji 
związanej z budową obwodnicy. Jeśli przyjmiemy, że obwodnica nie pójdzie w 
śladzie południowym będziemy musieli dokonać zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzennego, co jest czasochłonne.  
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Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad zobowiązała się do opracowania kilku koncepcji przebiegu obwodnicy. 
Dodała, że prosiła naczelnika wydziału do przygotowania odpowiedniego pisma, 
które dzisiaj wyjdzie. Z ustaleń telefonicznych wynika, że Generalna Dyrekcja jest 
na etapie ogłoszonego postępowania na wyłonienie wykonawcy koncepcji i projektu 
obwodnicy Brzezin. Postępowanie jest jedno, jeden przetarg, który ma zakończyć 
się projektem technicznym i uzgodnieniami, wykupami gruntów i pracami 
geodezyjnymi. Nie będzie to wymagać zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego, ponieważ będzie to wykonywane w oparciu o spec-ustawę. Gmina 
będzie musiała tylko zaakceptować dokonanie zmiany.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o kwestię ewentualnych 
protestów czy odwołań. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że na razie nie wiadomy jest nawet przebieg 
obwodnicy. Dodała, że ten specjalny tryb nie przewiduje żadnych odwołań czy 
protestów. Wykonawca buduje, ustalając odszkodowanie, które przekazuje do 
depozytu sądowego. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o wyrobisko pod Tadzinem. Dodał, że z 
posiadanych informacji na komisji wynika, że środki zabezpieczone na rekultywację 
od dzierżawcy zdeponowane są na koncie. Zadał pytanie czy to ma sens? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że radny pyta o to co sesję a ustalenia są takie, że 
na Komisji Rozwoju najpierw trzeba ustalić co na tym terenie zamierzamy robić. 
Przygotowany projekt przewiduje zasypanie dziur w celu zyskanie równego terenu, 
ale jeżeli radni uznają, że teren przeznaczyć na rekreację, rekultywacji zakładanej 
pierwotnie nie należy wykonywać.  

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że nie pyta o to, co sesję, ale zapytał się tylko raz 
na poprzedniej sesji. Dodał, że do rekultywacji terenu obliguje nas umowa na 
dzierżawę terenu. A teraz pyta czy jest sens, aby te pieniądze leżały. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że można robić, ale trzeba wiedzieć, co się chce 
robić. Projekt zakładał wyrównanie terenu.  

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że w takim razie teren należy wyrównać. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że za 15 tys. zł. rekultywacji się nie wykona, a 

projektu rekultywacji wtedy jeszcze nie było.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na sesję przybył starosta 

powiatu - Edmund Kotecki, którego powitał. Dodał, że Plan Rozwoju Lokalnego 
zakłada nastawienie się miasta na turystykę. Jego zdaniem turystka tak blisko 
oczyszczalni ścieków raczej nie ma szansy. Pieniądze na rekultywację są 
symboliczne, a rekultywacja powinna być wykonywana pod określone cele.  

 
 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie o termin oficjalnego przekazania boiska ze 

sztuczną nawierzchnią. Dodał, że Komisja Spraw Społecznych zatwierdziła regulamin 
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korzystania z tego boiska. Zadał pytanie o plac zabaw, który w ramach głosowania 
internetowego „Danonki” miał powstać w Brzezinach. Czy mamy szanse na ten plac 
zabaw? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że była to ogólnopolska akcja prowadzona przez tę 
firmę i jedno ze stowarzyszeń działających na terenie Brzezin zgłosiło plac zabaw w 
Brzezinach. Ktoś zgłosił drugi plac i w tym momencie głosy się rozbiły. 
Najprawdopodobniej Brzeziny nie wygrały tego konkursu, ponieważ w przypadku 
wygranej coś więcej wiedziałaby w tej sprawie.  
W sprawie przekazania boiska odpowiedziała, że nie ma dokumentów przekazania 
tego obiektu stowarzyszeniu BKS. Nie można ustalić, na jakich zasadach BKS jest 
użytkownikiem tego terenu. Zgodziła się, że przekazanie powinno odbyć się jak 
najszybciej, ale są pewne zaszłości.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że szkoda, iż obiekt takiej klasy 
nie był przekazany. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że aby przekazać boisko ze sztuczną nawierzchnią 
trzeba znać zasady, na jakich przekazano grunt. 

Pani Iwona Urban dodała, że BKS ma oddane w użytkowanie pomieszczenia. W tej 
umowie powołują się na decyzje z 1974 roku mówiącą o oddaniu gruntu. Na chwilę 
obecną nie można odnaleźć tej decyzji, ale cały czas szukamy. Chcemy wygasić tę 
decyzję przekazując nieruchomość w trwały zarząd.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o wyznaczenie konkretnego terminu 
załatwienia tej sprawy. Dodał, że jeżeli do najbliższej sesji się nie uda dokumentów 
odnaleźć, to trzeba poszukać rozwiązania zastępczego. 

Pani Iwona Urban dodała, że oczekujemy pomocy w tej sprawie ze strony BKS-u. Taką 
decyzję powinien posiadać także BKS i w tym zakresie musi być współpraca.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że BKS mając jedną decyzję powinien jej bardziej 
chronić. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że BKS jest stowarzyszeniem, w 
którym członkowie nie muszą przykładać aż tak dużej wagi do dokumentów. Trzeba 
ustalić ostry termin na załatwienie sprawy, a jeżeli nie uda się znaleźć dokumentów 
to trzeba poszukać rozwiązania zastępczego.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że stowarzyszenie to miało kiedyś siedzibę w 
Skierniewicach i może tam są dokumenty.  

 
 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wpłynęły do niego 

odpowiedzi na interpelacje radnych Tadeusza Baruckiego z 23 i 24 kwietnia. W 
sprawie listu zbiorowego mieszkańców ul. Polnej i Okrzei dotyczącego budowy 
kanalizacji i dróg wystąpiono od Zarządu Dróg Wojewódzkich. W tej sprawie 
planowane jest spotkanie, ponieważ budowę drogi musi poprzedzić wybudowanie 
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kanalizacji, która planowana jest na lata 2010- 2011. Zadał pytanie czy radny Tadeusz 
Barucki jest zadowolony z odpowiedzi.  

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że z jednej odpowiedzi jest zadowolony w pełni, z 
drugiej nie bardzo, ponieważ jest niezrozumiała, a wynika z niej, że informacja o 
stanie mienia komunalnego powinna zawierać aktualną wycenę. Odwołanie się do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej jego zdaniem nie jest potrzebne.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na ul. Rejtana znaki drogowe 
zostały już poprawione zgodnie z sugestią radnej Zofii Krawczyk, a sprawa 
nawierzchni jest przedmiotem debaty między starostwem, a miastem.  

 
W tym miejscu Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu panu Staroście.  
 
Starosta Edmund Kotecki poinformował, że konferencja samorządowa rozpoczęła nowy 

etap naszej współpracy. Poprzez konferencję próbowaliśmy pokazać kompetencje i  
możliwości finansowe powiatu, że to nie tylko sytuacja naszego powiatu ale powiatów 
w Polsce i wynika to z ustawy, która fatalnie umocowując powiaty daje kolejne 
zadania bez pokrycia środków finansowych, daje dochody własnych bez źródeł ich 
pokrycia. Przekazując przygotowywany projekt Planu Rozwoju Lokalnego oczkujemy 
na współpracę, aby plan był zgodny z oczekiwaniami gmin. Kolejna wspólna 
propozycja powiatu to jarmark wojewódzki organizowany w połowie września. Jest 
tam 50 pawilonów bezpłatnych do dyspozycji, ale trzeba mieć konkretną odpowiedź, 
jakiś folder, propozycje dotyczące szlaków turystycznych. Powstaje pytanie czy nadal 
zmierzamy w kierunku turystyki a jeżeli tak to, o jaką turystykę nam chodzi - pieszą, 
rowerową, weekendową. Blisko powiatu przecinać się będą dwie autostrady. Powiat 
leży między Łodzią, a Warszawą. Nie zawłaszczając kompetencji żadnej gminie 
uważamy, że powiat powinien być animatorem czy koordynatorem pewnych naszych 
wspólnych działań. Jeżeli wspólnie będziemy prezentować nasze propozycje, nasza 
pozycja będzie silniejsza. Wspólnie byłoby łatwiej. Jest oferta utworzenia szkoły jazdy 
dla samochodów ciężarowych. W sprawie ul. Rejtana stwierdził, że można wspólnie 
inwestować w drogi. Powiat będzie najpierw realizował inwestycje drogowe w 
gminach, w których same gminy inwestują w infrastrukturę dróg powiatowych. Można 
się z tego śmiać, ale to rzeczywistość śmieszna i tragiczna. Tak jest w wielu 
powiatach. Skoro wyremontowaliśmy ul. Małczewską proponujemy, aby miasto 
wyfrezowało i położyło dwie warstwy asfaltu na ul. Rejtana. Według naszych 
szacunków kosztowało to by ok. 70 tys. zł. Po stronie powiatu byłyby prace 
przygotowawcze i przetarg, a miasto sfinansowałoby prace inwestycyjne. Taka jest 
rzeczywistość, że pieniędzy w powiecie na bieżące utrzymywanie dróg nie ma. 
Realizacja przez miasto Brzeziny inwestycji na ul. Rejtana byłaby bardzo dobrym 
przykładem gminy, na terenie której blisko 90 % dochodów powiatu jest 
konsumowane. To  były bardzo dobry przykład dla pozostałych gmin, aby zechciały 
dofinansować inwestycje drogowe.  Inne inwestycje drogowe to likwidacja 
niebezpiecznego zakrętu w Adamowie, czy droga w Eufeminowie. W sprawie 
inwestycji drogowych będzie rozmawiał także z firmami transportowymi. 31 maja jest 
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VI rocznica utworzenia powiatu, która ma się zakończyć wspólnym samorządowym 
piknikiem i zaprasza na to spotkanie radnych.   

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że rocznica powiatu zbiega się z 
dniem samorządowca, co stanowi dodatkową okazję do integracji.  

 
 

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006. 
 
Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto 

Brzeziny za rok 2006 – materiał w załączeniu. Na zakończenie odczytała treść 
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta Brzeziny z  
wykonania budżetu za rok 2006. 

Pytań nie zgłoszono.  
 
 

11. Realizacja inwestycji miejskich prowadzonych w 2006 r. 
 
Pan Paweł Świderski naczelnik Wydziału Inwestycji przedstawił informacje dot. 

realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w 2006 r. –materiał w załączeniu.  
Pytań nie zgłoszono.  
 
 

12. Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006. 

 
Pan Radosław Pyka pełnomocnik burmistrza do spraw rozwiązywania problemów 

alkoholowych przedstawił sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006– materiał w 
załączeniu. 

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że w każdej szkole pracują pedagodzy, którzy 
domagają się sprawozdań z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodała, że w ubiegłym roku w 
Urzędzie Miasta funkcjonował punkt informacyjnych o uzależnieniach i sposobach 
terapii. Zadała pytanie czy w tym roku działa także taki punkt?  

Pan Radosław Pyka odpowiedział, że przewidziane jest funkcjonowanie takiego punktu, 
ale zależy to od możliwości osoby, które zechce wykonywać te czynności. Nie 
przewidziane są żadne środki finansowe, a prowadził je radny Krzysztof Kotynia. W 
tym roku punkt będzie uruchomiony w bibliotece parafialnej. 

Radna Zofia Krawczyk zwróciła uwagę na niepokojącą reklamę alkoholi a zwłaszcza 
piwa, co może mieć wpływ na obniżenie się granicy wieku spożywania piwa do lat 
9. Oskarżyła reklamę piwa, która czyni wiele zła w umysłach młodego człowieka. 
My w szkole mówimy jednym głosem nie, ale reklamę odbierają także dzieci. 
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Obniżenie wieku spożywania alkoholu to wpływ reklamy piwa. Spece od reklamy 
pracują teraz nad sugestia podprogową. Poprosiła, aby jej niepokój dotyczący 
reklamy piwa został przesłany do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Dodała, że Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej czyni 
dużo dobrego dla osób z problemem alkoholowym, za co im dziękuje.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że na pewno apele w sprawie 
reklamy piwa znajdą odzwierciedlenie w parsie lokalnej i nie widzi przeszkód, aby 
apel przesłać do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 
który może włączyć się cała Rada.  

Radna Grażyna Korybut podkreśliła, że program na rok 2007 będzie poszerzony o 
problematykę narkomanii i przeciwdziałania przemocy. Zwróciła uwagę na 
konieczność budowy systemu profilaktyki, integrowania takiego systemu poza 
alkoholizmem. Z profilaktyką nie powinny borykać się tylko szkoły, ale także inne 
instytucje. Zadała pytanie o podjęte działania w sprawie szkolenia osób, które ten 
program będą budować i czy jest wśród nich przedstawiciel policji? 

Pan Radosław Pyka odpowiedział, że informować Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych nie potrzeba, ponieważ fakt agresji reklamy jest znany. 
Dodał, że reklama napojów alkoholowych regulowana jest przez ustawę o 
wychowaniu w trzeźwości. Zapewnił, że ten aspekt będzie uwzględniony w pracy 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodał, że udało się 
utworzyć grupę, która będzie się szkolić w zakresie nabycia umiejętności tworzenia 
programów na potrzeby gminy. Jest to nowe zadanie. W grupie tej jest on, pedagog 
z gimnazjum, członek Miejskiej Komisji i prezes brzezińskiego koła Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. Komendant Policji odmówił udziału przedstawiciela 
policji, a szkolenie finansowane jest ze środków unijnych. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że należy wyrazić niepokój, co do 
eskalacji reklamy w godzinach, w których dzieci oglądają telewizję.  

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zadała pytanie o wydawanie środków w skali 
kraju. 

Pan Radosław Pyka odpowiedział, że nie brał pod uwagę tak szerokiego ujęcia, ale może 
to uwzględnić.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował wszystkim osobom, którzy 
przyczyniają się do realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, dziękując panu Radosławowi Pyce za przygotowany 
materiał.   

 
 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 
rok 2006. 

 
Radna Małgorzata Pyka przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 27 

marca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym Komisja dokonała 
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oceny sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006. Komisja Rewizyjna 4 
głosami za, przy 1 głosie wstrzymujących wnioskowała o przyjęcie sprawozdania. 
Takim samym stosunkiem głosów Komisja opowiedziała się za udzieleniem 
absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto 
Brzeziny za rok 2006. Wnioski i protokół z posiedzenia zostały przesłane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zaopiniowała je pozytywnie. Materiały te 
radni otrzymali.  

Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie absolutorium, który został pozytywnie zaopiniowany.  

Radny Krzysztof Kotynia stwierdził, że podtrzymuje swoje uwagi, co do udzielenia 
absolutorium, ale są to uwagi pozamerytoryczne, a przy wielości prowadzonych 
inwestycji jego okręg wyborczy jest nieco zapomniany. Dodał, że do budżetu nie 
ma uwag. Do uwag może dodać brak środków unijnych.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że budżet wykonany jest w sposób 
poprawny, ale należy ubolewać, że wykonany był głównie środkami własnymi. 
Może okazać się że lata najlepsze w pozyskaniu środków są za nami.  

Radna Małgorzata Pyka stwierdziła, że pozyskanie środków zewnętrznych nie ma 
wpływu na wykonanie budżetu i o tym należy pamiętać przy dyskusji nad 
absolutorium.  

Innych uwag nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006. 

 
Uchwała Nr VII / 28 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006 została przez Radę podjęta w głosowaniu 
jawnym 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. Uchwała w załączeniu.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił przerwę do godziny 16.00. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady sesji.  
 
Burmistrz Ewa Mądra podziękowała radnym za udzielone absolutorium. Wyraziła opinię, 

że dalsza współpraca będzie układać się jak najlepiej. Zapewniła, że stara się 
pracować dla miasta i współpracować z radnymi jak najlepiej.  
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z 
Zagranicą Rady Miasta Brzeziny. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że radni Andrzej Kurczewski 

i Tadeusz Pabin wyrazili wolę pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji 
Spraw Społecznych i Sportu. 

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, 
Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny.  

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

zmiany składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, 
Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny została przez Radę 
podjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu.  

 
 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Spraw 
Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny. 

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

składu Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny. 
  
Uchwała Nr VII / 30 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

zmiany składu Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny została 
przez Radę podjęta 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w 
załączeniu.  

 
 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych.  
 
Radny Stefan Zasada zgłosił wniosek formalny, aby w związku z brakiem na sesji 

wnioskodawcy tego tematu- radnego Romana Sasina zdjąć ten punkt z porządku 
obrad. 

Wniosku przeciwnego nie zgłoszono. 
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że jej zdaniem i zdaniem radcy prawnego w 

materiałach, które zostały dołączone do projektu uchwały nie zostały prawidłowo 
wskazane środki finansowe.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jest to głos nie na ten temat.  
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że jeżeli temat ma wrócić na kolejnej sesji to źródło 

finansowania musi być dokładnie wskazane.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że nad problemem debatowały 
dwie komisje i gdyby był wnioskodawca najprawdopodobniej źródło by wskazał.  

Wniosek radnego Stefana Zasady został przyjęty 11 za – jednogłośnie.  
 
 

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

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, która to będzie już zmiana 

budżetu w tym roku? 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że czwarta.  
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007, wprowadzając 
autopoprawkę polegającą na przesunięciu środków wydatku inwestycyjnych na 
remonty bieżące w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na remont dachu, 
ponieważ w ten sposób można pozyskać środki z rezerwy oświatowej. 

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że cała inwestycja kosztować będzie ok. 1,8 mln zł. Chcąc 
uprzedzić ewentualne komentarze dodała, że na razie wydzielamy wydatki związane 
z wymianą dachu przesuwając na wydatki bieżące. Gdy środków nie dostaniemy, 
zmiany będą szły w przeciwnym kierunku, do stanu obecnego. 

 
Uchwała Nr VII / 31 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 została 
przez Radę podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w 
załączeniu.  

 
 

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

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt w sprawie oddania w najem na 

okres 10 lat działki nr 2564/26, położonej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 4 w 
Brzezinach. 

 
Uchwała Nr VII / 32 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

oddania w najem na okres 10 lat działki nr 2564/26 , położonej przy ul. Konstytucji 
3-go Maja 4 w Brzezinach została przez Radę podjęta 13 głosami za - jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu.  
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach.  

 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 

zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach. Dodała, że w wyniku 
przeprowadzonego naboru została wybrana pani Marzena Czajka.  

 
Uchwała Nr VII / 33 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach została 
przez Radę podjęta 15 głosami za - jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.  

 
Pan Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach wprowadzając autopoprawkę.  
Uchwała Nr VII / 34 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach została przez 
Radę podjęta 13 głosami za - jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego 
Rady Miasta Brzeziny do przekazania oświadczenia lustracyjnego sekretarza 
miasta i skarbnika miasta do Instytutu Pamięci Narodowej. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że 2 tygodnie temu na stronie 

internetowej Instytutu Pamięci Narodowej pojawił się wzór dokumentu, przy użyciu 
którego przesyła się oświadczenia lustracyjne. Wskazana jest tam osoba 
odpowiedzialna do przekazania oświadczeń, którą trzeba wymienić z imienia i 
nazwiska podając nawet nr telefonu. Przedstawił projekt uchwały w sprawie 
upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny do przekazania 
oświadczenia lustracyjnego sekretarza miasta i skarbnika miasta do Instytutu 
Pamięci Narodowej.  

 
Uchwała Nr VII / 35 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny do przekazania 
oświadczenia lustracyjnego sekretarza miasta i skarbnika miasta do Instytutu 
Pamięci Narodowej została przez Radę podjęta 15 głosami za - jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że z pierwszych doświadczeń 

wynika, że trzeba złożyć całe oświadczenia cześć A i B podpisując właściwe.  
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22. Wolne wnioski. 
 
Radny Tadeusz Barucki przekazał apel mieszkańców ulic Kulczyńskiego, Głowackiego 

aby Przewodniczący Rady w imieniu tych mieszkańców wystąpił do Komendy 
Powiatowej Policji w Brzezinach  o wzmożenie patroli w celu likwidacji wyścigów 
motocyklistów. Zbiórka odbywa się na parkingu przed Intermarche, gdzie „palona 
jest guma”. Dodał, że mieszkańcy bloku przy pasażu skarżą się, że na pasażu 
utworzony został parking, który stanowi utrudnienie dla mieszkańców. Poprosił, aby 
zaakcentowała to lokalna prasa.  

Radna Zofia Krawczyk zgłosiła wniosek, aby Zakład Energetyczny dokonał przeglądu 
linii energetycznych, ponieważ średnio raz w miesiącu występuje awaria oświetlenia 
ulicznego na ul. Małczewskiej.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że w sprawie oświetlenia 
ulicznego właściwy jest nie zakład energetyczny, ale konserwator oświetlenia 
miejskiego.  

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że na Komisjach Rady mówiono o powrocie do 
pomysłu budowy masztu antenowego. Zadał pytanie czy nie można wystąpić do 
Telekomunikacji o wskazanie czy poprawiły się na tyle urządzenia, że nie stanowią 
już takiego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, ponieważ jest taki postęp techniki, że 
przeciętny człowiek może tego nie objąć. Jego zdaniem można  wybudować maszt i 
osiągnąć z tego korzyści. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że stawiamy się w gorszym 
położeniu mediacyjnym, ponieważ wcześniej odmówiliśmy budowy masztu. Dodał, 
że maszt chyba nie został wybudowany i trzeba zastanowić się aby to właściwie 
rozegrać. Poprosił o wyrażenie swoich opinii przez radnych w tej sprawie. 

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że jest przeciwniczką budowy masztu i chociaż 
zmieniły się technologie oddziaływanie na organizmy pozostało takie samo. Dodała, 
że najlepszym wyrazicielem opinii, że maszt nie powstał w okolicy był brak zgody 
mieszkańców ościennych gmin. Powstają maszty telefonii komórkowej ale o 
mniejszych zasięgach. Jeżeli jest potrzeba to jest gotowa sprawdzić eksperta, który 
potwierdzi szkodliwe oddziaływanie tego typu promieniowania, a ona boi się, że 
pieniądze, które uzyskamy po wybudowaniu masztu zostawimy na cmentarzu.  

Radny Stefan Zasada stwierdził, że maszt miałby być ok. 900 metrów od jego domu i za 
jego budową podpisuje się obydwoma rękoma. Podejmuje się nawet roli 
negocjatora. Budowa masztu oznacza miliony w ręku i podatek z tytułu działalności 
gospodarczej, a wybudowanie masztu np. w Koluszkach czy Nowosolenej może 
oznaczać tylko oddziaływanie na mieszkańców Brzezin.  
Zadał pytanie jak ma się brak z-cy burmistrza w odniesieniu do ustawy 
samorządowej? Czy nie potrzebny jest manager, który na pewne sprawy spojrzy 
perspektywicznie? Zapewnił, że jemu zależy na mieście i mówiliśmy o środkach 
unijnych, których w Brzezinach nie ma. Jego zdaniem ci, którzy nie biorą funduszy 
unijnych nie pomogą miastu. Dotychczas fundusze były duże a teraz mają być 
megafundusze. Starosta planuje utworzyć specjalne stanowisko. On nie wie jaka 
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kwota jest potrzebna na zatrudnienie takiej osoby, ale na pewno dość wysoka. Jeżeli 
ktoś załatwia miliony, to warty jest nawet 100 tys. zł., ponieważ i tak na tym się 
zyskuje. Należy skorzystać z usługi zewnętrznej, ale gwarancja wypłaty następuje 
dopiero wtedy, gdy załatwi pieniądze. Musimy coś zrobić, ponieważ nie sposób żyć 
za własne pieniądze. Na koniec wcześniejszej kadencji wykonano inwestycje w 
ulicach Piłsudskiego Fredry, Moniuszki pozostawiając 1,5 mln zł długu. Wtedy to 
mu się w głowie nie mieściło, a teraz należy zrobić wszystko, aby pozyskać 
pieniądze. Jego zdaniem jesteśmy biedni i chcemy wydawać więcej niż zarabiamy. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński chcąc zakończyć wątek masztu podsumował, 
że jak na razie w dyskusje przeważa pogląd za powrotem do rozmowy na temat 
budowy masztu. 

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że budowa masztu nie oznacza ani inwestycji ani 
pieniędzy, ponieważ nie wybudowano drogi a położono jedynie płyty jumbo, a 
śmiertelność osób tam wzrosła. Najważniejsze jest zdrowie naszych dzieci. Dodała, 
że nie wie skąd jest nagle powrót do tematu dobudowy masztu. Ona jedynie słyszała 
o zapytaniu pani dyrektor Mrówki co do budowy masztu na dachu Szkoły 
Podstawowej Nr 2, która w tej sprawie miała rozmawiać z rodzicami. Rodzice  na 
budowę masztu nie zgodzili się. Jej zdaniem temat budowy masztu był zamknięty. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że w tej chwili nie jest za budową masztu ani przeciw, 
ale jakby maszt już powstał w Brzezinach to byłby widoczny z odległości 50-100 
kilometrów.  

Radny Stefan Zasad stwierdził, że według badań bardziej na środowisko oddziaływają 
mikro przekaźniki jakie są montowane u nas na kominie, niż przekaźnik, który jest 
zamontowany na Pałacu Kultury.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że nie jesteśmy w stanie sprawy 
dzisiaj rozstrzygnąć i dlatego proponuje że będzie w tej sprawie rozmawiać z panią 
burmistrz, aby temat rozpoznać. Temat został zapoczątkowany i do niego wrócimy. 

Radny Tadeusz Pabin zadał pytanie kto jest właścicielem terenu przed Indelem przy ul. 
Piłsudskiego, ponieważ mieszkańcy pytają się, czy można tam parkować. Czy ktoś 
spoza zakładu może tam zaparkować? Przy ul. Moniuszki była ciastkarnia. Zadał 
pytanie czy nie należałoby tego budynku rozebrać. Nasze miasto wygląda szaro i 
ponuro. Dobrze, że jeździ zamiatarka, ponieważ jest brudno. Dodał, że trzeba coś 
zrobić w sprawie jednolitej elewacji budynku dworca, ponieważ każdy najemca dba 
tylko o swoją cześć. Zwrócił uwagę na konieczność naprawienia ogrodzenia w 
Szkole Podstawowej Nr 1. Zadał pytanie czy teren przy markecie przy ul. 
Przedwiośnie jest Urzędu czy prywatny, ponieważ nie jest zagospodarowany, może 
go zrekultywować i przeznaczyć dla dzieciaków albo na inny cel.  

Radny Krzysztof Kotynia poinformował, że mieszkańcy ul. Krakówek prosili o lampę na 
skrzyżowaniu ul. Krakówek – Słowackiego. Są tam trzy lampy ale oświetlenie nie 
pada we właściwym kierunku, jest ciemno i trochę niebezpiecznie. Przypomniał, że 
kiedyś była propozycja wymiany lamp na energooszczędne. Może dobrze byłoby 
wrócić do tego pomysłu, tak aby oszczędzać na wydatkach na oświetlanie uliczne. 
Dodał, że co najmniej 1/3 sprzedawanego w Brzezinach alkoholu to alkohol 
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przemysłowy. Alkohol ten agresywnie wpływa na układ nerwowy osoby pijącej. 
Zaproponował nawiązanie współpracy z policją w tym zakresie. On nie jest od 
podawania adresów, ponieważ powinna robić to policja. Dodał, że przypuszcza, iż w 
Brzezinach na większych ulicach są przynajmniej 1-2 „meliny”, o czym wie nie 
tylko on ale i mieszkańcy.  Mieszkańcy ul. Kilińskiego zwrócili także uwagę, że jest 
strach przechodzić przez most na ul. Kilińskiego, gdy mijają się dwa tiry. Jeden z 
mieszkańców zaproponował dodatkowy mostek dla pieszych i to jest chyba dobry 
pomysł. Poprosił o przekazanie głosu mieszkańcom ul. Sejmu Wielkiego. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w tym roku nie pozyskamy środków 
zewnętrznych, ponieważ nie będzie naboru. W poprzednich naborach nie 
uzyskaliśmy środków, ponieważ o  2 miesiące mieliśmy za późno plan rozwoju 
lokalnego tworzony na podstawie strategii, od której zaczynała się poprzednia 
kadencja, a wcześniej takiego dokumentu nie było. W drugim naborze tam gdzie 
ubiegaliśmy się o środki na potrzebne inwestycje środków już nie było. Składaliśmy 
wnioski na inwestycje potrzebne, na które były już przygotowane projekty. Jednak 
w tych dziedzinach już nie było pieniędzy. Obecnie przygotowujemy plan rozwoju 
lokalnego, który jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o fundusze. Naboru 
nie będzie do października więc dokument można na spokojnie przemyśleć i złożyć 
wnioski tak aby plan stanowił wizję całej Rady. Po uchwaleniu planu będziemy 
starać się o środki zewnętrzne. W sprawie planu rewitalizacji odpowiedziała, że jest 
7 ofert i z najlepszym oferentem zostanie podpisana umowa. Cena ofert jest 
porównywalna, termin realizacji dokumentu wynosi ok. 3 miesiące. Plan 
rewitalizacji jest kolejnym dokumentem potrzebnym przy ubieganiu się o środki 
przy rewitalizacji starego miasta, placu PKS-u, czy kwartału Staszica - św. Anny  - 
Mickiewicza i Reformackiej. Wniosek obejmuje bardzo dużą ilość dokumentacji. 
Zgodziła się, że trzeba kogoś zatrudnić do ubiegania się o środki ale i tak pewne 
dokumenty trzeba zlecić firmie zewnętrznej. Dodała, że ona ma inną koncepcję, 
ponieważ myśli o utworzeniu wydziału, ale jest to kwestia wewnętrznych 
uregulowań.   

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie 
kwestii z-cy burmistrza i jego umocowania w przepisach prawa samorządowego, czy 
jest obligatoryjny czy też nie. Dodał, że oczekuje takiej opinii na piśmie. Dodał, że 
podoba mu się pomysł radego Zasady czy zatrudnić młodszego referenta za 1 tys. zł. 
czy zatrudnić firmę za 100 tys. zł, która zabezpieczałaby sferę obsługi. Albo będzie 
to z-ca burmistrza wybrany w konkursie, którzy zaprezentuje taki poziom wiedzy,  
kompetencji i koneksji, albo specjalista lub firma, której wynagrodzenie uzależnione 
będzie od wielkości pozyskania środków.  

Burmistrz Ewa Mądra zadała czy Rada zamierza także narzucić zakres czynności z-cy 
burmistrza? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że nie chcemy narzucić, tylko 
wiedzieć jednoznacznie czy w mieście może nie być z-cy burmistrza, czy powinien 
być. 
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Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że jeżeli Przewodniczący Rady sugeruje, że powinien 
robić to czy tamto, a to nie jest kompetencja Rady. Dodała, że ma inną koncepcję. 
Firmę zewnętrzną można zatrudnić do przygotowania wniosku czy jakiegoś 
opracowania. Dodała, że nie ma firmy zewnętrznej, która będzie myślała i szukała za 
nas potrzeb. Ktoś powinien czuwać nad całokształtem – plan zagospodarowania 
przestrzennego, gospodarka nieruchomościami, to jest całość i dlatego bardziej 
widziałaby wydział, który czuwałby nad realizacją planu rozwoju lokalnego. To jest 
jej pomysł i chciałaby go jeszcze przedyskutować i przemyśleć. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że część Rady zgłosiła pani 
burmistrz pewną ofertę, a pani może się z niej skorzystać lub nie i to burmistrz jest 
organem wykonawczym i decyduje o jego obsłudze. 

Radny Stefan Zasada stwierdził, że chodzi o znalezienie takiej firmy, która bierze 
pieniądze po realizacji finansowej wniosku. 

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że za darmo to raczej nikt nie zrobi, ale można 
wysokość wynagrodzenia uzależnić od pozyskanych środków. Odpowiedziała, że 
pan Płatek jesienią ubiegłego roku zwrócił uwagę na topole przed Indelem. Gdy 
wystąpiliśmy do Indelu o podcięcie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu  okazało 
się, że właścicielem gruntu jest miasto. Miasto wystąpiło z wnioskiem do 
użytkownika terenu, chcąc uregulować sprawę. Indel nie był tym jednak 
zainteresowany. Widząc potrzebę mieszkańców na parking uzgodniono wycięcie 
topól, rozebranie ogrodzenia i utworzenie otwartego parkingu. Dodała, że  budynek 
dawnej ciastkarni został przekazany TBS-owi, który zamierza ten budynek rozebrać. 
Potwierdziła, że zamiatarka wyjechała dwa dni temu i nie zdążyła jeszcze zamieść 
wszystkich ulic. W kwietniu i maju ma sprzątać dwa razy częściej niż w pozostałych 
miesiącach. Poza ulicami są jeszcze inne tereny do sprzątania. Tereny te będzie 
sprzątała grupa robót interwencyjnych i robót publicznych uruchomione od 8 maja. 

Pan Zbigniew Zieliński dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 odpowiedział, że w 
tegorocznym budżecie przewidział środki na naprawę ogrodzenia terenu szkoły, ale 
powstał problem wybudowania nowego węzła przeciwpożarowego w budynku. Po 
wycenie budowy hydrantów będzie wiedział ile środków pozostanie na ogrodzenie.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że budynek dworca nie jest naszą własnością. 
Dodała, że być może na podstawie koncepcji nowego dworca uda się doprowadzić 
budynek dworca do stanu używalności. Dodała, że może wystąpić do PKS-u z 
prośbą na ujednolicenie elewacji. W sprawie lampy Krakówek- Słowackiego 
odpowiedziała, że trzeba to sprawdzić na miejscu i dopiero wtedy odpowiedź 
zostanie udzielona. Potwierdziła, że była koncepcja wymiany lamp na 
energooszczędne, ale nie można było jej realizować z uwagi na nie ustalenie 
właściciela oświetlenia. Zainteresowane firmy się zgłaszają, przygotowano 
opracowanie i wyliczenie po ilu latach inwestycja się zwróci. Miasta po wymianie 
oświetlenia na energooszczędne, za wymianę płacą z oszczędności powstałej z  
rocznych opłat za oświetlenie ulic. Firma załatwia kredyt, a gminy spłacają z 
zaoszczędzonych środków. Okres zwrotu to 6 lat. Wymiana dotyczyłaby wszystkich 
lamp. Aby zapłacić trzeba mieć tytuł prawny do lamp. Miasto lamp nie miało na 
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stanie i do lamp nie przyznawał się także zakład energetyczny, ale do spawy można 
wrócić. Trzeba jednak ustalić właściciela lamp i jeśli się okaże się, że właścicielem 
jest zakład energetyczny to i tak nie możemy finansować wymiany. Dodała, że być 
może wystąpić do policji na podstawie informacji, którą podał radny Kotynia, aby 
uczulić policjantów na temat sprzedawanego alkoholu przemysłowego.  
W sprawie ul. Kilińskiego odpowiedziała, że faktycznie jest tam coraz gorzej, 
ponieważ kierowcy wypracowali sobie skrót na Łowicz. Budowa chodnika jest 
uzasadniona, ale na ten rok nie była planowana. Dzisiejsze wystąpienie można 
potraktować jako wniosek do przyszłorocznego budżetu. Było wystąpienie do 
policji, która niewiele jednak robi w tej sprawie. W sprawie terenu przy ul. 
Przedwiośnie odpowiedziała, że teren przy markecie jest podzielony na działki i 
sprzedany. Co roku wysyłane są pisma proszące o uporządkowanie terenu. Dodała, 
że ktoś z właścicieli występował o wypis z planu być może coś zacznie się tam 
budować. Dodała że w sprawie nieestetycznego wyglądu posesji przy placu Jana 
Pawła II, podobnie jak kamienicy przy ul. Staszica, miasto nic nie może zrobić poza 
zwracaniem uwagi nadzorowi budowlanemu o zagrożeniu. Zapewniła, że będzie 
ponownie występować w tej sprawie do nadzoru budowlanego.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy jest możliwość rozmowy z panem Makowskim 
w sprawie zmiany elewacji i ogrodzenia na Placu Jana Pawła II.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że do pana Makowskiego pisma wysyłane były 
wielokrotnie. Po którymś monicie był osobiście deklarując zlecenie projektów. To 
było 2 lata temu. Były pisma do nadzoru, ale nadzór odpowiedział, że psuje to 
estetykę a niczemu nie zagraża. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy nie można zrobić coś wspólnym sumptem 
może robotami publicznymi? 

Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie, co tam można zrobić? 
Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że można nawet rozebrać.  
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że roboty publiczne także oznaczają wydatkowanie 

pieniędzy, ponieważ miasto płaci ludziom i dlatego ona też może czekać aż jej 
kamienice pomalują albo tynki poprawią. Zgodziła się, że coś można zrobić np. 
ćwiczenia straży, ale jest to prywatna posesja. Zaproponowała zaproszenie pana 
Makowskiego na sesję lub Komisję Rozwoju Gospodarczego. 

Radny Roman Sasin zgłosił wniosek formalny o dopuszczenie do głosu mieszkańców ul. 
Sejmu Wielkiego.  

Pan Stefan Kotynia przypomniał, że 3 lata temu pani Burmistrz zwróciła się do 
mieszkańców ulicy Sejmu Wielkiego o wykupienie od nich ziemi na poszerzenie 
drogi. Wykupiono teren od trzech właścicieli, a jedna osoba pozostała. Stwierdził, ze 
pani Burmistrz do tej pory nic nie robi w tej sprawie ani nie wywłaszcza, mimo że 
jest podstawa prawna do wywłaszczenia sądowego. W takim stanie jak za pani nie 
było nigdy tak złego stanu ul. Sejmu Wielkiego. Równiarka przejechała a panowie 
dyrygowali. Z 6 metrów zrobiło się 3,2 metra to jest ulica jednokierunkowa, a nawet 
nie ulica  a droga dojazdowa w pole, jak kiedyś pani ją określiła, a nazywa się ulicą 
Sejmu Wielkiego. Obraża pani mieszkańców, ponieważ „poniżyła” ich ulicę.  Na 
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środku powstały zaniżenia, pan Kruś i pan Bedyniak dyrygowali równiarką. Pan 
Bedyniak zarzucił szlaką siatkę i tak powstała  droga „spadzista” na jedną stronę. 
Pan Kruś przekopał rowki, zakopał kamienie i teraz nie ma dojazdu. I teraz musimy 
czekać aż przejedzie jeden samochód, ponieważ nie można się wyminąć. Dodał, że 
nie wyobraża sobie aby w takim stanie funkcjonowała ulica. Nawierzchnia kiedyś 
była utwardzona szlaką, która teraz jest pod siatką pana Bedyniaka. 12-tonowe 
ciężarówki zarywają drogę sprawiając, że droga jest nieprzejezdna, a poza tym 
trzeba codziennie myć samochody, ponieważ jest tam pył. Zadał pytanie dlaczego 
pani Burmistrz nie zwraca się do pana Krusia o wykup ziemi na poszerzenie drogi, 
tak aby postało 6 metrów? A jeśli nie to wywłaszczyć go. Od 15 lat sprawa się 
przeciąga a najgorzej jest za pani pierwszej i drugiej kadencji. Nie wiem jak to 
sprawy się umawiają za kurtyną, ale pani niechętna jest tej ulicy. Proszę podjąć jakąś 
decyzję. Jeżeli pani burmistrz nie zajmie stanowiska, to zwraca się do Rady o 
podjęcie jakiegoś stanowiska. Dodał, że pan Bedyniak zajmuje pas drogi- 1,5 metra i 
wszedł w  drogę. Stwierdził, że można obciążyć go za zajęcie pasa drogi, a w jego 
obrębie nic się nie robi. Dodał, że mieszkańcy nie mają szans na dojazd a burmistrz 
ma obowiązek umożliwienia dojazdu do posesji.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że przez wiele lat trwała komunalizacja drogi – ul. 
Sejmu Wielkiego – jednej działki. Działka ta jest o różnej szerokości. Działka była 
kilkakrotnie wytyczna przez różnych geodetów, nawet biegłych sądowych. Działka 
ta nigdzie nie ma szerokości drogi gminnej i dlatego nie w celu obrażania 
mieszkańców mówiła o drodze gruntowej, ponieważ lepiej byłoby gdyby ta ulica nie 
była w wykazie dróg gminnych. Na drogi dojazdowe do pól można było uzyskać 
duże pieniądze. Dlatego tak powiedziała, ale od razu odbierane jest to i przekręcane. 
Jest to droga gminna i powinna spełniać pewne parametry i działka ta ich nie  
spełnia. Można wywłaszczyć, ale wywłaszczenia na siłę poprzez wydzielanie działki 
i jej zabrania jest możliwe w momencie kiedy prowadzona jest inwestycja, gdy jest 
projekt, podział geodezyjny. Jeżeli właściciel się nie zgadza sąd ustala 
odszkodowanie. W tej chwili inwestycji nie ma. Dlatego chciała wykupić działki 
pod drogę. Potwierdziła, że są problemy z dogadaniem się z tym panem. Jeżeli  
budowa tej drogi w planie rozwoju lokalnego uznana zostanie za priorytet to może 
należy przesunąć budowę tej drogi w naszych planach wieloletnich. Dodała, że nie 
ma tam ani wodociągu ani kanalizacji, które trzeba wybudować wcześniej. 
Przypomniała że kończy się przygotowanie projektu na drogi w osiedlu Szydłowiec. 
Na chwilę obecną nie jest w stanie podać kosztów budowy tych dróg ale 
przypuszcza, że wyniosą one tyle, że osiwieje. Ta inwestycja może obejmować 3 
budżety. Dodała, że zgłoszono konieczność wyrównania drogi, a wykonawca sam 
boi się jechać ponieważ z jednej i z drugiej strony stoją ludzie z widłami i robią z 
niego wariata. Podejrzewa, że wszystko co zostało zrobione zostało zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru i w granicach działki gminnej. Dodała, że od pana Krusia 
nie może kupić działki, ponieważ nie jest on właścicielem a stan tej działki nie jest 
uregulowany. Zapewniła, że osobiście postara się podjechać i zobaczyć jak wygląda 
droga, ale to nie uzdrowi sytuacji.  
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Pan Stefan Kotynia zadał pytanie gdzie zginął pas 1,8 metrowej szerokości drogi, 
ponieważ wcześniej droga miała 6 metrów. Pan Bedyniak wykonał ogrodzenie. Za 
pana Mospinka były kraty ściekowe, aby nie niszczyć utwardzanej szlaką 
nawierzchni drogi. Teraz to jest zasypane. Poprosił aby zająć się ulicą, w tym celu 
trzeba grunt wywłaszczyć.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wniosek o komunalizację drogi nie był złożony 
przez nią ale przez z-cę burmistrza Mospinka i burmistrza Kłopockiego w takich 
granicach w jakich jest to obecnie skomunalizowane w granicach działki 192, której 
granice były wielokrotnie wytyczone przez geodetów. Pan Bedyniak ogrodzenie 
wybudował w swojej granicy a ona nie wzięła tego 1,5 metra, bo tak wyglądały 
granice działek. Nie można wywłaszczyć nie jest prowadzona inwestycja. Dodała, że 
widzi potrzebę budowy drogi ale musi to zaakceptować Rada. Projektów możemy 
wykonać wiele, ale kiedy będzie ich realizacja. Aby wywłaszczyć musi być 
inwestycja chyba, że mieszkańcy zgadzają się na wykup. Dodała, że nie ma żadnego 
dokumentu potwierdzającego, że droga miała 6 metrów szerokości.  

Pan Stefan Kotynia stwierdził, że geodeta powinien wytyczać drogę zgodnie z mapami a 
nie na polecenie. Jego zdaniem granica tej drogi jest nieprawidłowo wytyczona 
pomiędzy panem Bedyniakiem a gminą. Zadał pytanie, kiedy będzie porządek na 
drodze, kiedy będzie wywłaszczenie, bo oni jako mieszkańcy chcą to wiedzieć.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że granice były wytyczane geodezyjnie. Wynajęty 
był nawet biegły sądowy i żaden geodeta nie powinien wyznaczyć coś innego co nie 
wynika z map.  

Pan Stefan Kotynia zadał pytanie kiedy pani burmistrz zrobi porządek- wywłaszczenie? 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wtedy kiedy będzie robiona inwestycja. 
Pan Stefan Kotynia zadał pytanie a kiedy będzie inwestycja? 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że o to powinien zapytać Wysokiej Rady.  
Radny Roman Sasin stwierdził, że praktycznie ulicy nie ma w ogóle a mieszkańcy się 

męczą. Przypomniał, że Przewodniczący Rady zabiega o ulicę Południową gdzie jest 
już ulica i krawężnik, a na ul. Sejmu Wielkiego nie mogą się nawet wyminąć. 
Marzeniem mieszkańców jest droga  i najwyższy czas aby sprawę tę rozwiązać.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że na Komisji Rozwoju 
Gospodarczego należy określić priorytety inwestycyjne przy omawianiu planu 
rozwoju lokalnego. Powiadomił, o piśmie władz gminy Brzeziny proszącym o 
przeznaczeniu na sprzedaż działki za Urzędem Miasta gdzie ma być wybudowana 
siedziba Urzędu Gminy Brzeziny. Przypomniał, że kilka lat temu była propozycja 
nieodpłatnego przekazania działki, ale gmina wtedy nie chciała. Zaproponował, aby 
tematem zająć się w najbliższym czasie, podobnie jak wnioskiem Komendy 
Powiatowej PSP o działkę pod budowę nowej siedziby. Zaproponował aby na sesji 
majowej temat rozstrzygnąć.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że po rozmowie z panem wójtem może stwierdzić, 
że władzom gminy bardzo zależy na decyzji, ponieważ mają jeszcze inne 
możliwości.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że wniosek o tyle jest słaby, że nie 
zawiera powierzchni.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że materiały były przygotowane na posiedzenie 
komisji, ale trzeba było je zmienić, ponieważ parking wszedł w teren wydzielonej 
działki. O innych pomysłach wójta dowiedziała się dopiero wczoraj. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że na komisjach sprawa ta była poruszona. Komisje 
wyraziły zgodę, ale nie do końca w formie sprzedaży, ale może zamiany. Może wójt 
zaproponuje inną działkę przy granicy z miastem.  

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że wójt proponował działkę na Jaroszkach. 
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że może być i na Jaroszkach jeżeli działka jest 

intratna.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że Rada nie jest przygotowana, 

aby dzisiaj podjąć decyzję. Na najbliższej sesji trzeba rozpoznać sprawę. Poprosił,  
że inicjatywę w tej sprawie ma pani burmistrz. Zapewnił, że w porządku obrad 
najbliższej sesji umieści te dwie sprawy.  

Radny Roman Sasin zwrócił uwagę, że na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 
Modrzewskiego tablica z nazwą ulicy zsunęła się. Zadał pytanie czy w najbliższym 
czasie miasta jakieś grunty sprzedaje czy zamienia się z BSM? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że BSM jest użytkowaniem wieczystym różnych 
nieruchomości. Część z nich jest już uregulowana. Rada Miasta wyraziła zgodę na 
sprzedaż z 99% bonifikatą. Na dzień dzisiejszy pozostał do sprzedaży teren osiedla 
30-lecia i w najbliższym czasie zostanie przedstawiony projekt uchwały, a regulacji 
wymaga osiedle przy ul. Przedwiośnie.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy możliwa jest zamiana tak aby wybudować chodnik 
przy ul. Kulczyńskiego w kierunku Pływalni.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że do BSM wystąpi z wnioskiem, że miasto 
zainteresowane jest nabyciem tego terenu. 

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy sprawa sprzedaży działek budowlanych przy ul. 
Wojska Polskiego- Mrockiej ruszyła z miejsca? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że prace cały czas trwają.  
Radny Roman Sasin zadał pytanie o przewidywany termin przetargu na te działki? 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie wiadomo, ponieważ dopiero podpisane są 

umowy na wykonanie map prawnych. Jak będą wykonane mapy będzie można 
ogłosić przetarg na szacowanie i wtedy dopiero będzie można przeznaczyć na 
sprzedaż. Do tej pory była koncepcja, którą teraz trzeba przenieść na glebę. 

Radny Roman Sasin zadał pytanie o oświetlenie ul. Strykowskiej? 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że było przygotowane rozeznanie, co do kosztów 

wymiany lamp. Na pytanie czy była umowa odpowiedziała, że nie pamięta.  
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że zaniepokojona jest pracami naprawczymi na 

Pływalni, ponieważ urządzenie przy podgrzewaniu wody marki Simens zamieniono 
na takie, które nie daje możliwości wzrokowego obserwowania parametrów od razu, 
czyli jego zdaniem na gorsze. Zdaniem radnego Romana Sasina gwarant powinien 
zastosować takie samo urządzenie. Jonson jest urządzeniem dużo gorszym i 
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szkodliwym w użytkowaniu. Urządzenie było proste w obsłudze, a wskazania 
czytelne.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że dyrektor Pływalni zwalniał się u niej w związku 
z przyjazdem wykonawców. Dodała, że uwagę radnego uznaje za zasadną i jeżeli 
urządzenia są wymieniane w czasie gwarancji to powinno być wymienione na takie 
samo.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy jednocześnie podpisano umowę na 
wydzielenie działek pod garaże przy ul. Głowackiego (Kulczyńskiego)? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że tak.  
Pan Czesław Szadkowski stwierdził, że w domach na ul. Konopnickiej nie można 

otworzyć okna, ponieważ się bardzo kurzy. Przypomniał, że był u pani burmistrz 
prosząc o ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 20 km/h i do 3,5 tony. 
Zapytał, dlaczego przewodniczący Rady jest dla niego taki „nie uchylny” ( nie 
przychylny) aby udzielić mu głosu? Dodał, że dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 do 
porządku doprowadził budynek szkoły, ale w ogrodzeniu jest kilka dziur. Zadał 
pytanie czy będą założone znaki ograniczające prędkość i masę pojazdów? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że pismo poszło do starostwa i jak tylko będzie 
pozytywna opinia znaki zaistnieją. Zwrócono się także do policji, aby częściej 
patrolowała tę cześć miasta.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał, że pierwszeństwo w zabieraniu 
głosu mają radni a mieszkańcom udziela głosu w miarę zgłaszania się - później.  

Pan Eugeniusz Brot zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania- wyrównania terenu 
na stadionie przed Dniami Ziemi Brzezińskiej.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ziemia została nawieziona na polecenie zarządu 
BKS, który ma zamiar teren wyrównać.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że do wiadomości Rady 
Miasta wpłynęło pismo od pracowników Pływalni proszących o podwyżkę płac. 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka odczytała treść pisma - materiał w 
załączeniu. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał o obowiązku złożenia 
oświadczeń lustracyjnych. W poniedziałek upływa termin złożenia oświadczeń o 
stanie majątkowym. Zaprosił do udziału w uroczystościach 2 maja – Dnia Flagi.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy musi składać więcej niż jedno oświadczenie 
lustracyjne.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że oświadczenie składa się 
tylko raz, a pozostałych powiadamia się o złożonym oświadczeniu określając datę 
jego złożenia. Zaprosił do udziału w obchodach 3- maja, Poinformował, że sesja 
odbędzie się wcześniej niż 31 maja. Przypomniał, że w ostatnio zdarzył się mały 
pożar w bibliotece i trzeba przejrzeć instalację elektryczną. Przypomniał o 
konieczności zakupu nowych stołów na salę konferencyjną i zasłon na okna aby 
można było oglądać obraz z rzutnika. 
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23. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 

obrady VII sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 18.00. 
 
Protokołował: Grzegorz Kozieł  

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
 

 
 
 Zbigniew Bączyński 

 

26


	 
	PROTOKÓŁ 
	 
	NR  VII / 07 
	 
	VII  SESJI 
	Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany porządek obrad- materiał w załączeniu. Zaproponował, aby punkt dot. „udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006 – podjęcie uchwały” zmienił nazwę na „rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2006”.  


