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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 VII sesji. 
5. Ocena stanu zabezpieczenia energetycznego miasta Brzeziny i plany inwestycyjne 

Zakładu Energetycznego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2013. 
6. Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w odniesieniu do dróg 

wojewódzkich na terenie Brzezin na lata 2007 – 2013. 
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. Działalność spółek Gminy Miasto Brzeziny :  

a) Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
b)  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
c) Zakładu Usług Komunalnych 

11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży na rzecz Gminy Brzeziny gruntów przy 
ul. Sienkiewicza 16 pod budowę przyszłej siedziby Gminy – podjęcie uchwały . 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych.  
13. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

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

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny na lata 2007- 2013. 

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

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brzezinach.   

17. Wolne wnioski. 
18. Zakończenie obrad. 
 
 

1. Otwarcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady VIII sesji Rady Miasta 

Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Szczególnie miło powitał 
Andrzeja Kwiatkowskiego, Ireneusza Szredera z Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 
Przemysława Moskwę, Dariusza Biernackiego i Mariusza Pawlaka z Zakładu 
Energetycznego w Łodzi.   
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec 

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

 
 

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

materiał w załączeniu.  
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że w materiale na sesję nie ma projektu uchwały 

dotyczącej diet radnych. Dodała, że nie ma wątpliwości, jeżeli ta uchwała nie będzie 
rodziła skutków finansowych. Jeżeli projektu uchwały nie widziała nie może 
przewidzieć jak ona będzie skutkowała w budżecie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że projekt uchwały dołączony był 
do materiałów poprzedniej sesji. Uchwała rodzi skutki finansowe. Uznał, że skoro 
radni otrzymali materiały na poprzedniej sesji nie będzie ich powtarzał. Dodał, że 
sam ma zastrzeżenia ale zgłosi je we właściwym czasie.  
W związku z obecnością na sesji gości z zarządu dróg i zakładu energetycznego 
zaproponował, zmianę kolejności punktów tak aby punkt 5 dot. informacji 
burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady 
Miasta miała miejsce po wystąpieniu gości. Poinformował, że po rozmowie z 
Komendantem Powiatowym PSP Lechosławem Pawlikiem na jego wniosek prosi o 
zniesienie punktu 12 dot. rozpatrzenia wniosku Komendanta Powiatowego PSP w 
Brzezinach dotyczącego nieodpłatnego przekazania działki pod budowę nowej 
siedziby Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, ponieważ wymaga to 
przemyślenia. Dodał, że ten temat przyjęty zostanie na najbliższej sesji po 
przedyskutowaniu wszystkich wątpliwości i przygotowaniu projektu uchwały.  

Nie zgłoszono wniosku przeciwnego. 
 
Proponowane zmiany w porządku obrad zostały przyjęte 13 głosami za- jednogłośnie  
 
Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami został przyjęty 13 głosami za - 

jednogłośnie.  
 
 

4. Przyjęcie protokołu VII sesji  
 
Protokół VII sesji bez uwag został przyjęty 11 głosami za, przy 1 głosie 

wstrzymującym.  
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5. Ocena stanu zabezpieczenia energetycznego miasta Brzeziny i plany 
inwestycyjne Zakładu Energetycznego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 
2013. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że pomysł zaproszenia 

przedstawicieli zakładu energetycznego i drogownictwa zrodził się, ponieważ Rada 
Miasta jest w przededniu uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007- 2013. 
Radni zgłosili uwagi dotyczące braku zabezpieczenia miasta w energię elektryczną. 
Nie bez znaczenia jest kwestia stanu dróg, który także łączy się z Planem Rozwoju 
Lokalnego. 

 
Pan Przemysław Moskwa poinformował, że Brzeziny  zasilane są trzema liniami 

energetycznymi średniego napięcia wyprowadzonymi z GPZ w Koluszkach. Na 
terenie Brzezin jest ok. 60 stacji transformatorowych i na tę chwilę wydaje się, że 
sposób zasilania miasta jest wystarczający. 5 lat temu wykonano dwa węzły 
sterownicze, gdzie znajdują się rozłączniki sterowane drogą radiową, które 
pozwalają na sprawną i dobrą eksploatacje sieci elektroenergetycznej na terenie 
miasta Brzeziny. Odbiory zasilani są siecią niskiego napięcia. Odbiorców zasilanych 
wysokim napnięciem nie ma i nikt się nie zgłaszał. 15 odbiorców zasilanych jest 
średnim napięciem, a niskim 752 ( podmioty gospodarcze), a reszta ok. 5 tys. to 
odbiorcy komunalni (gospodarstwa domowe). Zużycie energii potwierdza fakt, że 
linie są wystarczające do zasilenia miasta takiej wielkości jak Brzeziny. 
Projektowana jest budowa Głównego Punktu Zasilającego w okolicy ul. Okrzei i 
Południowej. Inwestycja znajduje się na etapie zlecenia studium wykonalności. Na 
bieżąco realizowane są podłączenia na niskim napięciu, i z tym nie ma żadnych 
problemów. W ostatnim czasie były awarie na sieci 15 kW. Reklamacje dotyczą 
uszkodzeń linii niskiego napięcia, których od początku roku było 142.  

Radny Stefan Zasada zadał pytanie, czy gdyby miasto pozyskało inwestorów np. 
powstałyby hurtownie, które byłyby większymi odbiorcami energii to czy 
zmieściłyby się w dotychczasowej skali dostaw prądu? 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że podłączenie nowych odbiorców nie wiąże się 
z problemami. Problem może powstać przy wybudowaniu sieci, gdzie trzeba 
rozstrzygać problemy własnościowe. Hurtownie i inne podmioty mogą być zasilane 
bez przeszkód. W przypadku odbiorcy energii rzędu megawata zakład energetyczny 
skłonny jest przeznaczyć dodatkowe środki na budowę sieci.  

Radny Stefan Zasada poinformował, że jako współwłaściciel firmy wyremontował 
transformator przy ul. Składowej. Zadał pytanie czy gdyby rozbudował zakład nie 
musi obwiać się o brak energii? 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że z tej stacji można uzyskać jeszcze raz tyle 
energii ile jest dotychczas pobierane, po przebudowie stacji nawet kilka razy więcej. 
Przebudowa stacji może być dokonywana na koszt zakładu energetycznego lub przy 
udziale odbiorcy. Dodał, że w przypadku radnego problem dotyczy jego sąsiada, 
który zgłasza protesty co do słupów.  
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Radny Stefan Zasada odpowiedział, że nie wie o kogo chodzi, a transformator został 
przekazany zakładowi energetycznemu.  

Radna Zofia Krawczyk zadała pytanie w jakim sensie sprawdzane jest oddziaływanie 
linii energetycznej na środowisko przy studium wykonalności GPZ-etu? 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że w tym roku planowane jest wykonanie 
studium wykonalności. Badanie oddziaływania linii energetycznej na środowisko 
rozpoczyna się od możliwości wybudowania linii energetycznych, czy jest zgoda 
właścicieli terenu. Od linii 110 kW. można budować się w odległości 15 metrów. 
Przy GPZ trzeba jeszcze wykonać badanie szkodliwości. Studium wykonalności ma 
odpowiedzieć na pytanie czy zamierzenie jest realne do wykonania. W planie 
zagospodarowania przestrzennego wydzielona jest działka pod GPZ.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy trzy linie zasilające miasto 
od strony Koluszek gwarantują bezpieczeństwo ciągłego zasilania miasta, czy nie 
lepiej pomyśleć o drugostronnym zasilaniu?  

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że te trzy linie wyprowadzone są z GPZ-tu w 
Koluszkach i nie mają po drodze zbędnych obciążeń. Te trzy linie są w stanie siebie 
nawzajem rezerwować. Póki, co lepszej rezerwy nie potrzeba. Po uruchomieniu 
odłączników radiowych ilość przerw w dostawach energii jest dużo mniej. GPZ w 
Brzezinach musi powstać, ponieważ miasto się rozwija.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński w związku z występującymi kiedyś 
reklamacjami liczników energii elektrycznej, przy których stosowano magnesy 
neodymowe poprosił o wyjaśnienie sprawy, ponieważ obecnie skarg do niego jako 
Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta na nieprawidłową pracę liczników już 
nie ma. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że w polu działania magnesu liczniki 
energetyczne zaniżają jej wskazania zużycia, ale po zdjęciu magnesu licznik 
przyśpiesza i pozostaje ślad oddziaływania magnesu na licznik. 2-3 lata temu była 
moda ma magnesy, teraz skala zjawiska się zmniejszyła. Często sami odbiorcy 
zgłaszali problem z licznikami, ale używanie magnesów to zjawisko zanikające. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że montaż magnesu jest 
przedsięwzięciem nieopłacalnym.  Zadał pytanie o problem z przełożeniem sieci 15 
kW.  

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że przy funkcjonującej już sieci zainteresowany 
na własny koszt i własnym staraniem dokonuje jej przebudowy.  Trzeba wystąpić o 
warunki, przygotować projekt i przebudować sieć, ale jest to możliwe do 
wykonania. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że inwestycja realizowana byłaby na 
koszt inwestora. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że tak.  
Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie czy jest możliwość zasilenia Brzezin z innej strony 

niż Koluszki? 
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Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że możliwości są, ale nie jest to opłacalne, aby 
sieć okrążała Brzeziny. Dodał, że nie ma potrzeby budowy zasilania z innej strony 
niż Koluszki.  

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że przewidywany jest rozwój miasta skoro zakład 
energetyczny myśli o budowie GPZ-etu. Zadała pytanie o własność oświetlenia 
energetycznego. Jej zdaniem ani zakład ani miasto nie ma dokumentów dotyczących 
własności słupów energetycznych i lamp. Jest to problem przy przebudowie 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Jej zdaniem własność oświetlenia 
ulicznego trzeba uregulować, ponieważ inne miasta zmieniły oświetlenie na 
energooszczędne, ale tylko tam gdzie sprawa własności oświetlenia była 
uregulowana. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że nie umie odpowiedzieć jak to jest robione w 
innych gminach. Sieć – przewody najczęściej są własnością zakładu energetycznego 
a oprawy, które stanowią oddzielną pozycję majątkowa stanowią własność zakładu 
lub gminy. Różnie to jest w różnych gminach. Miasta wymieniają lampy na 
energooszczędne, a demontowane stare oprawy, przekazują zakładowi, który z kolei 
je likwiduje. Wtedy nowe lampy są na majątku miasta, a sieć na majątku zakładu. 

Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie o własność słupów. 
Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że słupy stanowią własność zakładu. Dodał, że 

w umowie niewiele się zmienia, ponieważ to co trzeba wykonywać przy oświetleniu 
wynika z rozporządzeń. Miasto przejęło oświetlenie i w zamian za to, że ma tańszą 
energię samo konserwuje to oświetlenie. Tak to funkcjonuje w naszym rejonie. 
Najczęściej jest tak, że gdy uszkodzeniu ulega słup naprawę wykonuje zakład a gdy 
lampa nie świeci naprawę wykonuje konserwator. Protokół przekazania nie jest 
najlepszym dokumentem i dlatego w ślad za nim sporządzona została umowa i jeżeli 
nie ma takiej umowy to kopia może zostać udostępniona. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy z tego wynika, że lampy są 
naszą własnością? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że lampy są niczyje, ponieważ ani gmina ani 
zakład energetyczny nie ma ich na stanie. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że kiedyś oświetlenie nie przechodziło 
majątkowo. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w takim wypadku lampy powinny być na 
majątku zakładu. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że lampy są zakładu, ale protokołem zostały 
przekazane gminie w eksploatację.  

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że w takim razie zakład energetyczny jest 
właścicielem opraw. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że tak.  
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że w takim wypadku my nie możemy ich wymieniać. 
Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że gdy gmina zechce je wymienić musi wystąpić 

o warunki zasilania, a zakład wyrazi zgodę na wymianę. Po wymianie stare oprawy 
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powinny zostać przekazane zakładowi, który je zezłomuje, a gmina będzie miała 
nowe oświetlenie. 

Radny Stefan Zasada zadał pytanie czy miasto może zlecić wymianę opraw zakładowi i 
jakie byłyby to koszty? 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że byłby to koszt demontażu starych opraw, 
zakupu nowych i montażu nowych opraw. 

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że jeżeli oprawy stanowią własność zakładu, to ona 
wystosuje pismo proszące o wymianę ich na nowe. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że zakład może je wymienić ale wtedy gdy się 
zamortyzują. Jeżeli gmina uzna, że warto wymienić to zakład nie będzie czynił 
przeszkód.  

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że wymiana oświetlenia była analizowana. Z 
przeprowadzonych analiz wynikało, że po 6 latach koszt wymiany zamortyzowałyby 
się. Wymiana oświetlenia finansowana byłaby z oszczędności w płatnościach za 
energię elektryczną.  

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że wymiana oświetlenia byłaby możliwa przy 
remoncie kapitalnym jakiegoś odcinka linii. W tej chwili remont kapitalny w 
Brzezinach nie jest planowany. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie w jakiej przestrzeni czasowej 
nie jest planowany remont linii energetycznej? 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że w ciągu najbliższych 40 lat.  
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że wymiana oświetlenia to korzyść, ponieważ oznacza 

to zmniejszenie wydatków na oświetlenie uliczne, a dla mieszkańców poprawia się 
jakość oświetlenia i estetyka. Na terenie Brzezin jest kilku zarządców dróg, drogi te 
są oświetlane, a rachunki płaci gmina. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że zakład energetyczny powinien się cieszyć że 
w Brzezinach są stare oprawy, ponieważ wtedy jest większe zużycie energii. Aby 
zmniejszyć wydatki na oświetlenie warto zmienić oświetlenie na energooszczędne. 

Radny Roman Sasin przypomniał, że w ciągu ostatnich dwóch lat mieszkańcy w 
budynkach bez kominów nawet na 36 godzin pozbawieni byli dostaw energii 
elektrycznej. Zadał pytanie czy na tyle zmieniły się warunki eksploatacji, czy takie 
coś może się wydarzyć, powtórzyć, bo to dla ludzi była tragedia? 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że on nie może powiedzieć, że coś nie może się 
powtórzyć. Od tamtego czasu zamontowano dwa punkty ze złącznikami 
sterowanymi radiem i od tego czasu nie obserwujemy już tak długich przerw w 
dostawie energii elektrycznej. Zdarzyło się, że i Los Angeles nie miało prądu. Z jego 
informacji wynika, że mieszkańcy  zbyt długich przerw w dostawach energii nie 
mieli. 

Radny Roman Sasin zwrócił uwagę, że w zawieranych umowach  jest zapis o braku 
dopływu energii elektrycznej. Zadał pytanie w jaki sposób jak to jest monitorowane 
i  jak brak prądu może udowodnić ostatni odbiorca na sieci? Zadał pytanie czy faksy 
informujące o przerwach w dopływie energii są wystarczające? Czy przerwy w 
dostawach są monitorowane i gdzieś odnotowywane? Zadał pytanie czym się 
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sugeruje, jakie argumenty przemawiały że GPZ ma powstać przy ul. Okrzei, 
ponieważ obwodnica może przebiegać z innej strony. Przy obwodnicy mogą 
powstać tereny przemysłowe, gdzie będzie potrzebna energia elektryczna. Czy w 
związku z tym trzeba będzie budować nową sieć, aby zasilić tę cześć miasta, czy też 
rozdział sieci jest tak planowany, że nie będzie miało to wpływu? 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że nie umie odpowiedzieć, czy zapiski 
dokonywane przez odbiorcę są właściwym dokumentem. Zakład energetyczny każdą 
przerwę rejestruje i zapisuje w dziennikach i programie gdzie przerwy te są zliczane. 
Zakład zobowiązany jest do rejestracji przerw od momentu zgłoszenia do momentu 
usunięcia awarii. Jeżeli ktoś zgłosi awarię po 10 godzinach to niestety ale jest 
stratny. Lokalizacja GPZ-tu wynika z miejsca wskazanego w planie 
zagospodarowania przestrzennego, a linia z której GPZ byłby zasilany znajduje się 
od strony Koluszek. Jak plany będą się zmieniać to zawsze istnieje możliwość  
korekty. Największy problem to doprowadzenie linii 110 kW. Linie 15 kW są już 
łatwiejsze do realizacji.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o uprzedzanie odbiorców co do 
planowanych przerw. 

Pan Przemysław Moskwa odpowiedział, że planowe wyłączenia są sygnalizowane z 10- 
dniowym wyprzedzeniem w prasie lokalnej. Na 5 dni wieszane są plakaty, a także 
informacje dostępne są w internecie. Czasami jednak są przerwy nieprzewidywalne.  

 
 
6. Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w odniesieniu do 

dróg wojewódzkich na terenie Brzezin na lata 2007 – 2013. 
 
Pan Andrzej Kwiatkowski poinformował, że w zamiarach i planach Zarządu Dróg 

Wojewódzkich jako zadanie Nr 1 uwzględniana jest całkowita przebudowa drogi Nr 
708 od Brzezin poprzez Stryków do Ozorkowa. Ok. 40 km drogi ma kosztować ok. 
185 mln zł. Jest to jedynie zadanie w planie indykatywnym zakwalifikowane do 
realizacji. Jest realna szansa, aby w latach 2007- 2013 to zadanie zrealizować, ale na 
razie jest to tylko zamiar, gdyż poza uchwałą Zarządu Województwa i Sejmiku nic 
więcej nie ma. Na odcinek Brzeziny - Ozorków mamy już koncepcję, a do Strykowa 
dokumentację, która jest uzgadniana z mieszkańcami. Dodał, że dobrze, iż dyskusja 
z mieszkańcami wywiązuje się na etapie planowania, a nie realizacji inwestycji, 
gdyż pociąga to za sobą większe problemy. Odcinek tej drogi podzielony jest na 
etapy. W tym roku z własnych środków realizowany będzie ok. 940 - metrowy 
odcinek w Niesułkowie. W pierwszym etapie w przyszłym roku zrealizowany będzie 
odcinek Brzeziny – Niesułków – 1700 metrów, co spowoduje wzrost natężenia 
ruchu w Brzezinach. Najpóźniej do 2010 r. odcinek z Brzezin do Strykowa powinien 
być zrealizowany. Prawdopodobnie przebudowane będzie także skrzyżowanie ul. 
Waryńskiego i Kościuszki. W sprawie drogi nr 715 -ul. Okrzei odpowiedział, że 
planu wieloletniego nie ma i nie uważa, aby ta inwestycja była do realizacji w 
pierwszej kolejności, ze względu na stosunkowo krótki odcinek - 1700 metrów w 
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obrębie miasta. Jeżeli w rozmowie z władzami miasta zajdzie potrzeba zawarcia 
porozumienia z województwem łódzkim to jest to możliwe jednak trzeba to 
realizować z pewnym wyprzedzeniem. Dodał,  że we wszystkich dotychczasowych 
staraniach związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych za każdym razem 
województwo łódzkie zawierało porozumienie, a sejmikowi zależy na pozyskiwaniu 
środków i ma pewne wsparcie zarządu i sejmiku. Były w tej sprawie już spotkania z 
poseł Krystyną Ozgą i teraz trzeba przejść do czynności planistycznych. Nabór 
kolejnych wniosków ma być na wiosnę. Na wszystkich trzech drogach 
wojewódzkich, prowadzone są roboty utrzymaniowe, które co prawda nie spełniają 
oczekiwań ale tylko na takie nas stać.   

Radna Barbara Kozłowska zadała pytanie czy w planie inwestycyjnym ujęta jest budowa 
chodnika przy ul. Wojska Polskiego w kierunku Łowicza? 

Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że w planie inwestycyjnym na drodze Nr 704 
nie jest przewidziana budowa chodnika, co nie oznacza, że odcinki chodnika w 
ramach rocznych planów nie mogą być realizowane. 

Radna Barbara Kozłowska zadała pytanie czy w imieniu mieszkańców taki wniosek do 
planu może złożyć?  

Radny Roman Sasin zauważył, że na ul. Okrzei za ul. Polną jest duży grab, który stwarza 
bardzo duże niebezpieczeństwo. Jego zdaniem trasa 704 odcinek w Niesułkowie jest 
do przebudowy w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności powinien być 
remontowany odcinek z Brzezin do Niesułkowa, a za Strykowem jest dużo lepiej. 
„Wąskie gardło” stanowi skrzyżowanie z drogą krajową, więc trzeba pomyśleć o 
poszerzeniu chyba, że będzie obwodnica. Zadał pytanie o budowę autostrady w 
kierunku Głowna? 

Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że autostrada będzie się kończyła na węźle 
Stryków 1. Tam nie ma żadnej drogi w terenie. 

Radny Roman Sasin zwrócił uwagę, że prasa informowała o odejściu na Głowno. 
Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że będzie to jeden pas ruchu przyszłej jedynki. 
Radny Roman Sasin stwierdził, że  z autostrady Stryków 1 nie jest planowany żaden 

zjazd. 
Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że nie wie jak to będzie rozwiązane, ponieważ 

wjazd na autostradę z drogi 708 będzie przewidziany. Zmniejszą się korki i 
uciążliwości w Strykowie. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że oznaczenia drogi wojewódzkiej kierują na Jamno 
kiedyś były na Łowicz. Czy jest możliwość zmiany oznaczenia na Łowicz? 

Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział,  że zgadza się z tym, ale napisy sporządzane są 
zgodnie z instrukcją. Burmistrz może wystąpić o zmianę, a oni jako zarządca ten 
wniosek poprą, ale czy ten wniosek przejdzie trudnio powiedzieć. Byłby to wyjątek, 
ale do tej pory nie było to akceptowane. 

Radny Stefan Zasada zadał pytanie jakie czynności jako miasto powinniśmy wykonać 
aby zarząd dróg wojewódzkich mógłby to ująć w planach budowę kanalizacji w ul. 
Okrzei. 
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Pan Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że musimy skoordynować nasze wspólne działanie. 
Musi być spotkanie, w końcu III kwartału kiedy przystąpimy do planowania na 
przyszłe lata. Sprawa jest do domówienia ale koordynacja jest potrzebna. 

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że jeżeli ona jako burmistrz ma podpisać jakiekolwiek 
porozumienie musi mieć to w planie. Budowa kanalizacji może być ujęta w Planie 
Rozwoju Lokalnego w latach 2009- 2010, ponieważ jest to wyprzedzenie realne do 
zaakceptowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

Radny Roman Sasin zwrócił uwagę na drogę dojazdową do Łodzi przez Andrespol. Jej 
ranga jest duża i władze sejmiku powinny ją przejąć od powiatu. 

Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że nie pamięta zmiany kwalifikacji drogi, 
ponieważ procedura jest bardzo skomplikowana i trudniejsza niż naprawienie drogi.  

Pani Jadwiga Jeziorska stwierdziła, że zrozumiała iż ul. Okrzei będzie budowana rok -  
dwa w porozumieniu z burmistrzem Brzezin. I taka informację może przekazać 
mieszkańcom. Zadała pytanie czy dobrze zrozumiała? 

Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że jest to realne jeżeli zapadnie taka decyzja. 
My od strony organizacyjnej do tego możemy się przygotować ale jakie będą 
decyzje trudno powiedzieć. Czas doprowadzenia do decyzji trudno określić. 
Zapewnił, że doraźna naprawa ul. Okrzei w najbliższym czasie zostanie  
przeprowadzona, ale kiedy wejdzie inwestycja do planów województwa tego nie 
wiadomo. 

Pani Jadwiga Jeziorska stwierdziła, że ona teraz rozumie, że to były tylko dobre zamiary. 
Poprosiła, aby te zamiary się spełniły. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że droga na Stryków jest bardzo wąska i trzeba uczulić 
służby do uzupełniania ubytków w nawierzchni zwłaszcza przy krawędzi jezdni.  

Pan Andrzej Kwiatkowski stwierdził, że w pełni podziela ten pogląd i zarząd dróg czyni 
starania, aby destrukt powstający z frezowania nawierzchni asfaltowych  
wysypywany był na pobocza drogi. Zapewnił, że będzie się  starał, aby remont drogi 
Brzeziny – Stryków trwał jak najkrócej.  

Radny Roman Sasin poprosił, aby zlikwidować bajora na ul. Waryńskiego przy stacji 
benzynowej. 

Pan Andrzej Kwieciński dopowiedział, że likwidacja tego zagrożenia zgodnie z 
projektem obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej. 

Radna Barbara Kozłowska złożyła wniosek o budowę chodnika na ul. Modrzewskiego i 
Wojska Polskiego. Dodała, że w chodniku ul. Wojska Polskiego na wysokości 
cmentarza ewangelickiego rośnie drzewo, które stwarza niebezpieczeństwo. 
Zwróciła uwagę, że na ul. Modrzewskiego przy ul. Wojska Polskiego rozjeżdżony 
jest chodnik.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że popiera wystąpienie radnej 
ponieważ samochody ciężarowe najeżdżają na ułożone pojedynczo płyty 
chodnikowe . 

Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa 
wpłynął. Dodał, że na skrzyżowaniu tych ulic nie ma chodnika i nie służy to do 

 

10



chodzenia. Jego zdaniem coś z  tym trzeba zrobić, i sprawa jest otwarta. Być może 
uda się złagodzić łuk, ale jest to kolejna sprawa do załatwienia drogą doraźną. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Baczyński potwierdził konieczność dokonania naprawy 
drogi w kierunku Koluszek. Dodał że na ul. Okrzei są koleiny. Zadał pytanie czy 
można je usunąć i czy podjęcie decyzji o budowie kanalizacji w ul. Okrzei 
przyspieszy inwestycję drogową przez Urząd Marszałkowski. 

Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że taka decyzja może wpłynąć na podjęcie 
decyzji o ujęcie tej inwestycji w planach województwa i sejmiku. Nie jest to łatwa 
decyzja ani dla miasta ani dla zarządu dróg. Będzie to musiało być przedmiotem 
pertraktacji miasta z zarządem województwa. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że  w centrum miasta nie ma 
kanalizacji, a ludzie mieszkają tam od 100 lat. Dodał, że może chociaż należałaby 
pomyśleć o chodnikach. 

Radny Roman Sasin zwrócił uwagę, że chodnik przy ul. Wojska Polskiego jest za 
wysoko. Takie ma odczucie jadąc z Łowicza. Jego zdaniem droga jest zbyt wąska. 
Poprosił, aby na ten odcinek drogi między cmentarzem a ul. Kilińskiego zwrócić 
szczególną uwagę. 

Pan Andrzej Kwiatkowski  odpowiedział, że być może krawężnik położony był pod 
dodatkowy dywanik, ale to zostanie sprawdzone. Jeżeli jest tak niebezpieczne to 
kierowcy zachowują większą uwagę.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o formy lobbingu, aby 
współpraca z zarządem województwa układała się jeszcze lepiej. 

Pan Andrzej Kwiatkowski odpowiedział, że nie należy podpowiadać ponieważ, były 
pisma zespołu z udziałem poseł Krystyny Ogzi, starosta Edmund Kotecki zabiega 
osobiście, nie mówiąc podaniach od mieszkańców. Dodał, że jeżeli te formy będą 
zachowane to będą to wystarczające zabiegi. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił, aby obecni na sesji mieszkańcy ul. 
Okrzei poinformowali pozostałych mieszkańców, o wynikach dzisiejszych rozmów, 
ponieważ w tej sytuacji nie planuje odrębnego spotkania z mieszkańcami. 
Podziękował przedstawicielom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi i Piotrkowie 
Trybunalskim za udział w sesji.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 5 – minutową przerwę. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady.  
 

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 i podjętych zarządzeniach – materiał w załączeniu. 
Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy coś zmieniło się w temacie spotkania 27 

kwietnia w sprawie doprowadzenie do porozumienia bez drogi sądowej między SP 
ZOZ Brzeziny a PEC- em?  
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Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że odbyło się kolejne spotkanie zarządu PEC i 
dyrekcji SP ZOZ Brzeziny oraz starosty, do porozumienia nie doszło, a szerzej może 
o tym odpowiedzieć prezes PEC-u. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy wykonawca nawierzchni ulic Kulczyńskiego, 
Mrockiej, Berlinga i Kilińskiego zmieści się w terminie  realizacji inwestycji . 

Burmistrz odpowiedziała, że wykonawca musi się zmieścić w terminie realizacji tej 
inwestycji i się zmieści. Termin umowy to 31 maja. Wykonawca deklarował 
realizację prac do 28 maja, ale mu się nie udało dotrzymać deklarowanego terminu, 
ponieważ inspektor nadzoru zgłosił pewne uwagi. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę na różne stawki VAT-u 
uwzględniane przez oferentów w przetargach na realizację inwestycji. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w tym przypadku postępowanie zostało 
unieważnione, ponieważ wykonawcy zastosowali różne stawki VAT-u - jedni 7 % 
inni 22%. W specyfikacji stawka VAT-u nie była określona, ale w kolejnej  
specyfikacji jest już określona. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o różnicę między planowanymi 
kosztami odgazowania a kwotą, którą zaproponowali wykonawcy. Po czyjej stronie 
jest uchybienie? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że już w poprzednim roku ze względu na 
rozbieżność cen unieważniono pierwsze postępowanie. Pani projektant zmieniała 
kosztorys, ale także wychodzą różnice. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę na rozbieżności kwot wycen 
nieruchomości. Założona kwota wynosiła 16 tys. zł. a z przetargu wyszła 6,6 tys. zł.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że na rynku rzeczoznawców panuje duża 
konkurencja i przez to ceny usług są niższe. 

Pan Mirosław Gałązka prezes  PEC odpowiedział, że 16 maja odbyła się w sądzie w 
Skierniewicach sprawa, SP ZOZ nie przedstawił dokumentów, że jest właścicielem 
sieci i w ciągu miesiąca powinien być wyrok w sprawie pozwu złożonego w 2005 
roku.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy nie wchodzi w grę porozumienie, o które 
zabiega obecny dyrektor szpitala? 

Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że na warunkach na jakich przedstawił dyrektor 
szpitala, to nie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że gdyby do wyroku strony się ze sobą 
porozumiały to zawsze istnieje możliwość wycofania się z postępowania sądowego i 
zawarcia przed sądem ugody. 

 
 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Stefan Zasada posługując się notatką prasową zadał pytanie czy wiadomo coś pani 

Burmistrz o wspólnej inwestycji dotyczącej bezpłatnego internetu dla Łodzi i 
okolicznych miejscowości w tym i Koluszki. Jego zdaniem warto byłoby spytać się i 
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coś w tym temacie zrobić. W imieniu mieszkańców ul. Andersa zadał pytanie  
termin dokończenia pracy wymiany nawierzchni przy skrzyżowaniu z ul. św. Anny, 
ponieważ jest tam już zniszczony chodnik.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że najprawdopodobniej jest to inwestycja 
wynikająca z projektów złożonych na lata 2004-2006 i nie ma możliwości 
rozszerzenia realizowanej inwestycji. Dodała, że zorientuje się i udzieli odpowiedzi.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy na etapie składania 
wniosków Brzeziny  wiedziały, że mogą także złożyć taki wniosek? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nic o tym nie wiedziała. W sprawie ul. Andresa 
odpowiedziała, że ze względu na ustanowienie ulicy Andersa objazdu drogi krajowej 
nie można dokończyć położenia nowej nawierzchni, ponieważ wiąże się to z 
zamknięciem tej ulicy.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że cieszy się z naprawy nawierzchni 
ul. Andersa, ponieważ jest to realizacji jego wniosku sprzed dwóch lat. Dodał, że 
skoro ul. Andersa przyjęła funkcję objazdową, należy zastanowić się nad 
ustawieniem znaku zakazu zatrzymywania się na ul. św. Anny za skrzyżowaniem z 
ul. Andersa w kierunku ul. Południowej, ponieważ parkujące samochody 
ograniczają widoczność.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wystąpiła do starostwa powiatowego o 
ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się, zgodę uzyskała więc w ciągu tygodnia 
- dwóch znak powinien zostać umieszczony. 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zadała pytanie o realizację planów 
przebudowy placu po PKS-ie. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że przygotowany jest projekt uchwały o 
przystąpieniu do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Z oferentami 
ustaliliśmy, że dotychczas przygotowane koncepcje na przebudowę placu po PKS-
ie, placu Jana Pawła II czy targowiska miejskiego będą realizowane w pierwszej 
kolejności. Dodała, że przebudowa placu po PKS-ie wiąże się nie tylko z 
zaistnieniem nowej nawierzchni, ale także koniecznością przebudowy sieci 
kanalizacji deszczowej. Według projektu na placu powinna być kanalizacja o 
przekroju 600 mm, a w ul. św. Anny istnieje kanał deszczowy o przekroju 400 mm, 
więc byłby problem z podłączeniem kanalizacji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwracając uwagę na podtopienia po ostatnich 
deszczach stwierdził, że problem trzeba rozwiązać. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w poprzedniej kadencji opracowana została 
koncepcja rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W założeniach nie bierze się 
pod uwagę sytuacji nadzwyczajnych, jak oberwanie chmury. Rozdział sieci jest  
realizowany ale w tej kadencji nie uda się sprawy rozwiązać. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że na odcinkach BSM-u 
kanalizacja nie jest udrożniona i dlatego bloki są podtapiane. Powitał starostę 
Edmunda Koteckiego. 

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie o działania w sprawie budowy chodnika przy 
ul. Kulczyńskiego w kierunku pływalni. Zadał pytanie czy boisko międzyszkolne  
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górne między Gimnazjum a Szkołą Podstawową Nr 2 ma służyć tylko uczniom czy 
wszystkim mieszkańcom. Jego zdaniem boiska po zdemontowaniu koszy do gry są 
mniej atrakcyjne. Zadał pytanie kto odpowiada za teren tego boiska, ponieważ 
boisko jest otwarte?  

Burmistrz Ewa Mądra w sprawie ul. Kulczyńskiego odpowiedziała, że trzeba sprawdzić 
czy pas drogowy pozwoli na wybudowanie chodnika w dotychczasowej formie i 
szerokości. Dodała, że 5 czerwca ma odbyć się spotkanie w sprawie zamian gruntów 
z BSM. Budowa nowego chodnika wiąże się z inwestycją i dlatego raczej nie jest 
możliwa w tym roku, gdyż wymaga projektu i pozwolenia na budowę. W sprawie 
boiska odpowiedziała, że odpowiadają za nie dyrektorzy szkół. 

Radny Roman Sasin korzystając z obecności na sesji starosty Edmunda Koteckiego 
zgłosił wniosek formalny o zorganizowanie spotkania władz miasta i starostwa w 
celu ulżenia mieszkańcom i tak zorganizowania ochrony zdrowia, aby całodobowa 
obsługa pacjentów była w Brzezinach. Zadał pytanie ile szpital w Brzezinach 
dokłada do CPR w Koluszkach? Dodał, że on uważa, że miasto jest w komfortowej 
sytuacji, ponieważ nie ma na głowie ani szpitala ani przychodni. Dla porównania 
dodał, że gmina Gołdapia przejęła do naprawy drogę powiatową. Przypomniał, że na 
komisjach rozpatrywane było pismo o pomoc w naprawie ul. Rejtana. Głowno ma 
na utrzymaniu szpital i przychodnię. Poprosił aby wziąć pod uwagę ile budżet tego 
miasta kosztuje zapewnienie podstawowej opieki dla mieszkańców. Brzeziny  tego 
jako miasto nie mają i dlatego uważa, że w znaczący sposób powinny powiatowi 
brzezińskiemu pomóc. Chociażby w sprawie podłączenia do sieci cieplnej szpitala. 
Może wystarczy ciepło doprowadzić do pierwszego zasobnika z PEC-u a dalej to już 
na głowie starostwa. Gdyby tak mogło być to co PEC może obchodzić co tam dalej 
może być, chyba że nie pozwalają na to sprawy techniczne. Zadał pytanie czy 
wydatki na CPR obciążają starostwo i jaką sumą? Dodał, że trzeba się spotkać aby 
problem zapewnienia pomocy medycznej rozwiązać na miejscu w Brzezinach, tak 
aby mieszkańcy w nocy nie musieli jeździć do Koluszek. O taką Polskę 
walczyliśmy? 

Radny Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że jest to sesja Rady Miasta, a pan Starosta 
jest gościem na naszej sesji i jego obecność nie obliguje radnego do 
wykorzystywania tego faktu na zadawania pytań merytorycznych gościowi. Pytanie 
jest wielowątkowe i zawiera tematy Rady Powiatu i Rady Miasta. Zaproponował 
aby uwagi do Rady Powiatu zgłaszać na Radzie Powiatu, gdzie jest miejsce na 
udzielenie odpowiedzi. W jego przekonaniu  ważny interes jakim kierował się radny 
Roman Sasin jest nadużyciem polegającym  na wykorzystaniu obecności gościa. 
Zaproponował, aby pan Starosta udzielił odpowiedzi na sesji miasta lub najbliższej 
sesji Rady Powiatu. Przypomniał, że na sesji Rady Miasta goście mówili o 
czynionych staraniach objęcia nocną opieką medyczną dzieci, ale wymaga to 
uzgodnienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodał, że do pani Burmistrz 
wpłynął wniosek  o partycypację w kosztach naprawy ul. Rejtana, a głos radnego 
rozumie jako głos „za”, i jak się domyśla pani Burmistrz skieruje sprawę na Komisję 
Rozwoju Gospodarczego gdzie wniosek zostanie zaopiniowany.  
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Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że wniosek był na Komisji i radni stwierdzili, że 
miasto ma tyle własnych potrzeb że nie będzie partycypować w kosztach 
przebudowy ul. Rejtana, która jest drogą powiatową. Ze strony radnych padły 
pytania co z przebudową  miejskich ulic jak Piłsudskiego, Moniuszki, Leśna, na 
które wykonane są już projekty. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o naprawę ul. 
Kosmonautów i budowę drogi przy ogródkach działkowych. Jej zdaniem miasto ma 
dużo wydatków w zakresie własnych ulic i trzeba realizować inwestycje, na które 
mamy już wykonane projekty, a jeżeli będą środki to radni mogą zadecydować o 
przekazaniu ich w drodze porozumienia do budżetu powiatu . 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy komisja w tej sprawie 
zajęła stanowisko.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że Komisja Rozwoju Gospodarczego tą sprawą się 
zajmowała i wszyscy członkowie byli „za” a jeden głos był przeciwny. Dodał, że 
członkowie komisji byli za tym, aby miasto nie udzielało pomocy finansowej 
powiatowi. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy sprawą zajmowała się 
Komisja Finansowo - Budżetowa? 

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że sprawa ta omawiana była  na spotkaniu 
wszystkich komisji i większość radnych zadecydowała aby nie partycypować w 
kosztach naprawy nawierzchni ul. Rejtana. Zadał pytanie czy została dokonana 
wycena działek przy ul. Żeromskiego, ponieważ miał informację, że ta 
nieruchomość została zgłoszona do wyceny. Poprosił o wgląd do pozwu 
skierowanego do sądu przeciwko Wojewodzie Łódzkiemu, ponieważ chciałby 
dowiedzieć się w jakiej formie został ten pozew złożony. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że każdy może mieć wgląd do 
dokumentów publicznych, a pozew jest właśnie takim dokumentem. 

Radny Tadeusz Barucki ponownie poprosił o wgląd do pozwu, ponieważ uzyskał pewne 
informacje.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy pani Burmistrz potwierdza 
wolę udostępnienia pozwu radnemu Tadeuszowi Boruckiemu? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że radny uzyskał informację, że miasto nie 
opłaciło wniosku i dlatego sprawa została uwalona. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził on się tylko merytorycznie się zapytał. Dodał że takie 
sugestie w jego kierunku są zbędne i on sobie tego nie życzy. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił panią Burmistrz do ograniczenia się 
do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że pan radny także pewną sugestię wyraził. 
Dodała, że wycena została zlecona i dostarczona przez wykonawcę. Dokładnie 
kwoty wyceny nie pamięta ale wynosi ona chyba 70 czy 100 tys. i jest na pewno 
wyższa niż kwota wynikająca z wartości księgowych. W sprawie pozwu 
odpowiedziała, że pozew był stworzony jeden i w nim żądaliśmy, aby sąd 
uniemożliwił dalsze przekazywanie własności nieruchomości, dalsze transakcje, 
występowaliśmy o zwrot nieruchomości i odszkodowanie od wojewody. Sąd  
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zwrócił uwagę, że pozew należy podzielić na trzy. Podobnego zdania była kancelaria 
prawna, gdzie zasięgaliśmy porady. Dlatego złożyliśmy trzy oddzielne pozwy. 
Mając pełną świadomość, że w kwestii przekazania nieruchomości nie mamy nic do 
powiedzenia i że zostanie to odrzucone przez sąd podobnie jak żądanie zwrotu, 
świadomie nie dokonaliśmy wpłaty. Chcieliśmy mieć wyrok aby mieć otwartą drogę 
do skargi, dlatego świadomie nie uzupełniliśmy pozwu, aby wystosować zupełnie 
nowe pozwy w trzech zakresach. Pozwy wyszły na początku maja ale sąd nas 
jeszcze nie wezwał do uiszczenia opłaty. Pierwszy pozew upadł. Zapewniła radnego 
o możliwości wglądu we wszystkie dokumenty. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o wartość nieruchomości wynikającą z wyceny - 
70 czy 100 tys. zł? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie pamięta ale koleżanka pójdzie po wycenę i 
sprawdzi. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że to fajnie a jemu chodzi o formę złożenia pozwu, 
bez żadnych podtekstów. Dodał, że w wolnych wnioskach podzieli się z radnymi 
informacją jaką uzyskał od Wojewody. 

Radny Roman Sasin przypominając, że Przewodniczący Rady wspomniał iż kilka 
miesięcy temu na sesji były podmioty świadczące usługi medyczne ale od tego czasu 
się nic nie zmieniło. Jego zdaniem tą sprawą należy zająć się bardziej gruntownie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował przeniesienie tej dyskusji na 
sesję Rady Powiatu, na 6 czerwca. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że jego intencją nie było obrażenie gościa, ale 
korzystając z tego, że dzisiaj na sesji omawiana jest działalność spółek, chciałby 
usłyszeć od  prezesa PEC-u informację dotyczącą możliwości podłączenia szpitala. 
Czy szpital zabiega o podłączenie ciepła i czy jest to w ogóle możliwe. Dodał, że 
wykonywanie zastrzyków nocnych w Koluszkach jest gehenną dla mieszkańców 
Brzezin. Miasto Brzeziny  ma bardzo mały problem z utrzymaniem służby zdrowia 
dlatego powinno się pomóc w tym zakresie powiatowi.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że temat ten będzie omawiany 
na sesji Rady Powiatu. Dodał, że sprawy nie bagatelizuje i dlatego na sesji byli 
przedstawiciele firm odpowiedzialnych za usługi medyczne, które miały się 
porozumieć, ale o wynikach ich rozmów nic nie wie.  

Radny Tadeusz Pabin wyraził zdziwienie, że w Brzezinach przybył zakład odpadów 
medycznych i przemysłowych, który mieści się po magazynach Wytwórni 
Umundurowania Strażackiego przy ul. Polnej. Zadał pytanie czy to jest możliwe, że 
walcząc o czyste powietrze przyjmujemy odpady, które ta firma przetwarza 
nabijając sobie kabzę. Zadał pytanie kto ten zakład wprowadził na teren Brzezin? 
Mieszkańcy sygnalizują ten problem. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że radny o zaistnieniu zakładu 
odpadów nic nie wie, ponieważ firma jeszcze nie rozpoczęła działalności. Firma 
wystąpiła o pozwolenia, ale zgody nie otrzymała. O tym będzie jeszcze mówił w 
wolnych wnioskach, ponieważ problem ten podnieśli mieszkańcy.  
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Radna Małgorzata Pyka zwróciła uwagę, że zgodnie z przeprowadzonymi ankietami 
kilkaset osób zainteresowanych było pracami społecznie użytecznymi, jednak  
uczestników jest kilku. Zadała pytanie o przyjętą strategię przez panią Burmistrz w 
tej sprawie, jakie instytucje uczestniczą w programie, kto organizuje rozlicza, 
księguje, czy te prace mają charakter rozwojowy? Przykłady z innych miast 
wskazują, że prace mogą mieć bardzo szeroki charakter, a w Brzezinach nie były 
brane pod uwagę np. patrole ekologiczne likwidujące dzikie wysypiska śmieci, 
patrole drogowe, prace ogrodnicze czy konserwatorsko - remontowe. Poprosiła o 
dokonanie analizy możliwości szerokiej organizacji prac społecznie użytecznych w 
gminie biorąc pod uwagę ich zalety i ograniczenia wynikające z kwalifikacji 
potencjalnych uczestników. Zadała pytanie o możliwość zamontowania progów 
zwalniających na osiedlu Kulczyńskiego. Chodzi o zamontowanie dwóch progów, 
jednego między skrzyżowaniem z ul. Głowackiego, a drugiego po wjeździe na 
osiedle Kulczyńskiego. Przypomniała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma 
możliwość przeniesienia się do innych pomieszczeń, a Starosta zwrócił się o 
udostępnienie dotychczas zajmowanych pomieszczeń. Rada przyjęła pozytywny 
dezyderat w tej sprawie. Zadała pytanie czy pani Burmistrz podjęła już ostateczną 
decyzję w tej sprawie, a jeżeli tak to jaka jest ta decyzja i czy wnioskodawca został o 
niej poinformowany? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ostatnio na naradzie analizowała potrzeby 
miasta co  do robót interwencyjnych, publicznych, społecznie użytecznych i 
odróbkowiczów z sądu. Osób jest kilkadziesiąt, a jak przychodzi do konkretnej 
pracy to zastanawia się nad zawarciem dodatkowych umów zleceń z ludźmi, którzy 
chcą pracować. Na ponad 20 osób w tych pracach uczciwie pracuje tylko trzech. Są 
wypadki przy pracy, zasłabnięcia, zwolnienia lekarskie i wiążą się z  tym pewne 
problemy. Osoby te wykorzystywane są głównie do podlewania kwiatków, a 
panowie robią łaskę, że przyjdą do pracy. Problem jest także z nadzorowaniem tej 
pracy. Dodała, że o patrolach ekologicznych nie słyszała.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy samorząd poinformował 
Powiatowy Urząd Pracy o niechęci bezrobotnych do wykonywania tej pracy, 
ponieważ praca wykonywana jest pod regresem utraty pewnych praw, które 
nabywają. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że pracownicy przychodzą pod przymusem i nie 
mają prawa do żadnych świadczeń. Jest to bardziej forma pomocy socjalnej. Dodała, 
że jest w pełnym kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy, ale z niewolnika nie ma 
pracownika. W sprawie ul. Kulczyńskiego odpowiedziała, że chyba na drodze 
publicznej nie można montować progów zwalniających.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że trzeba poprzeć wniosek radnej, 
ponieważ próg zwalniający jest barierą, która wycisza emocje młodych kierowców 
zwłaszcza motocyklistów. 

Burmistrz Ewa Mądra w sprawie pomieszczeń PCPR odpowiedziała, że planowana jest 
zmiana organizacji urzędu w celu powstania nowego wydziału dlatego 
pomieszczenia potrzebne będą miastu. Na e- urząd zakupiony jest program ale nie 
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ma wolnego pomieszczenia aby e-urząd uruchomić. Dodała, że odpowiedź do 
starostwa poszła. Wynika z niej, że gdy umowa wygaśnie pomieszczenia będą 
niezbędne dla miasta i nie zamierza ich nikomu wynajmować. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy taka odpowiedź radną 
Małgorzatę Pyka zadawala. 

Radna Małgorzata Pyka odpowiedziała, że w kwestii prac społecznie użytecznych nie, 
ponieważ mówimy o dwóch różnych sprawach, pani Burmistrz mówi z punktu 
widzenia urzędnika a jej chodzi o propozycję zmiany administratora, ponieważ być 
może warto zaangażować MOPS, gdyż mówimy o kilkuset osobach i nie chodzi o 
240 zł ale także o zasiłki z pomocy społecznej i narzędziach, które pomoc społeczna 
można stosować. Jej zdaniem należy się zastanowić jak to zorganizować.  

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że w takim razie należałoby w to zaangażować MOPS 
a nie Urząd. Dodała, że rozumie intencję radnej. 

Radna Zofia Krawczyk poprosiła o przedstawienie informacji o patrolach ekologicznych. 
Radna Małgorzata Pyka odpowiedziała, że materiałami w tej sprawie powinien 

dysponować Powiatowy Urząd Pracy. Patrole te polegają na lokalizacji miejsc 
zagrożonych ekologicznie gdzie np. są wysypiska śmieci, podobnie jak patrole 
drogowe, które monitorują stan nawierzchni dróg i chodników.  

 
 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał pisemną odpowiedź radcy prawnego 

dotyczącą uregulowania prawnego zastępcy burmistrza, którą przekazał radnemu 
Stefanowi Zasadzie. Inspektor Krzysztof Wdowiak Komendant Powiatowy Policji 
udzielił odpowiedzi w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez motocyklistów, o 
przeczytanie której poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Czesławę Gałecką.  

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka odczytała treść udzielonej przez 
Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach odpowiedzi - pismo w załączeniu.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
potwierdziła fakt wzmożonych patroli policyjnych, ale jej zdaniem punkt zborny 
na parkingu Intermarche i hałas pozostał. Zdał pytanie czy nie można wystąpić do 
właścicieli Intermarche o zamontowanie szlabanu po godzinach zamknięcia 
sklepu, podobnie zrobił ojciec gwardian z parkingiem klasztornym.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapewnił, że z taką propozycją wystąpi ale 
obawia się, że spowoduje to jedynie przeniesienie się motocyklistów w inne 
miejsce. Dodał, że działania policji są permanentne i widać ich pierwsze efekty. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na sesji byli obecni 
przedstawiciele zarządcy dróg wojewódzkich a także mieszkańcy i w tej sytuacji 
nie uważa za uzasadnione organizowanie odrębnego spotkania w tej sprawie. 
Zadała pytanie czy radni uważają, że pozostały jakieś sprawy nie załatwione. 

Uwag nie zgłoszono. 
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10. Działalność spółek Gminy Miasto Brzeziny. 
 
a) Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

 
Pan Stanisław Gola prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w 

Brzezinach przedstawił informację dotyczącą działalności spółki- materiał w 
załączeniu.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie z czego bierze się zysk w TBS-ie, ponieważ 
instytucje użyteczności publicznej powinny bilansować się na zero? 

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że zysk wychodzi z wyniku finansowego. TBS oprócz 
wynajmu lokali prowadzi także inną działalność jak wywóz odpadów komunalnych, i 
mimo zadłużenia trochę tego zysku jest.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że on prowadząc spółdzielnię mieszkaniową i 
wynajmując lokale np. pod kawiarnie nie może wykazać zysku. Zysk oddziaływuje na 
pomniejszenie eksploatacji.  

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że TBS jest spółka prawa handlowego i jest to coś 
innego niż spółdzielnia mieszkaniowa. Dodał, że jeżeli TBS utrzymuje stawkę 
czynszu na niezmienionym poziomie od 2002 roku i jest poniżej... 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że on nie pytał się od kiedy czynsz nie był 
podnoszony. 

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że szczegółowych danych nie ma, ale zaprasza 
radnego od spółki i na miejscu wszystko zostanie wyjaśnione.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że przyjmuje zaproszenie. Przypominając, że prezes 
TBS-u na posiedzeniu komisji mówił o innych źródle finansowania budowy bloku 
mieszkalnego zadał pytanie, co stoi na przeszkodzie aby skorzystać z innego źródła? 

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że inne źródło byłoby troszkę mniej korzystne pod 
względem odsetkowym. Wyraził nadzieję, że bank weźmie pod uwagę starania 
czynione przez spółkę od kilku lat,  TBS jest dobrym partnerem dla banku, a poza tym 
bank i tak musiałby wyrazić zgodę na wzięcie kredytu z innego komercyjnego źródła. 
Dodał, że dopóki nie ma odmowy na piśmie ma nadzieję na promesę, więc musi 
liczyć na kredyt tańszy i korzystniejszy dla ludzi.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jego zysk TBS-u nie martwi, 
ponieważ gdyby TBS miał permanentny zysk mógłby np. podwyższyć wynagrodzenia 
pracownikom. Dodał, że zastanawia się co by się stało gdyby lokatorzy wpłacili 450 
tys. zł które są winni i jak funkcjonuje spółka, mimo tak dużego zadłużenia lokatorów. 
Zadał pytanie jaka grupa mieszkańców TBS-u korzysta z dodatków mieszkaniowych?  

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że pieniądze spółka przeznacza na działalność 
statutową, więc odzyskane pieniądze przeznaczyłby na remonty. Przy zadłużeniu 
lokatorów wynoszącym 450 tys. zł., TBS nie wyrzucając mieszkańców schodzi do 
instytucji charytatywnej. Wody nie może zakręcić, ponieważ byłby to naruszenie 
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przepisów. Dodał, że nie dysponuje dokładną liczbą osób korzystających z dodatków 
mieszkaniowych, ale jest to dość pokaźna liczba.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy wśród dłużników są osoby, 
które mogłyby korzystać z dodatków mieszkaniowych, gdyby płacili za czynsz? 

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że są osoby, które mogłyby płacić a nie chcą, bo 
wygodniej jest im nie płacić.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o skuteczność działań 
prawnych komornika? 

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że bardzo często komornik odpisuje, że nie ma z czego 
ściągnąć. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że można ujawnić stan posiadania 
dłużnika. Poprosił o wskazanie roku produkcji posiadanego sprzętu. 

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że ursus C 25 już nie jest produkowany, samochód star 
zmontowany jest z dwóch innych wyeksploatowanych samochodów. Żuk ma 10 lat, a 
ford sprowadzony jest z zagranicy z lat 90-tych. Sprzęt jest wyeksploatowany. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że należy się zastanowić czy 
części zysku nie przeznaczyć na wymianę sprzętu, ponieważ jego awaryjność jest 
duża.  

Radny Tadeusz Barucki dodał, że star hakowiec to był star 28, którego można szukać w 
muzeum, a zakupiony został star 200, na który przełożono osprzęt z hakowca. Zadał 
pytanie czy duży areał posiadłości TBS nie stanowi problemu, czy najem 
rekompensuje podatek od nieruchomosci? 

Pan Stanisław Gola odpowiedział, że wszystkie pomieszczenia są wydzierżawione 
łącznie z wiatami. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że wobec mizerii związanej z  
płatnościami za czynsz działalność spółki zasługuje na docenienie. 

 
 

b) Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
 

Pan Mirosław Gałązka prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w 
Brzezinach przedstawił informację dotyczącą działalności spółki - materiał w 
załączeniu. 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka zadała pytanie o długość planowanej sieci 
cieplnej do rozbudowy w oparciu o przygotowany projekt.  

Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że jest to odcinek ponad 200 metrów, od niej 
odchodzi sieć do trzech bloków, a reszta to przyłącza.  

Radny Roman Sasin zadał pytanie o spłatę zadłużenia przez szpital i możliwość 
ogrzewania szpitala przez PEC do sieci ciepłowniczej? 

Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że odbyły się dwa spotkania. Propozycja PEC-u nie 
została przyjęta przez szpital, dlatego odbyła się sprawa 16 maja, na której sąd 
odrzucił wszystkie nie zasadne pozwy, które złożył szpital i teraz czekamy na wyrok. 
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Radny Roman Sasin zadał pytanie czy jest możliwość podłączenia szpitala do sieci 
cieplnej?  

Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że na spotkaniu przedstawione były propozycje, 
szpital sam wypowiedział umowę i dlatego powinien ponieść koszty. Od momentu 
zawarcia umowy szpital nie był wiarygodnym odbiorcą, ponieważ nie płacił 
należności w terminie. W 2004 i 2005 roku należności bardzo urosły, oddano sprawę 
do sądu i szpital sam wypowiedział umowę. 

Radny Roman Sasin zadał pytanie, kiedy szpital wypowiedział umowę? 
Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że chyba w 2004 lub 2005. Wtedy zerwał umowę 

na dostarczanie ciepła.  
Radny Roman Sasin zadał pytanie czy jest możliwość techniczna aby do pierwszej 

wymiennikowi aby zawiadywał PEC a za resztę odpowiadał szpital? 
Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że PEC na chwilę obecną proponował wycofanie 

niezasadnego  pozwu oraz doprowadzenie  sieci i węzłów do sprawności technicznej. 
To leży po stronie odbiorcy. 

Radny Roman Sasin zadał pytanie czy jest możliwość, aby PEC do pierwszej 
wymiennikowi, czy jest to możliwe, dozwolone, czy wszystko musi być przez PEC 
sprawdzone?  

Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że musi być wszystko sprawdzone, ponieważ 
została wypowiedziana umowa i sieć jest nieczynna.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, co jest przyczyną zmniejszenia 
sprzedaży ilości ciepła?  

Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że stan pogody. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że ciepło z ciepłowni 

miałowej jest o połowę tańsze niż kotłowni olejowej.  
Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że wynika to z kosztów oleju.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy wiadome jest o ile 

obniżyłoby się koszty centralnego ogrzewania po doprowadzeniu ciepła do osiedla 
XXX-lecia? 

Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że na pewno byłoby tańsze, ale trudno określić nie 
znając podstawowych danych np. mocy zamówionej, faktycznego zużycia itp.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, co stało się z zyskiem brutto. 
Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że różnicą jest podatek dochodowy zapłacony z 

bilansu do Urzędu Skarbowego. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że skala tego podatku go 

zastanawia. Zadał pytanie o rok produkcji sprzętu? 
Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że jest to 7- letni volkswagen bus. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, o liczbę dłużników PEC-u. 
Pan Mirosław Gałązka odpowiedział, że dłużnik jest jeden - SP ZOZ Przychodnia, za br. 

nie zapłacił za 3 miesiące. Wystosowano wezwanie do zapłaty z informacją o oddaniu 
sprawy do sądu jeżeli należność nie zostanie zapłacona.  
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c) Zakładu Usług Komunalnych 

 
Pan Janusz Cywiński prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach 

przedstawił informację dotyczącą działalności spółki- materiał w załączeniu. 
Radny Tadeusz Barucki zaproponował przejście do meritum sprawy a nie, że spółka 

istnieje od 10 lat. 
Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że chciał podkreślić, że spółka istnieje od 10 lat. 

Dokończył informację dotyczącą funkcjonowania spółki.  
Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że złoży pismo na ręce przewodniczącego Rady 

w imieniu mieszkańców o wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Małczewskiej. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jest to problem, ponieważ 

powiat wykonując nową nawierzchnię na ul. Małczewskiej pytał miasto kiedy 
zamierza budować kanalizację sanitarna na tej ulicy. Dużym nakładem środków 
położono dobry europejski dywanik i dzisiaj budowa kanalizacja stanowi problem, 
chyba, że wybudowana zostanie poza jezdnią.  

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że obecnie tendencja jest do budowy 
kanalizacji poza jednią.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wniosek przekaże do pani 
Burmistrz. 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka zadała pytanie czy ZUK przygotowując projekt 
modernizacji sieci wziął pod uwagę wymianę kanalizacji na palcu dworca PKS i w 
ul. św. Anny.  

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że ZUK nie odpowiada za kanalizację deszczową, 
ponieważ jest to własność miasta. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że parametry wody są wzorcowe. 
Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że badania wody wykonuje Wojewódzka Stacja 

Sanitarno - Epidemiologiczna, a od 1 czerwca będą wykonywane przez wskazane 
laboratoria. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o rok produkcji sprzętu. 
Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że co roku sprzęt jest dokupywany. Przedstawił 

wykaz sprzętu podkreślając, że sprzęt jest wymieniany, ponieważ musi być sprawny.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy ZUK jest wstanie pomóc 

BSM przy czyszczeniu kanalizacji deszczowej likwidując podtopienia po padającym 
deszczu?  

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że w niektórych przypadkach ZUK nie jest wstanie 
wykonać usługi, ponieważ nie posiada właściwego WUKO. Dodał, że chce kupić 
nowe WUKO, które kosztuje 300-400 tys. zł. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował załodze spółki za pomoc i pracę 
na każde wezwanie mieszkańców. Poprosił panią Burmistrz o dokonanie 
podsumowania z punktu widzenia właściciela spółek. 

Burmistrz Ewa Mądra poinformowała, że materiały były przedstawione na 
zgromadzeniach, w dwóch spółkach PEC i ZUK. Zarządy uzyskały pozytywną 
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ocenę swojej pracy co  jest wyrazem jej oceny pracy spółek. W przypadku trzeciej 
spółki TBS-em są pewne problemy, które nie wynikają z winy zarządu czy 
pracowników, ale charakteru działalności. Są to spółki prawa handlowego i 
działające w oparciu o swoje przepisy. Jej zdaniem dużym błędem było przekazanie 
zasobów mieszkaniowych do TBS-u. Była temu przeciwna, ponieważ gmina 
powinna utrzymywać zasoby komunalne i je remontować a TBS dostał obciążenie. 
Przez to powstał problem z lokalami socjalnymi. Ocena mieszkańców co  do 
funkcjonowania spółek jest pozytywna. Spółki spełniają zadania, do których zostały 
powołane. Od TBS-u mamy większe wymagania, ponieważ miał być wybudowany 
drugi blok, ale takie są plany spółki. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy Rada może spodziewać się 
oceny TBS-u przez właściciela spółki i zakończenia oceny wszystkich trzech spółek. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że większość radnych opowiedziała się za 
przekazaniem TBS-owi majątku i nie należy teraz robić spychoterapii, że ktoś był 
wtedy przeciwny. O wszystkim decydowała większość Rady. Zadał patynie, co 
zmieniłoby gdyby to gmina miała utrzymywać zasoby mieszkaniowe, przecież 
budżet jest taki sam, a nie z gumy?  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powiedział, że on także głosował za 
utworzeniem TBS. Dodał, że spółka jest najbardziej nowoczesną formą i taka jest 
tendencja.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ona nie była przeciwna powołaniu TBS-u jako 
spółki, ale przekazaniu majątku, obciążenia starymi budynkami, których utrzymanie 
jest wyższe niż czynsz. Dodała, że to była jej ocena - jej zdanie, a nie jak kto 
głosował. Taka była decyzja. Jej zdaniem to był błąd. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy wszystkie zarządy spółek na pierwszym 
posiedzeniu walnych zgromadzeń otrzymały absolutorium? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie wszystkie, ponieważ nie było jeszcze 
zgromadzenia wspólników TBS-u. W PEC-u było jedno posiedzenie, w ZUK-u dwa. 
W obydwu tych spółkach zarząd i rady nadzorcze otrzymały absolutorium. 

Innych pytań nie zgłoszono. 
 
 
 
 

11. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży na rzecz Gminy Brzeziny 
gruntów przy ul. Sienkiewicza 16 pod budowę przyszłej siedziby Gminy – 
podjęcie uchwały. 

 
Burmistrz Ewa Mądra poinformowała, że radni otrzymali całą dokumentację. Gmina 

wystąpiła do Rady Miasta o sprzedaż działek przy ul. Sienkiewicza 16 pod budowę 
siedziby. Komisje Rady analizowały możliwość zamiany gruntów, ostatecznie 
przygotowano projekt uchwały o sprzedaży bezprzetargowej dwóch działek o 
łącznej powierzchni ok. 3,6 tys. metrów kw. W 1999 roku Rada podjęła uchwałę w 
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sprawie sprzedaży części nieruchomosci, w tym także działki, na której częściowo 
wybudowany jest parking. Gmina zainteresowana jest zakupem całego terenu 
łącznie z częścią parkingu. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że służebność powinna być ustalona odpowiednią kwotą. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że przygotowano dwa projekty uchwał: ze 

służebnością płatną i bezpłatną. Dodała, że Komisje proponowały służebność w 
wysokości 10 tys. zł, na pokrycie kosztów utrzymania: oświetlenie, odśnieżanie i 
naprawy parkingu. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy są wnioski przeciwne do 
wniosku radnego Romana Sasina. Jeżeli nie to on zgłasza wniosek przeciwny, aby 
służebność była bezpłatna.  

Pan Zbigniew Sokołowski wójt Gminy Brzeziny  stwierdził, że służebność przejazdu jest 
pewną przepustką. Gmina jest solidna i gdy będzie trzeba pomóc przy odśnieżaniu, 
gmina zawsze udzieli pomocy. Służebność byłaby mytem, w stosunku do gminy 
która obsługuje także rolników z miasta. Zapewnił, że parking będzie jak największy 
i będzie on otwarty dla wszystkich.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poddał pod głosowanie wnioski dotyczące 
służebności jego i radnego Romana Sasina. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że kij w mrowisko został włożony w 1998 roku przez 
pana Brota. Przypomniał, że wtedy chodziło o połączenie  miasta i gminy Brzeziny , 
przez co byłaby obopólna korzyść dla wszystkich, ale trochę stołków mniej. 
Wszystko jest ładnie, ale każdy gra tak jak powinien grać i nie zapomina o sobie w 
pierwszej osobie. On natomiast myśli o całości. Dodał, że przewodniczący Rady 
określając ten wniosek jako radnego Sasina mówi to pod publikę robiąc sobie 
kampanię wyborczą, aby zwróciła na to uwagę prasa. Zaproponował, aby 
przegłosować obydwa wnioski przewodniczącego Rady i drugi wniosek który nie 
jest jego ale Komisji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że w takim razie jego wniosek 
należy traktować jako wniosek przeciwny do wniosku Komisji. 

Radny Andrzej Kurczewski stwierdził, że  zaszło tutaj jakieś nieporozumienie, ponieważ 
opłata dotyczyłaby naprawy parkingu po budowie biurowca przez gminę. Komisji 
chodziło o służebność na czas budowy. Za darmo to boli gardło. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że służebność określa się na 
zawsze. Dodał, że gmina może zobowiązać się do naprawy parkingu jeżeli go 
zniszczy, natomiast nie można mówić o służebności na czas trwania budowy. 

Pan Zbigniew Sokołowski odpowiedział, że współpraca między gminami układa się 
bardzo dobrze. W spawie połączenia gmin nigdy nie mówi się nie, ale jest 
demokracja. Jeśli mamy tworzyć dobrą płaszczyznę współpracy to myto nie będzie 
dobrym początkiem, aby połączyć się. Służebność płatna jest bardzo złym 
pomysłem. Powinniśmy czuć się przyjaciółmi na równi z miastem. Propozycja 
odpłatnej służebności byłaby bardzo źle przyjęta przez Radę Gminy. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że gdyby kandydował do Rady 
Gminy to argument radnego Sasina mógłby przysporzyć mu wyborców, ale fakt  
kandydowania do Rady Miasta pogarsza jego sytuację wyborczą. 

Radna Małgorzata Pyka zadała pytanie o deklaracje burmistrza co do wynajmu 
pomieszczeń na rzecz gminy na okres 5 lat. O taki okres wystąpił wójt gminy.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że czeka na decyzję Rady. Po niej będzie  
negocjowała w gminą skrócenie tego terminu.  

Radny Roman Sasin przypomniał, że na Komisji była inna wersja działki, aby biurowiec 
dobudować do budynku frontowego. Poprosił o opinię Rady Gminy w tej sprawie? 

Pan Zbigniew Sokołowski odpowiedział, że Rada opowiedziała się za budową 
oddzielnego budynku, aby była część rekreacyjna gdzie można zorganizować 
wspólne spotkania radnych.  

 
Za wnioskiem komisji głosowało 4 radnych, za wnioskiem przewodniczącego Rady 

Zbigniewa Bączyńskiego 10 radnych.  
Burmistrz Ewa Mądra zadała pytanie czy w protokole rokowań można zawrzeć 

zobowiązanie gminy do naprawy parkingu po budowie?  
Pan Andrzej Tokarski odpowiedział, że w oddzielnej umowie.  
Burmistrz Ewa Mądra zwróciła uwagę, że parking zostanie uszkodzony przez budowę 

przyłącza ciepłowniczego.  
Pan Zbigniew Sokołowski zagwarantował, że w przypadku uszkodzenia parkingu przy 

budowie biurowca, zostanie on naprawiony. Podziękował Radzie za partnerskie 
podejście.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że pani Burmistrz będzie 
zabiegała, aby budynek powstał w tej kadencji.  

 
Burmistrz Ewa Mądra przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. 
Sienkiewicza 16. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwracając uwagę, że projekt uchwały jest 

poprawny pod względem prawnym, zadał pytanie czy nie można dopisać, że 
sprzedaż dotyczy działki pod budowę siedziby gminy i budynek wybudowany 
będzie w określonym czasie? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że można taki zapis uwzględnić ale nie będzie on  
miał żadnego znaczenia. 

Pan Andrzej Tokarki stwierdził, że byłaby to sprzedaż pod warunkiem i nie jest to 
możliwe.  

 
Uchwała Nr VIII / 36 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w 
Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 została przez Radę podjęta 12 głosami za, przy 
1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 10-minutową przerwę, w czasie której 

wójt Zbigniew Sokołowski podziękowała radnym za podjętą decyzję.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady sesji. 
 
 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że 26 marca 2007 roku grupa 

radnych złożyła wniosek z ustalenie nowych diet radnych. Na ostatniej sesji punkt 
ten został zdjęty z porządku sesji z uwagi na brak głównego wnioskodawcy.  

 
Radny Roman Sasin zgłosił wniosek, aby diety obowiązywały na bieżąco od maja. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby diety obowiązywały od 1 

czerwca.  
 
Radny Roman Sasin przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet radnych.  
 
Uchwała Nr VIII / 37 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie 

ustalenia diet radnych została przez Radę podjęta 14 głosami za – jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby w zamian za wyższą dietę 

radni dokonali większego wysiłku w pracę na rzecz mieszkańców. Zaproponował 
wprowadzenie od 1 czerwca obligatoryjnych dyżurów radnych. Informacja o 
dyżurach zamieszczana będzie w BIS-ie. Zaproponował, aby dyżury odbywały się w 
środy. Za koordynację dyżurów odpowiedzialną uczynił wiceprzewodniczącą Rady 
Czesławę Gałecką. Zaproponował, aby dyżury odbywały się w godzinach od 15.00 
do 17.00  

Radny Tadeusz Barucki zaproponował aby dyżury odbywały się w godzinach od 17.00 
do 19.00 

 
Wniosek radnego Tadeusza Baruckiego został przyjęty przez Rade, 11 głosami za.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że Urząd musi by być otwarty do 

godz. 19.00. Zadał pytanie jak pani burmistrz widzi taką możliwość? Zaproponował, 
aby dyżury odbywały się w godzinach od 16.00 do 18.00. 

Radny Tadeusz Barucki zgodził się na tę propozycję.  
Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zaproponowała, aby dyżur odbywały się 

także w godzinach dopołudniowych. 
Radny Roman Sasin stwierdził, że dwa grzybki w barszcz to za dużo. Zaproponował, aby 

dyżury odbywały się tylko po południu.  
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Radny Tadeusz Barucki poparł propozycję, aby dyżury odbywały się tylko po południu. 
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że taka dyskusja na forum Rady jest niepotrzebna. 

Dodała, że wydłużenie czasu pracy Urzędu wymaga dodatkowej umowy dla 
gospodarza obiektu. Dodała, że nie neguje zmiany diet radnych, ale zwraca uwagę, 
że nie wskazano źródła finansowania, ponieważ po stronie dochodów nie 
zwiększono  kwoty. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że pierwotna uchwała była 
zaopiniowana przez radcę prawnego. Źródło było wskazane z piśmie przewodnim a 
teraz przeniesione zostało do uchwały. 

Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że zgodnie z tym dochody powinny być zwiększone, a 
zakładane wpływy z podatków zostały już rozdysponowane. Dodała, że nie mając 
projektu uchwały nie mogła się odnieść do skutków finansowych.   

Radny Roman Sasin stwierdził, że sprawa diet omawiana była od stycznia. Przypomniał, 
że głosował za podwyższeniem wynagrodzenie burmistrza.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jeżeli budżet nie wytrzyma 
podwyżki o 100 złotych diety przewodniczącego, to on się zrzeknie się tej 
podwyżki.  

 
 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia 

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

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w 

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

 
Uchwała Nr VIII / 38 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2007 r. o zmianie 

uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została 
przez Radę podjęta 12 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny na lata 2007- 2013. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny na lata 2007- 
2013. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy koszty wynikające z tej 

uchwały są ujęte w budżecie i kto będzie ten projekt wykonywał i ile będzie 
kosztował? 
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Skarbnik Miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że koszty wyniosą ok. 12 tys. zł, 
przesunięcie zostanie dokowane zarządzeniem burmistrza, a program wykonany 
zostanie przez firmę zewnętrzna.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy wymagany jest termin 
wykonania programu?  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wszystkie firmy proponowały podobny okres na 
wykonanie, który wynosił  ok. 3 miesięcy.  

Radna Zofia Krawczyk zadała pytanie czy z programu rewitalizacji TBS będzie mógł 
skorzystać przy ubieganiu się o środki unijne. 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że tak i to zarówno TBS jak i miasto o ile 
takie środki będą przewidziane przy naborze.  

 
Uchwała Nr VIII / 39 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Brzeziny na lata 2007- 2013 została przez Radę podjęta 12 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 
15. 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. Dodała, że zmiana budżetu 
w odniesieniu do zwiększenia środków na diety zostanie dokonana na przyszłej 
sesji. W ramach autopoprawki zwiększyła wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 na 
zakup kosiarki.  

 
Uchwała Nr VIII / 40 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian 

budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 została przez Radę 
podjęta 10 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

  
 
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.  
 
Inspektor Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Dodał, wcześniejsza 
uchwała zawierała pomyłkę pisarską, która teraz trzeba poprawić. Przedstawił 
nowego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że chodzi o „3)”. Dodał, że trzeba 

dbać o tworzenie prawa zwłaszcza tego, które jest publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
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Uchwała Nr VIII / 41 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie 

zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach została przez 
Radę podjęta 12 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 
 

17. Wolne wnioski. 
 
Radny Tadeusz Barucki poinformował, że nie zgadzając się z decyzją Komisji 

Regulacyjnej na przejęcie gruntu przy ul. Żeromskiego na rzecz Gminy Żydowskiej 
wystąpił do Wojewody Łódzkiego. Godzinę przed sesją otrzymał odpowiedź, która 
nie jest wyrokiem. Nie uzyskał w niej odpowiedzi na wszystkie zadane pytanie m.in. 
o podstawę partycypacji w kosztach wojewody w wysokości 13 tys. zł., ale 
uruchomił parlamentarzystę, który w jego imieniu tą sprawą będzie się zajmował. 
Odczytał terać otrzymanej odpowiedzi - pismo w załączeniu. Dodał, że na składane 
przez siebie interpelacje do Burmistrza otrzymał nieco inne odpowiedzi niż otrzymał 
z Urzędu Wojewódzkiego. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił radnego Tadeusza Baruckiego o 
przekazanie kopii pisma, a panią burmistrz o udzielenie odpowiedzi ale w 
stosownym czasie. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie rozumie dlaczego radny twierdzi, że 
otrzymywał inne odpowiedzi, ponieważ jest to wszystko samo co odpowiadała. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że z pisma wynika, iż pani Burmistrz zrezygnowała z 
udziału w postępowaniu. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że ona nie rezygnowała, ale pisała pisma, że 
podtrzymuje wcześniejsze stanowisko o odmowie wydania działki, prosi o 
rozpatrzenie sprawy pod naszą nieobecność  i nie uznajemy roszczenia. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował odłożenie dyskusji 
merytorycznej, ponieważ sprawa jest poważna. Poprosił radnego o przekazanie  
kopii pisma pani Burmistrz. 

Radny Roman Sasin poprosił o odpowiedź na piśmie czy Komisja Regulacyjna mogła się 
oprzeć na szacunkowej wycenie, którą przyjęto jako wartość naszej nieruchomości. 
Poprosił o opinię prawną, ponieważ to jest podstawą do czegokolwiek w tym 
temacie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że pani Burmistrz zgłosiła już 
inicjatywę skargi konstytucyjnej po rozstrzygnięciu procesu sądowego. Jest to 
najdalej idąca próba załatwienia tematu. Zaproponował zakończenie tego tematu. 

Burmistrz Ewa Mądra dodała, że gmina zbywając nieruchomość musi ustalić jej aktualną 
wartość i robi to rzeczoznawca majątkowy. Czy Komisja Regulacyjna może 
przyjmować wartość szacunkową, nie umie powiedzieć. Zapewniła, że udzieli 
odpowiedzi. Dodała, że od początku do końca pisała, iż nie zgadza się na żadne 
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negocjacje dotyczące oddania nieruchomości, co jest dalej idące niż kwoty 
odszkodowania. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że on pyta się o formę pozwu, ponieważ jeżeli 
będziemy rościli pretensję do Wojewody  Łódzkiego to jest on zdegustowany gdyż 
jako obywatel dostał już w plecy poprzez zabranie nieruchomości przez Gminę 
Żydowską. Gdy wygramy sprawę z Urzędem Wojewódzkim to jako obywatel będzie 
musiał partycypować w kosztach  jeszcze raz. I tylko to miał na myśli pytając o 
pozew. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował wszystkim mieszkańcom, 
którzy w Dniu Święta Flagi i innych majowych świąt wywiesili flagi narodowe na 
swoich posesjach. Dodał, że jak sądzi w kolejnych latach flag na prywatnych 
nieruchomościach będzie przybywać. Przypomniał, że  miesiąc temu zgłosił sprawę 
znaku na ul. Berka Joselewicza. Zadał pytanie czy znak ten został ustawiony 
zgodnie z normami, ponieważ jego zdaniem stoi sprzecznie z instrukcją 
umieszczania znaków drogowych. Poprosił o przestawienie go w sposób bezpieczny 
dla mieszkańców. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wykonawca otrzymał zlecenie i znak zostanie 
przeniesiony. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że podczas ostatniej imprezy 
na sali konferencyjnej okna zostały zasłonięte gazetami, aby można było oglądać 
obraz z rzutnika multimedialnego. Zadał pytanie kiedy miasto będzie stać  na zakup 
żaluzji lub rolet, które umożliwią godne oglądanie prezentacji multimedialnych?  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że trudno jej jest odpowiedzieć, ponieważ 
przewidywana była kwota 20 tys. zł na remonty naszych budynków a okazuje się, że 
20 tys. zł będzie kosztować projekt elewacji budynku, która spadała ludziom na 
głowę. Dodała, że musimy wygospodarować środki. Przygotowane  jest rozeznanie 
wśród firm zajmujących się montażem żaluzji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że mogą to być ciemne 
zasłony na sznurku. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie zgadza się na to, a ze względu na wysokość 
okna i ciężar zasłon jest to raczej niemożliwe.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Baczyński zadał pytanie kiedy zajmiemy się fatalnymi 
stołami na sali konferencyjnej? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała: jak będą pieniądze. 
Radny Roman Sasin zwrócił uwagę na błędach w przestrzeni publicznej. Jego zdaniem 

teren przestrzeni publicznej  powinien być z każdej strony wyłożony kostką aby 
można było obejść słup dookoła.  

Pani Anna Durańska zadała pytanie o co chodzi?. 
Burmistrz Ewa Mądra stwierdziła, że mówiąc po ludzku radnemu prawdopodobnie 

chodzi o utwardzenie terenu wokół słupów ogłoszeniowych.  
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że na mapce przedstawionej przez ZUK użyto daty 

2007, a w 2007 roku na w Brzezinach nie ma już placu Jedności Narodowej.  
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Radny Andrzej Kurczewski zwrócił uwagę na konieczność ścięcia trawy na cmentarzu 
przy grobach poległych żołnierzy polskich. Zadał pytanie czy makulatura musi być 
zbierana na korytarzu, który prowadzi do pokoju Burmistrza Miasta. Jego zdaniem 
tekturowe pudła nie są najlepszą wizytówką.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że trawa w  tym roku rośnie bardzo szybko. Firma 
ma problem m.in. w parku.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał o konieczności podcięcia gałęzi 
przy grobach poległych żołnierzy radzieckich. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie jest to takie proste, ponieważ żywotnik jest 
w strefie ochrony konserwatorskiej, a wystąpienie do konserwatora poszło. W 
sprawie makulatury odpowiedziała, że było zrobione rozeznanie w sprawie zakupu 
bardziej estetycznego pojemnika. Ona osobiście jest przeciwko przeniesieniu 
pojemnika na makulaturę ponieważ tutaj jest wszystkim urzędnikom wygodnie.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy jak radny chce się dostać do pani Burmistrz to 
także musi się zapisywać, ponieważ on wielokrotnie próbował i najczęściej słyszy 
odpowiedź że „pani Burmistrz nie ma i wiem kiedy będzie”. Poprosił, aby pani 
sekretarka udzielała bardziej wiążącej odpowiedzi.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że być może zdarzyło się, że gdy był radny jej 
akurat nie było bo była np. w ZUK-u.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podsumował, że trzeba poprawić pracę 
sekretariatu. 

Radny Tadeusz Pabin zwrócił uwagę na oznakowanie dróg w mieście. Dodał, że na ul. 
św. Anny w kierunku ul. Południowej nie ma żadnego znaku. Na ul. skrzyżowaniu 
ulic Moniuszki i Rejtana jest dziura przy studzience  przypominająca lej po bombie. 
Na ul. św. Anny są worki z pozbieranymi śmieciami i jak tak dalej pójdzie to trawa 
je zarośnie. Chodnik na ul. Spacerowej powinien być zrobiony, gdyż w muzeum 
odbywa się wiele imprez. Zwrócił uwagę na konieczność naprawy ul. Fredry- 
bocznej drogi przy której mieszka pan Sawa , Korbel, może nawieść tam tłuczeń. 
Mieszkańcy z ul. Konopnickiej i Orzeszkowej nie mogą otworzyć okna w suche dni, 
ponieważ bardzo się tam kurzy. 

Radna Zofia Krawczyk zadała pytanie czy nie można przekazać młodzieży jakiejś ściany 
na graffiti. 

Radny Tadeusz Barucki w związku z listą dyżurów zaproponował aby dyżury radnych 
odbywały się chronologicznie (alfabetycznie). 

Przewodniczący Rady Zbigniew Baczyński odpowiedział, że za dyżury odpowiada 
wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka.  

Radny Roman Sasin poinformował, że w internecie są mapy, które nazywają się szukacz 
i w nich są błędy np. w ul. Sienkiewicza. Kierowcy posługujący się CB- radiem  nie 
wyrażają się o tym najlepiej. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że na portalu internetowym 
zdarzało się  mu widzieć, że nie ma powiatu brzezińskiego, albo że Brzeziny  nie są 
miastem powiatowym. Zaproponował wysłanie e-meila do operatora szukacza 
internetowego.  

 

31



Pan Czesław Szatkowski poinformował, że w sprawie kurzenia się na ul. Konopnickiej i 
Orzeszkowej był u pani Burmistrz. Zaproponował ustawianie znaków 
ograniczających, a pani Burmistrz odesłała go do starosty, aby sprawę przyspieszyć. 
Starosta odpowiedział, że od pani burmistrz nie ma żadnego pisemka w tej sprawie. 
Zwrócił uwagę na przejście dla pieszych „między ul. Strykowskiej i Waryńskiego”. 
Zadał pytanie dlaczego przy omawianiu spółek nie ma „spółki z Gminnej 
Spółdzielni”. Poprosił aby radni zawsze głosowali tak aby Polsce było dobrze a 
ludziom żyło się dostatnio. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński potwierdził fakt wystąpienia pani Burmistrz 
do starosty  w sprawie umieszczenia znaków na ul Konopnickiej i Orzeszkowej, a 
starostwo poprosiło o przedłożenie projektu organizacji ruchu na całym osiedlu.  

Burmistrz Ewa Mądra przeprosiła pana Szatkowskiego, że chciała mu przerywać ale 
zrobiła to dlatego, że pan Szatkowski kłamał. Dodała, że nie odsyłała nigdzie pana 
Szatkowskiego ale powiedziała że Urząd Miasta wystąpi do starostwa. Urząd 
wystąpił i otrzymał odpowiedź negatywną  proszącą o opracowanie organizacji  
ruchu dla całego osiedla. Dodała, że projekt budowy dróg na osiedlu jednocześnie 
obejmuje organizację ruchu i jej zdaniem nie ma sensu wydawanie pieniędzy po raz 
drugi na ten sam cel. Poprosiła wiec ponownie starostwo o tymczasowe 
umieszczenie znaków ograniczenia tonażu i prędkości. Ustawienie każdego znaku 
wymaga całej procedury.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na stronach internetowych 
Kuratora Oświaty ukazała się informacja o możliwości pozyskania środków na 
wyrównanie szans uczniów. Zadał pytanie czy szkoły gminne wejdą w ten program, 
ponieważ do końca maja trzeba złożyć wnioski.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że dyrektorzy szkół są nieobecni na sesji, gdyż 
pracują nad wnioskiem i do rana wniosek będzie gotowy. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał, że wnioski ze szkół 
ponadgimnazjalnych opiewają na ponad 40 tys. zł. w tym także na pływanie. Dodał, 
że co prawda dyrektora pływalni nie ma, ale pracownicy powinni otrzymać 
odpowiedź na pismo związane z ich prośbą o podwyższenie wynagrodzenia.  

Pan Czesław Szatkowski przeprosił panią Burmistrz i podziękował za przesłane pismo 
życząc dużo zdrowia w pracy. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że w sprawie zakładu 
mającego zajmować się utylizacją odpadów przed Burmistrzem Brzezin toczy się 
postępowanie. Burmistrz zasięgał opinii Starosty w tej sprawie. Postanowienie 
starosty jest negatywne z powodów formalno - prawnych. On jako Przewodniczący 
Rady otrzymał odwołanie od mieszkańców. To pismo traktuje jako sygnał od 
mieszkańców, którzy są przeciwni powstaniu takiego zakładu. 

Burmistrz Ewa Mądra zaprosiła radnych i mieszkańców na Dni Ziemi Brzezińskiej. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński w imieniu starosty zaprosił radnych i 

mieszkańców na uroczystą sesję z okazji VI rocznicy powstania Powiatu 
Brzezińskiego. 
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18. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 

obrady VIII sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 19.00. 
 

Protokołował: Grzegorz Kozieł  

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Bączyński 
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	PROTOKÓŁ 
	 
	NR  VIII / 07 
	 
	VIII  SESJI 
	Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany porządek obrad- materiał w załączeniu.  
	W związku z obecnością na sesji gości z zarządu dróg i zakładu energetycznego zaproponował, zmianę kolejności punktów tak aby punkt 5 dot. informacji burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta miała miejsce po wystąpieniu gości. Poinformował, że po rozmowie z Komendantem Powiatowym PSP Lechosławem Pawlikiem na jego wniosek prosi o zniesienie punktu 12 dot. rozpatrzenia wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach dotyczącego nieodpłatnego przekazania działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, ponieważ wymaga to przemyślenia. Dodał, że ten temat przyjęty zostanie na najbliższej sesji po przedyskutowaniu wszystkich wątpliwości i przygotowaniu projektu uchwały.  

	Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że obecnie tendencja jest do budowy kanalizacji poza jednią.  
	Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wniosek przekaże do pani Burmistrz. 
	 
	Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby w zamian za wyższą dietę radni dokonali większego wysiłku w pracę na rzecz mieszkańców. Zaproponował wprowadzenie od 1 czerwca obligatoryjnych dyżurów radnych. Informacja o dyżurach zamieszczana będzie w BIS-ie. Zaproponował, aby dyżury odbywały się w środy. Za koordynację dyżurów odpowiedzialną uczynił wiceprzewodniczącą Rady Czesławę Gałecką. Zaproponował, aby dyżury odbywały się w godzinach od 15.00 do 17.00  
	Radny Tadeusz Barucki zaproponował aby dyżury odbywały się w godzinach od 17.00 do 19.00 
	Wniosek radnego Tadeusza Baruckiego został przyjęty przez Rade, 11 głosami za.  





