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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 VIII sesji. 
5. Wręczenie nagród juniorkom starszym sekcji hokeja na trawie  dziewcząt BKS 

Start Brzeziny.  
6. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z realizacji 

uchwał Rady Miasta. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
9. Funkcjonowanie placówek oświatowych podległych Gminie Miasto Brzeziny w roku 

szkolnym 2006/2007 oraz potrzeby finansowo- rzeczowe  na rok szkolny 2007/08. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w 

Brzezinach – SKREŚLONY  
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia 

Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na lata 2008- 2011. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 
w Rodzinie na rok 2007   

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

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

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II 
półrocze 2007 r. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z 
Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw 
Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
22. Wolne wnioski. 
23. Zakończenie obrad. 
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1. Otwarcie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady IX sesji Rady Miasta 

Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Szczególnie miło powitał 
juniorki starsze sekcji hokeja na trawie BKS Start, które zdobyły tytuł Mistrza 
Polski, z trenerem Małgorzatą Polewczak i kierownikiem Andrzejem Piotrowskim. 
Powitał także z-cę Komendanta Powiatowego Policji Cezarego Petrusa, z-cę 
Komendanta Powiatowego PSP Dariusza Guzka oraz burmistrz Ewę Mądrą.  

 
 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec 
obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 13 radnych. Lista 
obecności radnych w załączeniu. 

 
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił proponowany porządek obrad- 

materiał w załączeniu.  
Radna Zofia Krawczyk zgłosiła wniosek formalny o zniesienie z porządku obrad punktu 

10 dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkoli 
Nr 1 i 3 w Brzezinach, ponieważ nie ma opinii związków zawodowych i bez opinii 
uchwała może zostać uchylona. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy minął ustawowy termin 
na zaopiniowanie projektu uchwały przez związki zawodowe. 

Pan inspektor Grzegorz Maślanko odpowiedział, że do związków pismo przesłano na 
początku czerwca i ustawowy termin jeszcze nie minął.  

 
Nie zgłoszono wniosku przeciwnego. 
 
Proponowana zmiana porządku obrad została przyjęta 14 głosami za- jednogłośnie  
 
Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami został przyjęty 14 głosami za - 

jednogłośnie.  
 
 

4. Przyjęcie protokołu VIII sesji  
 
Protokół VIII sesji bez uwag został przyjęty 14 głosami za - jednogłośnie.  
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5. Wręczenie nagród juniorkom starszym sekcji hokeja na trawie dziewcząt 
BKS Start Brzeziny.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że dziewczęta z sekcji hokeja 

na trawie dziewcząt BKS Start zdobyły tytuł Mistrza Polski. Pogratulował 
zawodniczkom znakomitego tytułu, który przyczynia się do rozsławiania sportu w 
Brzezinach i miasta oraz potwierdza, że boisko, o które walczyła pani burmistrz i 
cześć radnych jest tak bardzo przydatne i dało efekty. Dodał, że pani burmistrz 
postanowiła uhonorować zawodniczki drobnymi prezentami, a do wręczenia 
przyłącza się pan Zbigniew Brzeziński właściciel Drogerii Natura, który ufundował 
dodatkowe prezenty. 

Burmistrz Ewa Mądra, przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński oraz 
wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka wręczyli dyplomy, kwiaty i prezenty.  

Pan Zbigniew Brzeziński właściciel Drogerii Natura wręczył prezenty Mistrzyniom 
Polski.  

 
Radni oraz obecni na sali goście zaśpiewali „Sto lat”. 
 
Pani Małgorzata Polewczak dziękując za miłe przyjęcie przekazała pani burmistrz Ewie 

Mądrej zdobyty medal oraz zdjęcia z Mistrzostw Polski juniorek starszych. Dodała, 
że bardzo miło jest im, że to Mistrzostwo zdobyły na boisku w Brzezinach.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński podziękował panu Zbigniewowi 

Brzezińskiemu za ufundowanie nagród sponsorskich.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 15 – minutową przerwę, podczas 

której nastąpiło otwarcie poplenerowej wystawy malarskiej młodzieży z pracowni 
Gimnazjum w Brzezinach. Wystawa prezentowana przygotowana była w holu 
Urzędu Miasta.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński po przerwie wznowił obrady.  
 
Radny Stefan Zasada poprosił, aby pan przewodniczący Rady dyscyplinował osoby, 

które będą zabierać głos.  
 
 

6. 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. Rada 
przyjęła do wiadomości kartę inwentaryzacyjną Kościuszki 24, Nr ewidencyjny 
2296. 
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Radny Tadeusz Barucki nawiązując do informacji z Walnego Zgromadzenia Wspólników 

PEC z 14 czerwca zadał pytanie czy kwota 2.674 zł uposażenie dla członka zarządu 
to jest na jaką cześć etatu?  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie jest to zatrudnienie, ale jest to umowa 
menedżerska, w oparciu o którą członek zarządu ma realizować zadania a nie 
pracować 4 czy 6 godzin. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że nie wie za jaki czas pracy ten członek ma 
zapłacone. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedział, że jest to wynagrodzenie miesięczne.  
Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy wystarczy być dzień, dwa, tydzień w 

zakładzie, czy tylko jest to jak forma umowy o dzieło, że coś musi zrobić?  
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nadzoruje to prezes zarządu i jej wydaje się, że 

można porównać z umową o dzieło. 
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że może to interpretować, że członek zarządu 

otrzymuje to wynagrodzenie  np. w ciągu dwóch dni. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie będzie tego komentować. 
Radny Tadeusz Barucki nawiązując do informacji dotyczącej specyfikacji studni 

piezometrycznych zadał pytanie dlaczego nie umożliwiliśmy realizację tego zadania 
panu Misiakowi tracąc 12 tys. zł? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że postępowanie było skomplikowane i 
wątpliwości dotyczyły braku informacji na ilu stronach mieści się oferta. Inny 
oferent przekreślił liczbę ale się przy tym nie podpisał. Jeszcze inny wykonawca 
nam to zarzucił. Dodała, że mogliśmy nie wymagać takich referencji, ale przy tej 
inwestycji wymagaliśmy doświadczenia wykonawców. Pan Misiak wykonywał 
studnie depresyjne ale nie gazowe. Dodała, że bez referencji komisja nie mogła 
przyjąć takiej oferty. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że nie ma uwag do rozstrzygnięcia konkursu, ale w 
ten sposób rodzimy wykonawca nigdy nie zdobędzie doświadczenia w budowie 
studni gazowych.  

Burmistrz Ewa Mądra przypomniała, że niektórzy radni stawiali wymogi wobec osoby, 
która chciała eksploatować żeliwo.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że wymagania mnoży ustawa i 
być może kolejna zmiana doprowadzi do większego chronienia rodzimych 
wykonawców.  

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka nawiązując do informacji o złym stanie 
technicznym Przedszkola Nr 1 zadała pytanie czy brane jest pod uwagę zamknięcie 
przedszkola? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie myśli o tym, ale czeka na ekspertyzę i myśli 
jak pilnie zdobyć środki zewnętrzne z innych źródeł niż fundusze unijne.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy kwestia związana z 
propozycją Archidiecezji Łódzkiej będzie teraz omawiana czy później na sesji? 
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Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że Komisja Spraw Społecznych i Sportu 
wnioskowała, aby do sprawy wrócić po wakacjach na spotkaniu z przedstawicielami 
Archidiecezji i Rady Gminy Brzeziny. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wpłynęło do niego pismo 
dotyczące erygowania nowej parafii i jeżeli są takie ustalenia to do sprawy Rada 
wróci w sierpniu.  

Radny Przemysław Maślanko poinformował, że na Komisji omawiano możliwość 
przekazania boiska ze sztuczną nawierzchnią, a dyskusja była burzliwa. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy ta informacja dotyczy 
pracy pani burmistrz w okresie między sesjami? 

Radny Przemysław Maślanko odpowiedział, że raczej z interpelacjami, niż pytaniami do 
pracy burmistrza. 

 
 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Przemysław Maślanko poprosił o wstrzymanie decyzji z przekazaniem boiska, 

ponieważ dyskusja na komisji dotycząca przekazania była bardzo burzliwa, a 
Komisja chciałaby, aby boisko zostało przekazane w dobre ręce i służyło jak 
najdłużej. Komisja nie chciałaby, aby boiskiem administrował ktoś, kto nie będzie 
właściwie nim eksploatował. Dodał, że nie wie czy wtorkowe spotkanie ma sens 
skoro Klub chce, aby miasto mimo to, że wybudowało boisko jeszcze dopłacało do 
jego utrzymania. Stanowisko było takie, aby boisko zarabiało na siebie. 
Nieoficjalnie wie, że boisko jest wynajmowane, a Klub chce jeszcze dopłaty. Jego 
zdaniem jest to jakaś niegospodarność.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że sprawa przekazania boiska nie powinna być 
dłużej odwlekana. Dodała, że po przekazaniu boiska zastanawiała się nad tym czy 
nie należy ogłosić konkursu na zarządzanie boiskiem, choć wiąże się z tym obawa, 
że boisko zostanie wyeksploatowane w ciągu pół roku.  

Radny Przemysław Maślanko zadał pytanie czy nie możemy wstrzymać się miesiąc czy 
dwa do okresu powakacyjnego? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w wakacje boisko jest najbardziej potrzebne. 
Radny Przemysław Maślanko dodał, że przygotowywane są zmiany w zarządzie Klubu. 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że może należy powierzyć zarząd nad boiskiem 

Klubowi do końca roku i w tym czasie szukać innych rozwiązań czy krótszy okres 
np. do końca września- na 3 miesiące. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że nie wie czy bez zgody Klubu 
Rada jest właściwa do podejmowania takich ustaleń. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że taką propozycję przedstawi zarządowi Klubu. 
 
Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie, na jakim etapie jest podział terenu pod garaże przy 

ul. Kulczyńskiego? Dodał, że wcześniej uzyskał informacje, iż w sierpniu - wrześniu 
będzie możliwy zakup terenu pod budowę garaży.  
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Pani Anna Durańska podpowiedziała, że geodeta wywiązał się z zadania, podział już jest 
wykonany, ale nie umie odpowiedzieć czy decyzja podziałowa jest prawomocna. 
Dodała, że nie udzielała informacji, że działki będą do sprzedaży w sierpniu, 
ponieważ pozostaje kwestia rozwiązania jednolitego projektu oraz trzeba rozwiązać 
sprawę doprowadzenia energii elektrycznej. Geodeta zwrócił mapę do celów 
projektowych i musi być jeszcze wycena działek. Pozostaje problem sprzątania 
działki przeznaczonej na drogę i odśnieżanie. Na części działki od strony 
południowej zostaną posadzone drzewa.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy w tym roku dojdzie do sprzedaży działek? 
Pani Anna Durańska odpowiedziała, że sprzedaż powinna nastąpić pod koniec roku. 
Burmistrz Ewa Mądra dodała, że realny termin to przełom roku. Dyskutowałaby czy nie 

lepiej byłoby wybudować garaże a później sprzedać, aby było jednolite, ponieważ 
gdy budowa zajmą się mieszkańcy garaże znowu będą bardzo różne. 

 
Radny Stefan Zasada w związku z odejściem z Urzędu pani Katarzyny Ogrodnik zadał 

pytanie jak pani burmistrz widzi zatrudnienie innej osoby, która zajmie się 
pozyskiwaniem środków unijnych? Zadał pytanie o inwestycję dotyczącą Szkoły 
Podstawowej Nr 2. Zwracając uwagę, że ok. 100 dzieci nie zostało przyjętych do 
przedszkola zadał pytanie jak pani burmistrz widzi rozwiązanie tego problemu?  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że bardziej zaniepokojona jest odejściem 
pracownika z wydziału inwestycji. Dodała, że pani Kasia jest osobą, która się 
rozwija, znalazła pracę ciekawszą w prywatnej firmie i lepiej płatną. Takiej płacy 
nie ma żaden naczelnik wydziału. Do końca roku nie będzie ogłoszony nabór o 
środki a pani Kasia zapewniła chęć uczestniczenia w pracy nad planem rozwoju 
lokalnego do chwili jego uchwalenia. W sprawie przedszkoli odpowiedziała, że 
przedtem w Brzezinach funkcjonowały trzy przedszkola, jedno zlikwidowano. 
Inspektor do spraw oświaty został zobowiązany do przygotowania informacji 
dotyczącej demografii. Jej zdaniem przez 3 kolejne lata będzie wyż, a później raczej 
trzecie przedszkole nie będzie potrzebne. Poinformowała o możliwości 
zaadoptowania mieszkania pracowniczego w Przedszkolu Nr 3 na dodatkowy 
oddział przedszkolny- niepełnej grupy.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że trzeba przeanalizować dane 
demograficzne.  

Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że pan Kacprzyk otrzymał mieszkanie w 
zasobach TBS i w przedszkolu powstanie nowy oddział przedszkolny.  

 
Innych pytań nie zgłoszono. 
 
 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy radni, którzy otrzymali 

odpowiedzi są z nich zadowoleni? Dodał, że do niego dotarła odpowiedź dyrektora 
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pływalni w prawie podwyżek płac pracowników pływalni, stanowisko starosty 
brzezińskiego do interpelacji zgłoszonej przez radnego Romana Sasina. 

Radny Roman Sasin przedstawił odpowiedź udzieloną na jego pytanie. Chciałby 
uzyskać odpowiedź od PEC i dyrektora szpitala czy stan techniczny ciepłociągu 
umożliwia doprowadzenie nim ciepła czy też nie, a jeżeli nie to kto za to odpowie, 
ponieważ czynnik grzewczy został spuszczony.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy radny Tadeusz Barucki 
zadowolony jest z uzyskanej odpowiedzi?  

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że utwierdza się w przekonaniu, że sprawę  
powinien przekazać do prokuratury przeciwko Komisji Regulacyjnej. Sprawa 
może się toczyć przez kilkanaście lat i nie wiadomo, czy miasto uzyska 
jakikolwiek konsensus. Przypomniał, że na poprzedniej sesji pytał o wycenę 
działek przy ul. Fredry- Żeromskiego i odpowiedzi na piśmie nie otrzymał. Dodał, 
że działki te zostały wycenione na 104 tys. zł a rozliczenie poszło na 38 tys. zł. 
czyli miasto straciło ok. 50 tys. zł na działaniu Komisji Regulacyjnej. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że w operacie szacunkowym widzi pewne nieścisłości, 
niezgodności z obowiązującymi ustawami, więc punktów zaczepienia jest wiele.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że sprawa ta powinna być 
przedmiotem oddzielnego spotkania i wyjaśnienia z panią mecenas.  

 
 Innych uwag nie zgłoszono. 

 
 
9. Funkcjonowanie placówek oświatowych podległych Gminie Miasto Brzeziny 

w roku szkolnym 2006/2007 oraz potrzeby finansowo- rzeczowe na rok 
szkolny 2007/08 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby każdy z mówców 

otrzymał czas do 5 minut na wystąpienie.  
Uwag nie zgłoszono. 
 
Pani Iwona Witkowska przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania Przedszkola 

Nr 1 w Brzezinach – materiał w załączeniu. Na ręce przewodniczącego Rady złożyła 
dokumentację fotograficzną dotyczącą stanu technicznego budynku przedszkola w 
tym dachu.  

 
Pani Anna Rudzka przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania Przedszkola Nr 3 

w Brzezinach – materiał w załączeniu. Dodała, że po rozwiązaniu umowy z byłym 
pracownikiem sezonowym udało się go przeprowadzić do mieszkania w TBS-ie a 
odzyskane pomieszczenia będzie można adaptować na niecały oddział przedszkolny. 
W związku z nasilającymi się aktami wandalizmu na trenie ogrodu przedszkolnego i 
elewacji budynku w godzinach nocnych poinformowała policję oraz wystąpiła o 
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założenie elektronicznego systemu ochrony mienia. Według cennika koszty 
monitorowania to 122 zł miesięcznie plus za instalację systemu 8113 zł.  

 
Pan Zbigniew Zieliński przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Brzezinach- materiał w załączeniu. Dodał, że 12 tys. zł szkoła 
potrzebuje na montaż nowych hydrantów p.poż. w budynku szkoły. Podziękował za 
dodatkowe środki na zajęcia pozalekcyjne.  

 
Pani Anna Mrówka przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Brzezinach- materiał w załączeniu. Zawróciła uwagę na zły 
stan techniczny budynku, którego dach przecieka, okna się nie otwierają. Dodała, że 
kosze na boisku szkolnym zostały zdemontowane na podstawie zaleceń inspektora 
pracy.  

 
Pan Zbigniew Lechański przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Gimnazjum 

w Brzezinach- materiał w załączeniu. Poprosił o zabezpieczenie środków na 
realizację zadań remontowo- modernizacyjnych w szkole oraz częściowe 
sfinansowane zajęć pozalekcyjnych.  

 
Pani Bożena Skorupa - Wójcik przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzezinach. Poradnia zatrudniająca 10 
pracowników obsługuje 5884 dzieci i młodzieży w rejonie. W roku szkolnym 
2006/2007 przyjęto 1530 dzieci i młodzieży. Jej zdaniem im większe dziecko tym 
więcej wymaga opieki i tym więcej jest z nim problemów.  

 
Pan Cezary Petrus z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach przedstawił 

informację dotyczącą funkcjonowania komendy w zakresie pracy z dziećmi i 
młodzieżą – materiał w załączeniu. Dodał, że jeżeli władze miasta zainteresowane są 
dalszą współpracą w zakresie patroli ponadnormatywnych to powinny jak 
najszybciej o nie wystąpić, ponieważ o dodatkowe patrole ubiegają się także inne 
samorządy gmin i może nie wystarczyć funkcjonariuszy do przeprowadzania tych 
patroli.   

 
Burmistrz Ewa Mądra podsumowała, że współpraca z szefami placówek układa się 

bardzo dobrze. Jej zdaniem placówki dobrze współpracują z innymi instytucjami jak 
policja. Doceniając rosnącą aktywność placówek w wychodzeniu na zewnątrz 
poprosiła, na zwracanie uwagi rodzicom, którzy mają najwięcej do powiedzenia w 
wychowaniu dzieci i młodzieży. Największy problem dotyczy stanu technicznego 
placówek. Szkoła Podstawowa Nr 2 wymaga remontu, a Przedszkole Nr 1 trzeba 
wybudować od nowa.  
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Radna Zofia Krawczyk zwróciła uwagę że 90 uczniów Gimnazjum potrzebuje wsparcia, 
dlatego dla nich trzeba stworzyć możliwość udziału w zajęciach świetlicy 
środowiskowo- terapeutycznej Świetlik.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy wobec dilerów z Brzezin za zgodą sądu można 
opublikować zdjęcia na łamach gazety, aby można było ich napiętnować? 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że ujawnienie ich danych może 
wskazać adres skąd można zdobyć narkotyki. 

Pan Cezary Petrus odpowiedział, że sąd w niektórych wypadkach podaje do publicznej 
wiadomości treść wyroków  nietrzeźwych kierujących. Dodał, że w ostatnim okresie 
w Brzezinach wzrasta ilość nietrzeźwych kierujących. Podanie danych dilerów nie 
jest najlepszy rozwiązaniem, ponieważ są to ludzie młodzi i powinno się im dać 
szansę.  

Radny Stefan Zasada stwierdził, że przyczyn złego zachowania dzieci i młodzieży 
upatruje w złym prawie, w tym że dziecka nie można ukarać i bezstresowym 
wychowaniu dzieci przez rodziców.  

Radny Przemysław Maślanko stwierdził, że z wychowania dzieci i młodzieży nie można 
rozliczać dyrektorów szkół czy nauczycieli, ale rodziców, ponieważ tam odbywa się 
wychowanie dzieci. Zadał pytanie czy boisko międzyszkolne należy do szkół czy 
jest to teren otwarty, czy młodzież poza szkołą można z nich korzystać?  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że boiska powinny być otwarte, a 
policjanci, którzy przeprowadzają patrole powinni wchodzić na teren boiska. Dodał, 
że dyrektorzy szkół zrobią coś, aby uatrakcyjnić to boisko. Jeżeli na koszu zawiesił 
się sąsiad, który waży 120 kg i jest powszechnie znaną osobą w policji i kosz się nie 
przewrócił to ile dzieci - hokeistek musiałoby się zawiesić, aby kosz się przewrócił. 
Dodał, że nie będzie komentował demontażu koszy. Niektóre dzieci zostają w 
domach i trzeba im umożliwić możliwość korzystania z boiska. Zwrócił uwagę, że 
młodzież bardzo niecenzuralnie się wyraża i dorośli mieszkańcy powinni zwracać 
im uwagę. Zadał pytanie jak oceniane jest żywienie w placówkach? 

Pani Anna Rudzka stwierdziła, że aby poprawić jakość żywienia wystąpiła o zwiększenie 
stawki żywieniowej w przedszkolach o 1 zł, a krytycznych uwag do żywienia w 
przedszkolach nie ma.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie o umundurowanie uczniów. 
Pani Anna Mrówka odpowiedziała, że wczoraj w Łodzi odbyła się gala mundurków 

szkolnych. Wzory są wybrane, analizowane są propozycje różnych firm. Najlepiej, 
aby była to firma z Brzezin. Zapewniła, że we wrześniu uczniowie szkół będą 
umundurowani. 

Pan Zbigniew Lechański odpowiedział, że w Gimnazjum powołana została specjalna 
komisja, która wybrała bezrękawnik z dżinsu. Producent z Brzezin zaproponował 
projekt, który nie spełnił oczekiwań ani cenowych ani co do wyglądu. Nadal 
szukany jest producent i jeżeli się uda to będzie to producent z Brzezin. Zapewnił, że 
we wrześniu gimnazjaliści będą umundurowani. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o poinformowanie na temat 
pozyskania środków z kuratorium na dodatkowe zajęcia.  

 
10



Pan Grzegorz Maślanko odpowiedział, że gmina musi zainwestować ponad 26 tys. zł a 
otrzyma w formie dotacji ponad 62 tys. zł. W ramach programu- otwarte drzwi 
realizowane będą zajęcia dodatkowe, koła przedmiotowe oraz zajęcia na pływalni.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy godziny zajęć na pływalni 
znana jest uczniom szkół? 

Pan Grzegorz Maślanko odpowiedział, że informacja taka będzie dla uczniów dostępna w 
szkołach i w gazecie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że opóźnienie w realizacji 
inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 2 wynika z braku naboru o środki z funduszy 
europejskich. Wobec braku dalszych pytań młodzieży, rodzicom i nauczycielom 
podziękował za dobre wyniki w pracy, za zaproszenia na zakończenia roku 
szkolnego oraz za włączenie się w różne realizowane akcje.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ogłosił 5- minutową przerwę, podczas której 

ustalono kandydatów do zespołu do spraw przedstawienia Radzie opinii o 
zgłoszonych kandydatach na ławników na lata 2008- 2011. 

 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wznowił obrady po przerwie.  
 
  
 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkoli 
Nr 1 i 3 w Brzezinach – SKREŚLONY  

 
 

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw 
przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na lata 
2008- 2011. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że kandydatów na ławników  

można zgłaszać do końca czerwca. W celu zaopiniowania zgłoszonych kandydatów 
na ławników prawo dopuszcza możliwość powołania specjalnego zespołu. 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw przedstawienia 
Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na lata 2008- 2011. W skład 
zespołu zaproponował powołać: Joannę Krakowiak, Grażynę Korybut, Jakuba 
Piątkowskiego, Czesławę Gałecką i Tadeusza Baruckiego. 

 
Radny Andrzej Kurczewski zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kotyni.    
Radny Krzysztof Kotynia wyraził zgodę na pracę w zespole.  
 
Uchwała Nr IX / 42 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

powołania zespołu do spraw przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych 
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kandydatach na ławników na lata 2008- 2011 została przez Radę podjęta 12 głosami 
za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na pierwszym posiedzeniu 

zespół wybierze spośród siebie przewodniczącego.  
 
 
 

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

 
Inspektor Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 

 
Uchwała Nr IX / 43 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2007 
została przez Radę podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
  

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

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że odnosi wrażenie iż od pół roku 

Rada zajmuje się inkasentami i zmianą programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że błąd poprzedniej uchwały wynikał z 

braku zapisu o jej publikacji w Dzienniku Urzędowy Województwa Łódzkiego. 
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 IX / 44 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

zmiany uchwały dot. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
została przez Radę podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w 
załączeniu. Uchwała zawiera załącznik.  
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela poinformowała, że najważniejsze zmiany budżetu 

dotyczą zwiększenia o ponad 330 tys. zł wydatków na inwestycję- 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 i o ponad 87 tys. zł. wydatków 
bieżących związanych z remontem dachu w Szkole Podstawowej Nr 2. 
najważniejsze zmniejszenia to o 390 tys. zł. dot. budowy Przedszkola Nr 1, o 100 
tys. zł. dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa, Krakówek i Waryńskiego. 
Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia budżetu dotyczą wydatków bieżących. 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 
Miasto Brzeziny na rok 2007.  

 
Uchwała Nr IX / 45 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 została 
przez Radę podjęta 13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 
 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny 
na II półrocze 2007 r. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka przedstawiła projekt uchwały wraz z 

załącznikiem w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007r.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że przedstawiony plan nie jest 

zamknięty i zawsze można go poszerzyć o inne tematy. 
Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie dlaczego Rada będzie się zajmować 

oświadczeniami majątkowymi? 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że taki obowiązek nakłada 

ustawa o samorządzie gminnym.  
 
Uchwała Nr IX / 46 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. została przez Radę podjęta 
13 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 
 
Radna Małgorzata Pyka przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 
2007 r. W ramach autopoprawki poprosiła o wpisanie zaimka „z” przed wyrazem 
„bezdomnością” i w wierszu ostatnim poprawienia roku na 2008.  
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Radny Krzysztof Kotynia zaproponował rozszerzenie planu pracy na październik o punkt 
drugi dot. „rozliczenia Dni Ziemi Brzezińskiej”. 

Radna Małgorzata Pyka zgłosiła wniosek przeciwny, ponieważ planów półrocznych 
komisji jest 8 w ciągu całej kadencji Rady i nie chciałaby, aby wprowadzenie 
szablonów uniemożliwiło realizację przez komisję innych tematów niż dotychczas 
rozpatrywane. 

Wniosek radnego Krzysztofa Kotyni nie został przyjęty przez Radę. Za wnioskiem 
głosował 1 radny, przy 6 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że realizacja innych tematów 
kontrolnych przez Komisję Rewizyjną wymaga zmiany planu za zgodą Rady.  

 
Uchwała Nr IX / 47 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 
2007 r. została przez Radę podjęta 12 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w 
załączeniu.  

 
 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i 
Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 

 
Radny Tadeusz Barucki przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 
Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II 
półrocze 2007 r. 

 
Uchwała Nr IX / 48 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń 
Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Brzeziny na II 
półrocze 2007 r. została przez Radę podjęta 12 głosami za – jednogłośnie. Uchwała 
w załączeniu.  

 
 
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 
 
Radny Przemysław Maślanko przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady 
Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 

 
Uchwała Nr IX / 49 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta 
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Brzeziny na II półrocze 2007 r. została przez Radę podjęta 12 głosami za – 
jednogłośnie. Uchwała w załączeniu. 

 
 

19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 

 
Radna Zofia Krawczyk przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II 
półrocze 2007r.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował rozszerzenie planu pracy w 
listopadzie o sprawozdanie z realizacji programu na który otrzymaliśmy środki z 
Kuratorium Oświaty. Po dowiedzeniu się, że program realizowany jest do końca 
grudnia wycofał swój wniosek, prosząc aby komisja ujęła ten temat w styczniu 
przyszłego roku. 

 
Uchwała Nr IX / 50 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Brzeziny na II 
półrocze 2007 r. została przez Radę podjęta 12 głosami za – jednogłośnie. Uchwała 
w załączeniu. 

 
 
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2007 r. 
 
Radny Tadeusz Barucki przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny 
na II półrocze 2007 r. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował aby projekt planu rewitalizacji 
przedstawił projektant. 

Poprawka zastała przyjęta. 
 
Uchwała Nr IX / 51 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miasta Brzeziny 
na II półrocze 2007 r. została przez Radę podjęta 12 głosami za – jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu.  

 
 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

 
Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Dodała, że wnioskodawczyni wystąpiła o nazwę „Skośna” , ale na Komisji była 
dyskusja.  
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Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że na posiedzeniu oponował przeciwko takiej nazwie, 
ponieważ taka nazwa mu „nie pasi”. Zaproponował nazwę „Lipowa”.  

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka stwierdziła, że nie wiadomo jak taką 
nazwę przyjmą jej mieszkańcy. 

Pani Anna Durańska stwierdziła, że pani Zofia Karwczyk zaproponowała taką nazwę we 
wniosku. Starosta wyraził zgodę na nazwanie tej ulicy, a Rada nadaje nazwę .  

Radna Zofia Karwczyk stwierdziła, że jest to polna droga o taką nazwę wystąpili 
mieszkańcy w 1999r i „skośna” oddaje jej charakter.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że przy takiej argumentacji bardziej skłania się do 
nazwy „Parowy” albo „Ptaki ciernistych krzewów”. W dalszym ciągu podtrzymuje 
wniosek o nazwę „Lipowa: 

Wniosek radnego Tadeusza Baruckiego nie został przyjęty przez Radę. Z wnioskiem 
głosowało 2 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 6 wstrzymujących.   

  
Uchwała Nr IX / 52 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy została przez Radę podjęta 8 głosami za, przy 2 głosach 
przeciwnych i 2 wstrzymujących. Uchwała w załączeniu.    

 
 

22. Wolne wnioski. 
 
Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia nacisku na 

dewastację przedszkola. Zaproponował mocne wytknięcie tego faktu w prasie. 
Zwrócił uwagę, że na stadionie nie wycięto chwastów, a dobyło się tam kilka 
imprez. Władze Klubu nie mają wykaszarki, ale można było wykorzystać grupę 
robót interwencyjnych. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że wykaszarka nic tam nie 
pomoże, ponieważ chwasty są zbyt wysokie. Jego zdaniem wystarczy zwykła kosa.  

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę na zejście przy zespole szkół, gdzie są wielkie 
kałuże. Zadał pytanie czy jest możliwość poprawienia schodków i likwidacji 
kałuży? Najprawdopodobniej jest to teren BSM-u. Poprosił o wyjaśnienie, że my nie 
możemy złożyć żadnego wniosku o fundusze a w „Dzienniku” przeczytał, że 
Pabianice otrzymały 80 mln zł na sprawy wodkanowskie.   

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka odpowiedziała, że Brzeziny były na tej 
liście. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że na stadionie jest użytkownik terenu, który 
powinien dbać o teren. Zadała pytanie czy przed każdą imprezą odbywającą się na 
stadionie ma pytać się władz Klubu czy trzeba im posprzątać teren? Dodała, że 
władze Klubu zwróciły się o zakup wykaszarki, ale miasto nie ma możliwości dania 
czegokolwiek poza dotacją. BKS ma cały czas roszczenia do miasta, po 
wybudowaniu boiska chcą pieniędzy na jego utrzymanie, a po naprawie studni chcą 
pieniędzy na wodę. Zaproponowała spotkanie z władzami Klubu, aby pewne sprawy 
im wyjaśnić. Zgodziła się, że chwasty wyglądały fatalnie. Dodała, że w sprawie 
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przejścia między szkołami sprawdzi czyja to jest własność i jeżeli nie będzie 
wymagało dużych nakładów spróbujemy coś zrobić grupą robót interwencyjnych. W 
sprawie artykułu odpowiedziała, że go nie czytała i prawdopodobnie dotyczy 
programu rozwój obszarów wiejskich i miasto z takich środków nie może 
skorzystać. 

Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że ogrodzenie przedszkola jest zniszczone, teren nie 
jest oświetlony i to inspiruje młodzież do pewnych działań, dlatego proponuje 
obcięcie gałęzi.  

Burmistrz Ewa Mądra podpowiedziała, że każdej wiosny wysyłane jest do przedszkola 
pismo mówiące o uporządkowaniu terenu i przycięciu gałęzi. Ostatnio gałęzie 
zostały podcięte za nasze pieniądze przez specjalistyczną firmę. Jej zdaniem jest to 
kwestia zarządzania terenem, ponieważ takich uwag o drugim przedszkolu nie 
słychać.  

Radny Tadeusz Pabin zadał pytanie o plac Indelu, czy jest odpowiedź konserwatora 
zabytków? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że w dniu wczorajszym otrzymała pismo, ale w 
związku z opadami deszczu zmieniła się koncepcja, aby utwardzić teren nie kostką 
lecz ażurowymi płytami. Zgoda na utwardzenie terenu jest. 

Radny Tadeusz Pabin zwrócił uwagę na konieczność wyrównania nawierzchni alejki 
asfaltowej w parku od strony ul. Kościuszki. Nierówności powstały pod wpływem 
korzeni topoli, które są już wycięte. Dodał, że na alejce za mostkiem konieczne jest 
jej odwodnienie. Zaproponował montaż poręczy na schodach na targowisku 
miejskim, ponieważ starsze osoby mają tam problem z zejściem. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że sprawa montażu barierki zostanie rozważona. 
W parku przebudowa alejki wiąże się z użyciem sprzętu. Złożona oferta opiewała na 
ponad 130 tys. zł. Dodała, że teren jest podmokły. Zostanie przeanalizowana 
możliwość budowy kratki deszczowej do kolektora, chociaż nie wiemy, czy nie 
potrzebny będzie projekt. 

Radny Tadeusz Pabin zwrócił uwagę na brak lampy oświetleniowej na słupie przy 
Indelu.  

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że było to wyjaśniane w ubiegłym roku i nie było 
tam lampy.  

Radna Zofia Krawczyk dodała, że sprawa ta sygnalizowana była na dyżurze radnych. 
Pan Czesław Szadkowski stwierdził, że pan Bączyński schował pismo dotyczące 

ustawienia znaku ograniczenia prędkości. Zwrócił uwagę, że od dwóch tygodni leży 
przewrócony znak na ul. Konopnickiej – Orzeszkowej. Zadał pytanie, dlaczego 
ponowne ustawienie trwa tak długo? Zapewnił, że dojedzie do tego, kto jest winny 
takiemu stanowi rzeczy.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że żadnego pisma nie schował i 
nie ma takiego zwyczaju. Zadał pytanie, kiedy zostanie ustawiony znak przy ul. 
Andresa, ponieważ jest zgoda starostwa? 
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Pani Anna Durańska odpowiedziała, że znak ustawiony jest od 20 czerwca. Dodała, że 
znak na ul. Konopnickiej został już zniszczony,  przed podpisaniem protokołu, ale 
zostanie naprawiony.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o piśmie dotyczącym 
podtopienia po ulewnych deszczach nieruchomosci przy ul. Sienkiewicza.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedział, że udzielenie odpowiedzi wymaga 
przeanalizowania przekrojów rur. Jest tam kanał ogólnospławny przebiegający w 
jednym z najniżej położonych miejsc w mieście. Może w przyszłorocznym budżecie 
zostanie ujęta budowa studni chłonnych czy zbiornika retencyjnego.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że budynki zalewane są nie samą 
wodą ale łącznie z fekaliami. Jego zdaniem problem trzeba rozwiązać. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy wiadomo coś o budowie spalarni? 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że radny Roman Sasin mówił że jest taka firma i 

zainteresowana jest spotkaniem. Nic więcej w tej sprawie nie wie.  
Radny Stefan Zasada stwierdził, że spalarnia nigdy nie truje tam gdzie jest wybudowana. 
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że teraz technologie pozwalają na budowę spalarni 

przy osiedlu mieszkaniowym 
Radny Tadeusz Pabin zadał pytanie czy jest możliwość podcięcia gałęzi kasztana przy 

Klasztorze? 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że na dalsze podcięcie drzew nie zgadza się 

konserwator.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał, że pani burmistrz deklarowała 

na 5 czerwca spotkanie z BSM m.in. na temat chodnika w kierunku pływalni. Zadał 
pytanie czy takie spotkanie się odbyło? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedział, że nie ma potrzeby, ponieważ teren jest miasta i 
chodnik może zostać wybudowany. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał radnego Tadeusza Baruckiego czy to 
na jego wniosek słupki przy Intermarche zostały zamontowane? 

Radny Tadeusz Barucki dziękując przewodniczącemu Rady za skuteczną realizacje 
zgłoszonej przez siebie interpelacji stwierdził, że jest tam jeszcze konieczność 
zamontowania dwóch muld. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jako mieszkaniec jest duchem  
za montażem muld, ponieważ one spowalniają prędkość pojazdów, ale jako 
kierowca  uważa, że jest to dość ryzykowne rozwiązanie. Zadał pytanie, czy było 
coś zrobione w sprawie zgłaszanej przez radną Małgorzatę Pykę a dotyczącą prac 
społecznie użytecznych? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że sprawa została przekazana do MOPS.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał  czy zostało coś ustalone w sprawach 

patroli ekologicznych zgłaszanych przez radnych? 
Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że miało to być realizowane w ramach robót 

publicznych. 
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał czy zmieniło się coś w sprawie 
ciepłociągu PEC- SP ZOZ, ponieważ z informacji posiadanych przez niego wyrok w 
tej sprawie jeszcze nie zapadł? 

Burmistrz Ewa Mądra potwierdziła, że wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński powrócił do konieczności montażu zasłon 

czy żaluzji w oknach sali konferencyjnej. Po odpowiedzi pani burmistrz na ostatniej 
sesji wynika, że montaż nastąpi w 2010 roku, ponieważ wtedy będzie nadwyżka 
wpływów nad wydatkami. Tak przynajmniej wynika z projektu Planu Rozwoju 
Lokalnego. Zaproponował, aby każdy z trzech samorządów mających siedzibę w 
tym budynku i korzystających z sali konferencyjnej, partycypował w zakupie stołów 
i żaluzji. Zaproponował wspólne spotkanie w tej sprawie. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że być może ona źle zrozumiała, ale był u niej 
wicestarosta Pluta i zaproponował sfinansowanie zakupu żaluzji. Koszt 3 żaluzji to 
wydatek ok. 2 tys. zł. Potwierdziła, że spotkanie powinno się odbyć. Dodała, że 
potrzeb jest wiele, a środki ograniczone.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przypomniał, że w piątek mija termin 
zgłaszania kandydatów na ławników. Dodał, że był u niego pan Kochanowski z ul. 
Sienkiewicza, który zwrócił uwagę na wody opadowe spływające z osiedla 
kwiatowego. Dodał, że tą sprawą zajmie się sam osobiście. Przypomniał, że PSP 
zmieniło przeznaczenie kwoty 10 tys. zł , które otrzymał na zakup podnośnika 
strażackiego, ale załatwienie tej sprawy wymaga zgody całej Rady i podjęcia nowej 
uchwały. Poformował, że komendant powiatowy PSP wystąpił o działkę przy ul. 
Wodociągowej. 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że zostanie wydzielona działka dla straży i musi to 
być wydzielane łącznie z działką pod GPZ.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy pani burmistrz jest 
członkiem komisji – delegatem u wojewody? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że nie wie czy taki skład został powołany. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na sesji powiatowej 

samorząd miasta został pochwalony za wykonanie sprawozdania z programu 
gospodarki odpadami jako jednej z dwóch gmin, które z tego obowiązku się 
wywiązały. Materiał został przesłany do zarządu województwa. Zadał pytanie czy w 
internetowym programie „szukacz” Brzeziny zostały już odnalezione? 

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że wystąpiła do radnego Romana Sasina o 
określenie, o co chodzi, ponieważ Brzeziny podobnie jak ulice Brzezin są w tym 
programie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że było wystąpienie w 
sprawie określenia zachowania pani Klimczak w stosunku do radnego Tadeusza 
Baruckiego.  

Burmistrz Ewa Mądra odpowiedziała, że pani Klimczak twierdzi, że pan Barucki w ogóle 
nie był w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił wiceprzewodniczącą rady Czesławę 
Gałecką o sprawozdanie z odbytych dyżurów radnych.  
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Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka poinformowała, że odbyły się już cztery dyżury 
radnych, z których wynika widać brak zainteresowania dyżurami ze strony 
mieszkańców. Na 4 dyżury tylko na jednym byli mieszkańcy. Poprosił o bliższą 
informację radną Zofię Krawczyk.  

Radna Zofia Krawczyk poinformowała, że pierwszy mieszkaniec prosił o zamontowanie 
lampy na budynku Urzędu Miasta, drugiej mieszkance chodziło o wymianę okien w 
mieszkaniu TBS-u, trzecia mieszkanka prosiła o zamontowanie lampy na słupie przy 
Zatrze i wykup terenu na parking.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński życzył radnym miłych wakacji informując, że 

sesja odbędzie się 30 sierpnia.  
 
Burmistrz Ewa Mądra rozdała radnym breloczki z herbem, aby mogli propagować 

Brzeziny na wakacyjnych wyjazdach.  
 
 
 
 

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

obrady IX sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 18.30. 
 

Protokołował: Grzegorz Kozieł  

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Zbigniew Bączyński 
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