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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 IX sesji. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 

Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb 
ponadnormatywnych 

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

6aRozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia środków z budżetu gminy 
planowanych na realizację programów operacyjnych 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 
w Brzezinach. 

8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
 
 
 

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

Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Dodał, że sesja ma 
charakter nadzwyczajny i zwołana jest na wniosek burmistrz miasta ze względu na 
pilność sprawy.  

 
 

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

obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 15 radnych. Lista 
obecności radnych w załączeniu. 

 
 

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

materiał w załączeniu.  
Burmistrz Ewa Chojka zgłosiła wniosek formalny o zmianę proponowanego porządku 

obrad polegającą na zmianie kolejności punktu 4 dot. rozpatrzenia projektu 
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uchwały w sprawie określenia środków z budżetu gminy planowanych na 
realizację programów operacyjnych, tak aby był on rozpatrywany po punkcie dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007. W uzasadnieniu poinformowała, że na 
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego powstał wniosek, aby w załączniku 
ująć także budowę sieci cieplnej i pani skarbnik musi mieć czas na dokonanie 
stosowanych zmian w projekcie uchwały.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował rozszerzenie proponowanego 
porządku obrad o punkt dot. przyjęcia protokołu IX sesji. Zaproponował, aby 
przyjęcie protokołu umieścić w porządku obrad jako punkt 4, a jako 6a 
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia środków z budżetu gminy 
planowanych na realizację programów operacyjnych, o co wnioskowała pani 
burmistrz.  

Burmistrz Ewa Chojka wyraziła zgodę na proponowane zmiany w porządku obrad.  
Porządek obrad z proponowanymi zmianami został przyjęty 15 głosami za – 

jednogłośnie. 
 
 

4. Przyjęcie protokołu IX sesji. 
 
Protokół IX sesji bez uwag został przyjęty 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 
 

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

 
Inspektor Janusz Sidor przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania środków 

finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na sfinansowanie służb 
ponadnormatywnych. Dodał, że gmina zamierza kontynuować współpracę z 
Komendą Powiatową Policji w Brzezinach, a służby ponadnormatywne 
przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił pana Komendanta Powiatowego 
Policji w Brzezinach o dokonanie krótkiego podsumowania obecnie realizowanego 
porozumienia na służby ponadnormatywne.  

Pan Krzysztof Wdowiak Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach poinformował, 
że obecnie realizowane jest porozumienie z 6 maja, a do tej pory już zostało 
zrealizowanych 26 służb i nadal będą one kontynuowane do końca sierpnia br. W 
ramach ponadnormatywnych służb funkcjonariusze wylegitymowali 147 osób, 
skontrolowali 22 pojazdy w trakcie, których nałożyli 10 mandatów, 6 osób ukarano 
za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 3 za zaśmiecanie, 54 osoby 
pouczono. Dodał, że obecność funkcjonariuszy policji na ulicach Brzezin w 
ramach ponadnormatywnych służb przyczyniła się do ograniczenia ilość awantur, 
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bójek i wybryków w miejscach publicznych. Kontynuacja tych służb w ramach 
nowego porozumienia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w mieście. 
Służby rozpoczęłyby się od początku września i potrwałyby do końca grudnia.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński ponowił prośbę, aby policyjnymi patrolami 
objąć teren boisk międzyszkolnych, ponieważ spożywany jest tam alkohol, a 
tłuczone szklane butelki stanowią dodatkowe niebezpieczeństwo dla dzieci i 
młodzieży szkolnej korzystającej z boiska.  

 
Uchwała Nr X / 54 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie 

przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach 
na sfinansowanie służb ponadnormatywnych została przez Radę podjęta 15 
głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 

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

 
Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że zmiany dotyczą kwoty 9,6 tys. zł na służby 

ponadnormatywne oraz ponad 49 tys. zł  na remont dachu w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Brzezinach. Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia inwestycji w planie 
wieloletnim, przy których gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne. 
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy 
Miasto Brzeziny na rok 2007. 

Radny Roman Sasin poinformował, że wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego 
dotyczący wprowadzenia inwestycji pn. „budowa sieci ciepłowniczej” został ujęty 
w załączniku do projektu uchwały.  

 
Uchwała Nr X / 54 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie 

zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007 została 
przez Radę podjęta 15 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 

6a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia środków z budżetu 
gminy planowanych na realizację programów operacyjnych. 

 
Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa, które 

nakładają na jednostki samorządu obowiązek przedłożenia Zarządowi 
Województwa do 15 sierpnia informacji o środkach pochodzących z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego i planowanych na realizację programów 
operacyjnych zaistniała konieczność pilnego podjęcia przedmiotowej uchwały. 
Informacja, co do formuły załącznika pojawiła się na stronie internetowej urzędu 
marszałkowskiego dopiero w miniony piątek, dlatego też nastąpiła zmiana 
załącznika w stosunku do przekazanego radnym projektu. Dodała, że na 
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planowane inwestycje zakładane są środki z budżetu miasta w wysokości 15 %, a 
reszta ma być pozyskana. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwracając uwagę, że pierwsze trzy 
inwestycje mają być realizowane w latach 2007-2013 zadał pytanie czy do 2010 
planowana jest realizacja tych inwestycji i nie powinny być one ujęte jeszcze w 
trzech kolejnych latach?  

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że w załączniku zadania te rozbite są na kolejne 
lata. 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że wynikać to będzie z załącznika obejmującego 
realizację zadań wieloletnich na kolejne lata po 2010. Dodała, że w załączniku do 
projektu uchwały nie ujęto wydatków w roku 2007, które mają być refundowane. 
Nie ujęto także zapotrzebowania na środki do roku 2013.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że poprzedni projekt załącznika 
był czytelniejszy. Zwracając uwagę, że ilość środków deklarowanych przekracza 
możliwości gminy, ponieważ nie wiadomo, które inwestycje będą realizowane 
zadał pytanie czy nie można rozszerzyć tego załącznika o inne inwestycje np. 
przebudowa ul. Okrzei i budowa kanalizacji w tej ulicy? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że jeśli dostaniemy środki na wszystkie 
planowane inwestycje, przy założeniu, że naszych środków ma być tylko 15% to 
jest możliwość realizacji wszystkich planowanych inwestycji. Na te zadania są 
przygotowane już projekty techniczne i znane są koszty. Dodała, że dokumentacje 
na inne inwestycje można przygotowywać na kolejne lata - po 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy nie mamy więcej 
dokumentacji technicznych na inne inwestycje? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie. Dodała, że przygotowana jest koncepcja 
przebudowy targowiska miejskiego i komisja na dzisiejszym posiedzeniu ma ją 
zaopiniować. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy plan ten będzie można w 
przyszłości zmienić? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie wie.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy nie można przygotować 

kolejnych inwestycji, gdyby z tych nic nie wyszło? 
Radny Stefan Zasada stwierdził, że ul. Okrzei znajduje się na styku z drogą krajową i 

od tej strony musi być realizowana ta inwestycja. Zgodził się, aby w planie ująć 
więcej inwestycji. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że ujęcie w planie ul. Okrzei 
mogłoby sprowokować Zarząd Dróg Wojewódzkich do przyspieszenia zamierzeń 
inwestycyjnych.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że do ujęcia inwestycji muszą być dokumenty 
strategiczne. Projekt na budowę ulicy na Szydłowcu przygotowywany był przez 2 
lata.  

 
5



Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że przy projekcie załącznika 
przygotowywanym w tak dużym pośpiechu mogą umknąć inwestycje społecznie 
oczekiwane.  

Burmistrz Ewa Chojka zaproponowała ujęcie tej inwestycji w planie wieloletnim na lata 
2011-2013, ponieważ być może załączniki będą aktualizowane co roku. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie pani Burmistrz czy przyjmuje 
wersje, że o tym będziemy mówić za rok? 

Burmistrz Ewa Chojka, że tak.  
 
Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia środków z 

budżetu gminy planowanych na realizację programów operacyjnych. 
 
Uchwała Nr X / 55 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie 

określenia środków z budżetu gminy planowanych na realizację programów 
operacyjnych została przez Radę podjęta 15 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w 
załączeniu.  

 
 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia Przedszkoli 

Nr 1 i 3 w Brzezinach. 
 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłat za 

świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w Brzezinach. Dodała, że projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez związek zawodowy - OPZZ, a dotychczasowe 
opłaty obowiązują od 2001 roku.  

 
Uchwała Nr X / 55 / 07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie 

opłat za świadczenia Przedszkoli Nr 1 i 3 w Brzezinach została przez Radę podjęta 
15 głosami za – jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 

8. Wolne wnioski. 
 
Radny Stefan Zasada zadał pytanie o sprawę związaną z internetem bezprzewodowym i o 

co chodzi z masztem, który ma być budowany przy ul. Żeromskiego- kto ma być 
inwestorem i na czyjej działce? 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że budowę internetu 
bezprzewodowego realizuje miasto Łódź z okolicznymi gminami, ale są już w 
trakcie realizacji projektu. Dodała, że miasto wystąpiło z pismem do prezydenta 
Łodzi, ale do tej pory nie ma odpowiedzi. Podejrzewa, że projekt jest już 
opracowany i nie ma możliwości jego rozszerzenia. W ramach informatyzacji 
spróbujemy stworzyć dodatkowe kioski na mieście dla mieszkańców.  
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Pani Anna Durańska odpowiedziała, że właściciel terenu przy ul. Żeromskiego wystąpił 
o wydanie decyzji środowiskowej na wybudowanie masztu dołączając raport. 
Zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone. Społeczeństwo zostało 
poinformowane. Wystąpiono o wioski i opinie do instytucji, które mają się 
wypowiedzieć. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymagania zostanie wydana 
decyzja administracyjna. Z tego, co się ona orientuje społeczeństwo protestuje, ale 
protesty nie są podstawą do wydania negatywnej decyzji administracyjnej. 

Radny Tadeusz Barucki korzystając z obecności na sesji dyrektora szpitala i prezesa 
PEC-u poprosił o wyjaśnienie problemu ponownego przyłączenia ciepła do 
szpitala. Zwrócił uwagę, że od 1 sierpnia br. wzrosła cena ciepła, a po przyłączeniu 
szpitala koszty własne zakładu nie zwiększyłyby się, a przez to na przyszłość nie 
planowana byłaby aż tak duża podwyżka za ciepło. 

Pan Mirosław Gałązka prezes PEC odpowiedział, że na chwilę obecną czekamy na 
wyrok sądu.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy po przyłączeniu szpitala 
opłata za ciepło może stanieć? 

Pan Mirosław Gałązka prezes PEC odpowiedział, że opłata za ciepło ustalana jest raz 
na rok. Dodał, że rosną inne koszty np. miał, energia elektryczna.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że nie zgadza się z argumentami pana prezesa, 
ponieważ im więcej odbiorców tym koszty jednostkowe powinny być niższe i w 
tym przypadku może być podwyżka cen ciepła, ale niższa. Zadał pytanie czy 
szpital wystąpił z wnioskiem o podłączenie do PEC-u?  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy podłączenie do sieci tak 
dużego odbiorcy jak szpital spowoduje zwiększenie zatrudnienia w PEC? 

Pan Mirosław Gałązka prezes PEC odpowiedział, że nie. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał kolejne pytanie, o stan techniczny 

ciepłociągu między SP ZOZ a PEC. 
Pan Mirosław Gałązka prezes PEC odpowiedział, że od momentu wypowiedzenia przez 

poprzedniego dyrektora szpitala umowy, ciepłociąg jest własnością starostwa. 
Dodał, że trzeba zrobić ekspertyzę, ponieważ ciepłociąg od 2004 roku nie jest 
użytkowany.  

Radny Roman Sasin przypomniał, że ten temat poruszał wielokrotnie i do dzisiaj nie ma 
odpowiedzi.  

Pan Zdzisław Ziółkowski dyrektor SP ZOZ Brzeziny odpowiedział, że sprawa jest w 
sądzie i trzeba ustalić czy jest to przyłącze czy element sieci i kto powinien być 
właścicielem tego odcinka. Kilkakrotnie były w tej sprawie spotkania. Na ostatnim 
padła propozycja ze strony powiatu, co do podłączenia szpitala. Uważamy, że 
odcinek ten powinien być własnością PEC-u, i PEC powinien go przyjąć za 
ekwiwalentem według wyceny rzeczoznawcy. Po ustaleniu sądowym sprawa 
będzie kontynuowana. Propozycja PEC-u, aby ten odcinek ciepłociągu przejąć za 
darmo po sprawdzeniu i naprawie jest dla szpitala nie do przyjęcia. W sprawie 
stanu technicznego odpowiedział, że były sprawdzone fragmenty i na odcinku tym 
nie ma czynnika grzewczego, który został zrzucony 2-3 lata temu. Czekamy na 
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wyrok sądowy, który dokładnie to określi pozwalając na dalsze działania. Sprawa 
jest skomplikowana pod względem prawnym. 

Pan Mirosław Gałązka prezes PEC odpowiedział, że w 2004 roku umowę 
wypowiedział dyrektor szpitala. Sprawa toczy się w sądzie od 2004 roku. Dodał, 
że sprawa należy do szpitala, który wypowiedział umowę. 

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że sprawa dotyczy określenia właściciela tego 
ciepłociągu. Szpital nie chce ponosić kosztów związanych z naprawą ciepłociągu, 
ale wtedy koszty musiałby ponieść PEC czyli odbiorcy, którzy w blokach płacą za 
ciepło. PEC nie ma tego w wykazie majątku. Dodała, że jeżeli ciepłociąg leżał w 
ziemi 2 lata bez czynnika grzewczego to może być jedna rdza i PEC będzie musiał 
wybudować ciepłociąg od nowa.  

Radny Stefan Zasada zadał pytanie o wysokość kosztów próby ciśnieniowej po 
załatwieniu sprawy w sądzie.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że czekając na wyrok sądowy możemy czekać 
przyszłej kadencji, a w tym czasie my będziemy ponosić tego reperkusje. Zadał 
pytanie : co jest tańsze czy jak my dopłacimy do próby ciśnieniowej czy co roku 
płacić podwyższone ceny za energię cieplną? Przypomniał, że w tym roku prezes 
PEC liczył na zyski z podłączenia zasobów TBS, a jak się okazuje zysków nie 
będzie, ponieważ w tym roku nie będzie wybudowana sieć cieplna bo nie ma 
pieniędzy. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że rozmach inwestycyjny w 
PEC-u jest oszałamiający.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że służba zdrowia jest na garbie powiatu, a w innych 
jednostkach się martwią o to same gminy.  

Pan Mirosław Gałązka prezes PEC odpowiedział, że nie może się z tym zgodzić 
ponieważ do 2004 roku PEC miał problemy ze szpitalem, gdyż szpital nie płacił a 
musiał dostarczać ciepło. Odbijało się to na kondycji finansowej PEC-u. Cena 
ciepła w Brzezinach jest najniższa w województwie, a podwyżka cen ciepła była 
bardzo niska.  

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że im większa jest produkcja tym cena jednostkowa 
stała w cenie każdego GJ jest niższa. Im większa sprzedaż tym mniejsze podwyżki. 
PEC planuje przejście ciepłociągu na drugą stronę miasta. Na pewno korzystne 
byłoby podłączenie tak dużego odbiorcy jak SP ZOZ, ale trzeba wziąć pod uwagę 
stronę zarządu PEC-u. PEC jest spółką prawa handlowego. Zadała pytanie, kto ma 
ponieść koszty napełnienia i próby ciśnieniowej – czy PEC, który nie jest 
właścicielem, czy szpital, który się do tego nie przyznaje. Jej zdaniem szpital 
powinien przekazać ciepłociąg w dobrym stanie technicznym, ale trzeba ustalić 
czy to jest przyłącze czy sieć cieplna. Jej zdaniem właścicielem odcinka sieci jest 
powiat, a ktoś doprowadził do tego stanu rzeczy. I to powiat powinien 
wyegzekwować od osób odpowiedzialnych sprawdzenie stanu technicznego tego 
odcinka ciepłociągu.  

Radny Stefan Zasada stwierdził, że racja jest gdzieś po środku. Po wyroku sądowym 
decyzje powinny podjąć wspólnie starosta i burmistrz, a koszty powinni podzielić.  
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Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że prawnicy obydwu stron mają oddzielne poglądy i 
od wyroku sądowego zawsze któraś strona się odwoła, co znowu będzie trwało w 
czasie. 

Pan Zdzisław Ziółkowski dyrektor SP ZOZ Brzeziny stwierdził, że sprawa odcinka 
sieci nie wiąże się jedynie z próbą ciśnieniową ale całą masą innych problemów 
technicznych. Gdy sąd orzeknie, że jest to przyłącze, trzeba będzie obliczyć ile 
będzie kosztowała naprawa i czy szpital będzie na to stać. Sprawa jest 
skomplikowana i dlatego trwa już tyle czasu, a obydwie strony chcą te sprawę 
rozwiązać.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że wyrok w tej sprawie miał 
zapaść 16 czerwca i do tej pory nie zapadł i być może sprawa ta nie zostanie 
uregulowana do rozpoczęcia tego sezonu grzewczego. Poprosił pana dyrektora SP 
ZOZ o przedstawienie informacji dotyczącej starań szpitala, co do ułatwienia 
pacjentom pomocy nocnej. 

Pan Zdzisław Ziółkowski dyrektor SP ZOZ Brzeziny poinformował, że straty na 
pomocy nocnej i świątecznej wynosiły 300-400 tys. zł. i wynikały głównie z 
dodatkowego stanowiska w Wiśniowej Górze. Na ten rok SP ZOZ kontraktu nie 
podpisał. POZ leży w kompetencji gminy. Na spotkaniu ustalono, że pani 
burmistrz nie widzi możliwości utworzenia własnego POZ-etu. W imieniu miasta 
POZ-etem powinien zajmować się SP ZOZ. Przychodnia ma być bardziej 
samodzielna, ale aby opieka nocna była opłacalna populacja musi liczyć ok. 20 tys. 
osób. Drugi problem to brak lekarzy, którzy nie chcą dyżurować w nocy. 
Zapewnił, że jeżeli będzie tylko możliwość powołania opieki nocnej to taka opieka 
zostanie powołana.  

Burmistrz Ewa Chojka potwierdziła, że POZ to zadanie własne gminy. Będzie to 
przedstawione radnym na posiedzeniach komisji we wrześniu. Na przyszły rok SP 
ZOZ według zapewnień dyrekcji szpitala do kontraktu przystąpi.  

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie czy chodzi a jakąś formę prywatyzacji 
przychodni? 

Pan Zdzisław Ziółkowski dyrektor SP ZOZ Brzeziny odpowiedział, że nie chodzi o 
przekształcenie, ale o rachunek ekonomiczny. 

Radny Roman Sasin przypomniał, że on jako jedyny był przeciwny budowaniu CPR w 
Koluszkach. Na dług szpitala w dużej części składają się koszty utrzymania CPR-u 
w Koluszkach. Jakby z tej sprawy wyciągnąć wszystko, to by się znalazło osoby, 
które nam to zaserwowały. 

Pan Zdzisław Ziółkowski dyrektor SP ZOZ Brzeziny odpowiedział, że koszty 
utrzymania CPR-u wynoszą 350 tys. zł rocznie i pokrywa je szpital, koszty te są za 
duże. Od początku roku zmieniły się przepisy i ratownictwo medyczne ma być 
opłacane z budżetu państwa, ale brak aktów wykonawczych uniemożliwia 
realizację tych postanowień. Nasze karetki nie przynoszą strat. Nie wiadomo jak 
będą podpisywane umowy. Przy kalkulacji na przyszły rok nie przyjęto 
powiadamiania. Decyzje zostaną podjęte w tym roku. Decyzja, że CPR ma być w 
Koluszkach nie była najlepsza, ale nie była podjęta przez niego.  
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Radny Tadeusz Pabin zadał pytanie, kiedy będzie zatrudniony reumatolog w 
przychodni specjalistycznej? Poprosił pana Komendanta Powiatowego Policji, aby 
szczególną opieką objąć plac zabaw między ul. Moniuszki i Piłudskiego, ponieważ 
były próby wyniesienia metalowych zabawek. Zadał pytanie czy chodnik przy ul. 
św Anny i Andersa będzie naprawiony? Zwrócił uwagę na konieczność usunięcia 
uschłego drzewa przy placu Jana Pawła II. Zapytał czy były rozmowy z dyrekcją 
MPK o dodatkowe kursy lub przedłużenie trasy PKS? Poprosił o częstsze 
czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej zwłaszcza na ul. Dąbrowskiego. 

Pan Zdzisław Ziółkowski dyrektor SP ZOZ Brzeziny odpowiedział, że trudno mu jest 
powiedzieć kiedy będzie zatrudniony reumatolog. Dodał, że systematycznie 
występuje o kontrakt na reumatologa, ale Fundusz Zdrowia odmawia. Zapewnił, że 
w przyszłym roku SP ZOZ będzie występował o reumatologa.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że sprawę doprowadzenia ciepła 
do szpitala pozostawia do wyjaśniania przez sąd. 

Pan Krzysztof Wdowiak odpowiedział, że teren placu zabaw przy ul. Moniuszki 
zostanie objęty policyjnymi patrolami. Poprosił o unieruchomienie zabawek gdyż 
grozi to wypadkiem dla samych dzieci a zarządcy grozi odpowiedzialność karna.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że na ul. Przedwiośnie 
zbiera się młodzież, która się bardzo głośno zachowuje.  

Pan Krzysztof Wdowiak poprosił o konkretne zgłoszenia, ponieważ policja na tak 
ogólne zgłoszenie nie może reagować. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że znak zakazu zatrzymywania jest umieszczony 
przy ul. św. Anny, ale pracownik miasta nie jest uprawniony do jego 
egzekwowania. Dodała, że przy ul. Andersa chodnik został zmiażdżony w związku 
z remontem drogi krajowej. Pismo z prośbą o naprawę zostało przesłane do 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a w najbliższym czasie wysłane zostanie 
kolejne. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy może w grę wchodzić 
wykonanie zastępcze? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że jest to zbyt krótki okres. Dodała, że pismo 
będzie zawierało ostateczny okres wykonania naprawy. 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że o zgodę na wycięcie drzewa trzeba wystąpić do 
konserwatora zabytków. Po uzyskaniu zgody ogłaszany jest przetarg na wyłonienie 
wykonawcy i dopiero wtedy drzewo może zostać usunięte. Dodała, że zgoda na 
wycięcie drzewa na placu Jana Pawła II już jest i wkrótce drzewo to zostanie 
wycięte. Podziękowała panu Komendantowi Straży Pożarnej za pomoc przy 
wycięciu drzew. 

Burmistrz Ewa Chojka poinformowała, że spotkanie z przewoźnikami odbyło się 24 
lipca a kolejne jest planowane na 21 sierpnia. Korzystając z okazji zaprasza na nie 
wszystkich radnych. Dodała, że wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o pełne 
rozkłady jazdy. Ze wstępnych rozmów wynikało, że wszyscy przewoźnicy są 
zainteresowani kursami od 7.00 do 16.00, a nikt nie chce jeździć po 22.00. 

 
10



Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że Urząd Miasta jest w 
posiadaniu koncepcji przebiegu obwodnicy i trzeba zwołać wspólne posiedzenie 
komisji pod przewodnictwem radnego Romana Sasina. Poinformował, że ks. 
Prymas zaprasza radnych na pielgrzymkę na Jasną Górę. Poinformował, że pani 
Krystyna Selwakowska złożyła dwa pisma w związku z brakiem możliwości 
wjechania samochodem osobowym na teren swojej posesji przy ul. Berlinga. 
Potwierdził, że na granicy między chodnikiem a posesją samochodem BMW nie 
da się wjechać. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że przygotowany był projekt techniczny. 
Państwo Selwakowscy posiadali dwa wjazdy jednak nie przedłożyli projektu 
ogrodzenia ani wjazdów. Projekt zamienny obejmował jeden wjazd gdyż drugi nie 
był możliwy do wykonania ze względu na spadki terenu. Dodała, że dobrze 
byłoby, aby któraś komisja przeanalizowała to. Jej zdaniem miasto nie miało innej 
możliwości technicznej, a wykonany wjazd zgodny jest z projektem technicznym.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że w takiej sytuacji projektant 
nie wziął pod uwagę, że samochody mają więcej niż 1,5 metra długości. 
Wjeżdżając na posesję całą zawadza się szerokością podwozia i dlatego 
mieszkańcy parkują przed posesją. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że to pismo wpłynęło dwa dni temu i jeżeli jest 
problem z wjazdem to projektant zostanie wezwany. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o montaż muld na ul. Kulczyńskiego. Zwrócił 
uwagę, że chodnik przy przejściu dla pieszych na ul. Bohaterów Warszawy nie jest 
obniżony i matki z wózkami mają problem. Zwrócił uwagę, że tablica 
informacyjna wskazująca na Stryków na ul Południowej jest bardzo mało czytelna. 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że jest to tabliczka przygotowana przez samych 
mieszkańców. Dodała, że przygotowywane są duże czytelne tablice informacyjne. 
W sprawie progów zwalniających odpowiedziała, że montaż jest uzgodniony ze 
Starostwem i jeżeli będą mogły być spełnione warunki techniczne co do 
odległości, to progi zostaną zamontowane. Remont chodnika nie uwzględniał 
obniżenia, ponieważ wcześniej takiego obniżenia chodnika nie było. Dodała, że 
obniżenie chodnika będzie planowane, a teraz przy obecnie przekładanych 
chodnikach przejścia są obniżane.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że każde przejście dla pieszych 
powinno być obniżone. Dodał, że do montażu progów na ul. Kulczyńskiego 
podchodzi sceptycznie, ponieważ może dojść tam do tragicznego wypadku z 
udziałem nierozważnych kierowców. 

Pani Anna Durańska poinformowała, że drogą pantoflową doszła do niej informacja, że 
młodzi właściciele motocykli czekają na progi zwalniające na ul. Kulczyńskiego. 

Radny Roman Sasin poinformował, że jako przedstawiciel w Stowarzyszeniu Bzury 
został wybrany do Zarządu Stowarzyszenia.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że po rocznym okresie 
przedstawiciel będzie mógł złożyć Radzie sprawozdanie. Dodał, że planuje 
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wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie wjazdu 
państwa Selwakowskich.  

Radny Roman Sasin poinformował, że mówił o tym na sesjach, że skrzyżowanie 
powinno być o ok. 80 centymetrów być wyżej, a inne błędy to schodkowy chodnik 
bez podjazdów dla wózków, oraz studzienki na ul. Kilińskiego, które są 
wyczuwalne. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że komisji nie powinno 
chodzić o sprawdzenie poprawności działania urzędu, w co nie wątpi, ale 
potwierdzenie wykonania inwestycji, która uniemożliwia korzystanie przez 
mieszkańców posesji z wjazdu do własnej nieruchomości.  

Pan Eugeniusz Brot zadał pytanie czy budowana ulica od ul. Przedwiośnie musi być 
zwężana i czy miasto jest zorientowane czy inwestor z drugiej strony supermarketu 
zamierza coś z tym terenem robić? Zadał pytanie czy w mieście mamy tylu 
rolników, że miasto zamierza się włączyć do organizacji dożynek.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że miasto zamierza się 
włączyć do organizacji dożynek. 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że droga w ul. Sasanek się zwęża, ponieważ 
miasto buduje drogę na własnym terenie, a zebrany materiał należy do wykonawcy 
drogi.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaprosił radnych i mieszkańców do udziału 
w obchodach Dnia Wojska Polskiego przypominając o obowiązku wywieszenia 
flagi.  

  
 
 

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

obrady X sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 10.30. 
 

Protokołował: Grzegorz Kozieł  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 
 

Zbigniew Bączyński  
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