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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 XVI sesji Rady Miasta Brzeziny. 
4a. Informacja stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Mroga. 
5. Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady oraz sprawozdanie z 

realizacji uchwał Rady Miasta. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
8. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach o dochodach 

budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Brzezinach w roku 2007. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Miasto Brzeziny na rok 2008. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Brzeziny 2008 – 
2014 – punkt zdjęty z porządku obrad. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie 
odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3074/2, 
położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego na rzecz Województwa 
Łódzkiego. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXXVIII/92/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie  
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  
gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej 
podziału.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste 
w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej 
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oznaczonej jako działka  nr 3727/114, położonej w Brzezinach  przy ul. 
Głowackiego. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
naniesienia i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej 
położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, oznaczonej jako działka 
nr 2841/1, na rzecz Skarbu Państwa – punkt zdjęty z porządku obrad  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w użyczenie lokalu 
biurowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 14 w Brzezinach.  

20. Sprawozdania z półrocznej pracy Rady Miasta i stałych Komisji Rady. 
21. Zapytania i wolne wnioski. 
22. Zakończenie obrad. 

 
 

 
1. Otwarcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady XVII sesji Rady Miasta 
Brzeziny witając zebranych radnych i zaproszonych gości. Szczególnie miło 
powitał prezes Stowarzyszenia Mroga Marię Sadzewicz – Nowak, burmistrz Ewę 
Chojkę oraz licznie przybyłych przedstawicieli stowarzyszeń.  

 
 

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.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński prosząc o powstanie minutą ciszy uczcił 

pamięć poległych pilotów, którzy zginęli w wypadku lotniczym.  
 
 

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

materiał w załączeniu.  
Radny Jakub Piątkowski zgłosił wniosek formalny o zniesienie z porządku obrad 

punktu 18 dot. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż naniesienia i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
zabudowanej położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, oznaczonej jako 
działka nr 2841/1, na rzecz Skarbu Państwa z uwagi, ze ten punkt nie był 
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omawiany dokładnie na komisjach oraz w związku z pismem organizacji 
pozarządowych.  

 
Burmistrz Ewa Chojka zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o 

punkt dotyczący przedstawienia informacji stowarzyszenia na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej Mroga. Jej zdaniem należy zapoznać się z działalnością 
stowarzyszenia i ofertą w ramach współpracy z naszym miastem. Zgłosiła wniosek 
formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 11 dotyczącego rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
na terenie miasta Brzeziny 2008 – 2014, ponieważ jest to materiał do 
przepracowania wymagający dyskusji. 

 
Wniosek radnego Jakuba Piątkowskiego dot. zdjęcia z porządku obrad punktu 18 został 

przyjęty 8 głosami za przy 4 głosach przeciwnych. 
 
Wniosek burmistrz Ewy Chojki o rozszerzenie porządku obrad o punkt dot. 

przedstawienia informacji stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej 
Mroga i zdjęcie punktu 11 został przyjęty 12 głosami za – jednogłośnie.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby punkt dot. informacji 
stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Mroga umieścić w 
porządku obrad jako 4a. 

 
Porządek obrad ze zmianami został przyjęty 9 głosami za przy 3 głosach przeciwnych.  
 
 

4. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miasta Brzeziny. 
 
Protokół XVI sesji Rady Miasta Brzeziny bez uwag został przyjęty 11 głosami za, 1 

radny nie brał udziału w głosowaniu.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zauważył, że zdjęcie punktu 18 dot. 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż naniesienia 
i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej położonej w 
Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, oznaczonej jako działka nr 2841/1, na rzecz 
Skarbu Państwa nie rozwiązuje problemu a jest tylko próbą ucieczki.  

 
 

4a. Informacja stowarzyszenia na rzecz rozwoju społeczności lokalnej 
Mroga 

 
Prezes Zarządu Maria Sadzewicz-Nowak przedstawiła zakres działań Stowarzyszenia, 

którego członkami są przedstawiciele gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki i 
Rogów. Miasto Brzeziny nie należy do Stowarzyszenia, ponieważ działa ono na 
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rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ale prezes zachęcała władze miasta do 
współpracy. Od czerwca do listopada 2007 roku trwało przygotowywanie 
inwentaryzacji turystyczno – krajobrazowej dla każdej z gmin. Dodatkowo 
wykonano ją również dla miasta Brzeziny ze względu na ciekawą lokalizację i 
walory przyrodniczo – turystyczne. Inwentaryzacja stanowi dokument przydatny 
przy realizacji projektów i pozyskiwaniu środków unijnych.  

Pani Anna Paprocka przybliżyła inwentaryzację w zakresie instytucji i obiektów 
wartych odnotowania oraz działania stowarzyszenia Mroga. 

 
Radny Przemysław Maślanko zwrócił uwagę na brak kierunków rozwoju ścieżek 

rowerowych. 
Pani Anna Paprocka odpowiedziała, że w inwentaryzacji ujęto gospodarstwo 

agroturystyczne oraz wykonane już szlaki turystyczne. Dodała, że 
przygotowywany jest system szlaków turystycznych.  

 
Radny Przemysław Maślanko zapytał czy podupadły Ośrodek Harcerski w 

Tworzyjankach był brany pod uwagę na bazę turystyczną?  
Pani Anna Paprocka odpowiedziała, że budynek ten wpisany jest do rejestru. Dodała, że 

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją i nie można było zawrzeć jej w 
rejestrze inwentarzowym. Dodała, że wśród pozostałych działań Stowarzyszenia 
znajdują się imprezy, szkolenia, promocje na terenach gmin, a tematem wiodącym 
jest poprawa warunków oraz promocja produktów lokalnych. Na najbliższą 
przyszłość zaplanowano realizację projektów „Bitwa Łódzka 1914” oraz „Centrum 
folkloru”, które mieścić się będzie w Nagawkach. Projekty zaprezentowano w 
formie multimedialnych slajdów oraz kilkunastominutowego filmu. Patronem 
projektów jest Telewizja Polska oraz Uniwersytet Łódzki.  

 
Pani Maria Sadzewicz- Nowak poinformowała, że koszt inwentaryzacji wyniósł ponad. 

40 tys. zł dla 6 samorządów w tym dla Brzezin. Koszt dla miasta wyniesie ok. 7 
tys. zł. i jeżeli będzie potrzebna to stowarzyszenie takim dokumentem dysponuje, a 
dokument przydatny będzie przy pisaniu wniosków. 

  Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dziękując za ciekawy pokaz, pogratulował 
znakomitej inicjatywy i profesjonalnie przekazanej informacji. Dodał, że być może 
władze miasta wezmą propozycję stowarzyszenia pod uwagę.  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że na rocznej odprawie 

strażaków władze miasta otrzymały podziękowanie za dofinansowanie zakupu 
sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Brzezinach. W imieniu strażaków złożył podziękowania całej Radzie. 

 
 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że po 13 latach odchodzi 

pan Grzegorz Kozieł, który zajmował się obsługą Rady. Z tej okazji złożył 
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życzenia, podziękował za współpracę oraz przekazał upominek w postaci książki. 
Do życzeń dołączyła się wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka.  

Burmistrz Ewa Chojka złożyła podziękowania i wręczyła nagrodę pieniężną.  
Pan Grzegorz Kozieł dziękując za wyróżnienie podziękował za dotychczasową 

współpracę.  
 
 

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

 
Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację z prac między sesjami Rady oraz 

dotyczącą realizacji uchwał Rady Miasta, prowadzonych przetargach i podjętych 
zarządzeniach – materiał w załączeniu.  

 
Radny Tadeusz Barucki zapytał czy laskarki mając zagwarantowane prawo do 

korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią będą mogły korzystać także z 
szatni, czy są wnioski z wyjazdu radnych do ciepłowni w Łodzi i czy w 
przypadku braku podpisu oferenta na ofercie na remont pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej Nr 1 nie można było wystąpić o uzupełnienie podpisu? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że oferta została odrzucona, ponieważ żaden 
dokument nie był podpisany i wystąpienie o uzupełnienie podpisu byłoby 
łamaniem ustawy o zamówieniach publicznych. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jego zdaniem oferent, który 
nie podpisał się na żadnym dokumencie nie złożył oświadczenia woli w tej 
sprawie. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że firma Dalkia podziękowała za udział w 
spotkaniu. Spotkanie było bardzo ciekawe, a przekazane materiały udostępni 
radnym. Po prywatyzacji ciepłowni cena GJ nie wzrosła, ponieważ firma 
ogranicza koszty. Jej zdaniem opłacalne jest spotkanie zarządu spółki z Radą i 
PEC-em. Prywatyzacja następuje przez wykup udziału w spółce, dofinansowanie 
np. budowy ciepłociągów. Firma Dalkia najprawdopodobniej zainteresowana jest 
nawiązaniem współpracy z PEC. Radni obecni na spotkaniu mogli dowiedzieć 
się o formach współpracy z innymi samorządami oraz zapotrzebowaniem na 
ciepło w przyszłości przez odbiorców w Brzezinach. W sprawie laskarek 
odpowiedziała, że Urząd został poinformowany o złożeniu wniosku w celu 
zawiązania stowarzyszenia, które chciałoby zabezpieczyć swój interes w 
użyczeniu boiska ze sztuczną nawierzchnią. Odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami BKS, którzy zostali poinformowani o zamiarze utworzenie 
nowego stowarzyszenia, które to będzie mogło bezpłatnie korzystać z boiska o 
sztucznej nawierzchni. Boisko zostało oddane w użytkowanie na pół roku. 
Koszty utrzymania budynku ponosi BKS i z nim nowe stowarzyszenie powinno 
się porozumieć, co do możliwości korzystania z szatni.  

Radny Tadeusz Barucki zapytał czy nadal hokej na trawie jest sekcją BKS Start? 
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Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała tak. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że do starosty wpłynął wniosek o 

zarejestrowanie nowego stowarzyszenia. Siedziba stowarzyszenia mieści się poza 
stadionem, a kwestia korzystania z obiektu sportowego będzie przedmiotem 
porozumienia między stowarzyszeniami Start i Hokej-Start. Było zastrzeżenie 
klubu BKS Start, co do nazwy, ale prawnicy ocenili, że nie jest to nazwa 
zastrzeżona. Dodał, że na dzisiejszej sesji planował wprowadzić informacje 
dotyczącą działalności stowarzyszenia Gmin Dorzecza Bzury, ale ze względu na 
nieobecność radnego Romana Sasina informacja zostaje przeniesiona na 
najbliższą sesję, na której zostanie rozważony pogląd, co do dalszego naszego 
udziału w tym stowarzyszeniu. Przynależność w stowarzyszeniu powinna być 
przedmiotem obrad komisji.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że decyzja w tej sprawie powinna być podjęta 
jak najszybciej, ponieważ jeżeli stowarzyszenie zleci opracowanie pewnych 
dokumentów, to członkowie będą musieli zwrócić koszty zleconych opracowań. 
Koszt opracowania koncepcji technologicznej zakładu odzyskiwania odpadów 
wynosi ok. 70 tys. zł, a opracowanie raportu oddziaływania na środowisko to 
koszt 54 tys. zł. Koszt uczestnictwa w związku, który jest dzieckiem 
stowarzyszenia będzie większy, jeżeli nie będziemy członkiem tego 
stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że jak na razie nic 
pozytywnego dla miasta z naszego udziału w stowarzyszeniu nie wynikło.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że stworzono dokument – program Bzura, w 
którym Brzeziny nie są w ogóle ujęte.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że trzeba to przedyskutować na 
połączonych komisjach. 

 
Radny Przemysław Maślanko poprosił o przybliżenie pomysłu „boisko w każdej 

gminie”. 
Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że z rozmowy z marszałkiem województwa 

wynika, że na terenie województwa ma powstać boisko w każdym powiecie, a w 
większych powiatach nawet dwa ( 30 w skali województwa). Koszt gminy 
wynosi 1/3. Kompleks składa się z dwóch niewymiarowych boisk o sztucznej 
nawierzchni - do piłki nożnej i drugie wielofunkcyjne oraz zaplecze. Kompleks 
ma być wybudowany według gotowego projektu funkcjonującego w kilku 
wariantach. Przewidywany koszt budowy bez adaptacji i przyłączy to kwota 1,2 
mln. zł. Jej zdaniem udział miasta w budowie w wysokości 1/3 kosztów jest 
możliwy do spełnienia, dlatego po konsultacji z Komisją Spraw Społecznych i 
Sportu, Brzeziny zostały wstępnie zgłoszone jako miejsce gdzie taki kompleks 
może być budowany. Oprócz Brzezin akces na 2008 rok zgłosiła także gmina 
Rogów. Dodała, że pod lokalizację kompleksu brany jest pod uwagę teren 
stadionu.  
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6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Interpelacji ani zapytań nie zgłoszono.  
 
 
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że wpłynęły do niego 

kopie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji lub w okresie 
między sesjami Rady. Jest odpowiedź dla radnych Czesławy Gałeckiej i Stefana 
Zasady w sprawie ul. Okrzei dotycząca oświetlenia i likwidacji kolein. Jest 
odpowiedź dla mieszkańców ul. Skośnej i Jarzębinowej, dróg które są drogami 
prywatnymi i sprawy dotyczące budowy tych dróg nie leżą w kompetencji 
gminy, mimo to droga ta ujęta została w umowie na odśnieżanie. Nie otrzymał 
natomiast odpowiedzi od Starosty Brzezińskiego w sprawie budowy przepustu 
przy ul. Małczewskiej. Kolejna sprawa to odpowiedź na uwagi dotyczące 
oświetlenia na zbiegu ulic Kościuszki, Waryńskiego i 1-go Maja zgłoszone przez 
radego Tadeusza Baruckiego. Sprawa została przekazana do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. W podobny sposób załatwiona jest sprawa radnego Stefana 
Zasady, która dotyczy tego samego problemu. Poinformował, że za 
pośrednictwem pani burmistrz wystąpił do niego Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi. Pismo to jest odpowiedzią na jego interpelację dotyczącą 
spalania odpadów w piecach komunalnych. Inspektor zainteresowany jest 
wskazaniem nazwisk i adresów osób, które spalają w piecach odpady komunalne. 
Zapowiedział przeprowadzenie kontroli, które karać będą trucicieli środowiska. 
Zaapelował, aby osoby te ograniczyły lub wykluczyły takie formy ogrzewania 
mieszkań, ponieważ mogą spotkać ich sankcje karne.  

Radny Stefan Zasada zaapelował, aby grubym drukiem ta informacja była 
zamieszczona w BIS. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że odpowiedź otrzymała 
również radna Grażyna Korybut na wniosek dotyczący budowy oświetlania na ul. 
Kulczyńskiego - Berlinga ( za pływalnią). Koszt budowy wyniósłby ok. 200 tys. 
zł i inwestycja ta nie jest ujęta w planach inwestycyjnych miasta. Radni byli 
zadowoleni z otrzymanych odpowiedzi.  

 
 

8. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach o dochodach 
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w Brzezinach w roku 2007. 

 
Z-ca naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach Czesław Żukowski z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach 
zaprezentował informację o dochodach budżetu państwa oraz budżetów 
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jednostek samorządu terytorialnego zrealizowanych przez Urząd Skarbowy w 
Brzezinach w roku 2007 – materiał w załączeniu. 

Burmistrz Ewa Chojka zwracając uwagę, że planowane są zmniejszenia dochodów z 
tytułu ulg prorodzinnych w skali kraju ok. 3 mld. zł. zapytała o ile zmniejszy się 
udział miasta w tym dochodzie? 

Z-ca naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach Czesław Żukowski odpowiedział, 
że na dzień dzisiejszy z tej ulgi odpisy wyniosły 46 tys. zł.  

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, że rząd zaproponował 
ulgę z dochodów gminy. 

Radny Stefan Zasada stwierdził, że dochody gminy na oświatę w ciągu kilku ostatnich 
lat się bardzo zmniejszyły.  

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, że nieznane są skutki  
podwyższenia o 200 złotych najniższej płacy, co skutkuje wskaźnikami w 
pozyskiwaniu pewnych środków zewnętrznych. 

Pan Czesław Żukowski odpowiedział, że być może ministerstwo zmieni wysokość 
udziału gmin. 

 
 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Miasto Brzeziny na rok 2008. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
zaplanowanego w projekcie uchwały budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 
2008 oraz projektu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. Przedłożyła 
założenia projektu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008. Dochody 
planuje się w wysokości 21.651.000 zł, a wydatki na poziomie 24.636.500 zł. 
Deficyt budżetowy w kwocie 2.985.500 zł oraz spłaty rat kredytów i pożyczek 
przypadających na rok bieżący w wysokości 1.715.659 zł mają zostać 
sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4.701.159 zł. 
Głównymi źródłem dochodów będzie udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, którego wielkość przewiduje się na 4.730.000 zł. Planowane wpływy 
z podatku od nieruchomości to 2.700.000 zł, z opłaty skarbowej 300.000 zł, z 
podatku od czynności cywilno-prawnych 200.000 zł, z udziału w podatku od 
osób prawnych – 170.000 zł i z podatku od środków transportowych -140.000 zł. 
Zgodnie z założeniami, do budżetu wpłynie też 4.060.915 zł z tytułu subwencji 
oświatowej, 3.757.896 zł dotacji na realizację zadań zleconych gminom w 
ramach opieki społecznej oraz 1.931.927 zł jako subwencja wyrównawcza. 
Najwięcej środków planuje się przeznaczyć na oświatę - 10.852.603 zł. Z tej 
sumy 7.307.323 zł będą stanowiły wydatki bieżące, w tym 5.949.574 zł 
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, a 3.545.280 zł wydatki majątkowe. 
Wydatki na opiekę społeczną to suma 5.428.683 zł. Funkcjonowanie 
administracji publicznej będzie kosztować 2.698.100 zł, w tym działalność 
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Urzędu Miasta 2.259.000 zł. Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć 
1.220.500 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 830.600 zł, na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 595.000 zł, na utrzymanie dróg 
publicznych 514.000 zł, a na obsługę długu publicznego 335.000 zł. Wśród 
prezentowanych działów największe inwestycje będą dotyczyć oświaty. Na 
budowę przedszkola przewidziano w 2008 roku 2.615.280 zł. Na inwestycję tę 
planuje się złożyć wniosek o środki unijne. Wnioski o środki zewnętrzne będą 
składane także na inne, mniejsze zadania: termomodernizację Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i budynku Urzędu Miasta oraz informatyzację usług 
publicznych w Urzędzie Miasta. Przeznaczono też pewną kwotę na 
przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie budowy 
międzyszkolnego kompleksu sportowego. Innymi wydatkami majątkowymi 
będzie przekazanie wkładów do TBS-u i PEC-u na rozbudowę sieci 
ciepłowniczej oraz budowa separatora w ulicy Waryńskiego, co jest związane z 
planami modernizacji tej drogi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

 
Radna Zofia Krawczyk stwierdziła, że w związku z budową przedszkola drastycznie 

ograniczono środki na modernizację i ulepszanie dróg. Poczyniono drastyczne 
cięcia. Na modernizację dróg przewidziano tylko 400 tys. zł. Nie będzie chodnika 
na ul. Fredry, nie będzie budowy ul. Leśnej, o którą już trzecią kadencję 
zabiegają radni. 8 mln zł przewidujemy na budowę przedszkola i to hamuje 
realizację inicjatyw radnych. Myślimy o pozyskiwaniu środków 
pozabudżetowych. Udział na oświatę wynosi 44,5%. Placówki oświatowe 
wymagają jeszcze sporych nakładów, a wynika to z zaniedbywania powstałego 
przez ostanie lata i to należy powiedzieć mieszkańcom prosząc o zrozumienie, że 
nie wszystkie inwestycje znalazły odzwierciedlenie w budżecie.   

Radny Tadeusz Barucki zwracając uwagę na przewidywane wniesienie wkładu 
pieniężnego od spółki PEC i TBS zapytał czy w tym roku zostaną podłączone 
budynki do ciepłowni miejskiej? Zapytał co będzie kiedy kwota 8 mln zł okaże 
się za mała aby rozpocząć budowę przedszkola po drugim przetargu, skąd 
weźmiemy brakujące środki i jakie będziemy robili przesunięcia budżetowe? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że są to pieniądze zabezpieczone dla spółek, 
które mają starać się o środki zewnętrzne. Prezesi spółek muszą złożyć wnioski o 
środki zewnętrzne. Gdyby nie było możliwości pozyskania środków, inwestycja 
będzie realizowana, ponieważ jest projekt i pozwolenie budowlane. Dodała, że 
nikt nie jest w stanie przewidzieć jaka cena zostanie osiągnięta w drodze 
przetargu, a wszelkie przesunięcia będzie musiała zaakceptować Rada. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał czy jest plan alarmowy, w sytuacji kiedy kowta w 
przetargu będzie wyższa niż 8 mln. zł?  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że jest to bardzo poważny problem, ponieważ 
ceny i usługi związane z budownictwem cały czas rosną. Gdyby to zaistniało 
trzeba będzie przedyskutować, z czego będziemy musieli zrezygnować i na 
pewno będzie to wspólna decyzja.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że od lat obserwuje budżety i 
widzi, że od lat nadrabiamy zaległości z poprzednich lat w zakresie edukacji i  
pomocy społecznej. Jest to inwestowanie w dziedziny życia, które nie tworzą 
dochodu. Zapytał panią burmistrz o pomysły uruchomienia działalności, które 
tworzyć będą warunki do podjęcia inwestycji, które będą dawać przychody np. 
uciepłownienie miasta, kanalizacją, wodociągi. Duże nakłady przeznaczane są na 
dziedziny życia, które generują kolejne koszty. Po budowie przedszkola trzeba 
będzie przeznaczać dodatkowe środki na utrzymanie przedszkola. Zapytał czy 
mamy pomysł jakiś np. na kumulację ziemi celem utworzenia strefy 
ekonomicznej?  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że Brzeziny jako miasto ma faktycznie 
niewielkie tereny pod inwestycje. Centralnie położone miasto otacza gmina 
Brzeziny. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu utworzono wydział 
gospodarowania mieniem, który będzie zajmował się rozwojem Brzezin. Jej 
zdaniem Brzeziny nie mają szansy na stworzenie strefy ekonomicznej. 
Inwestorzy zainteresowani są działkami o powierzchni minimum 10 hektarów. 
Strategia mówi o nastawieniu się na nieuciążliwe usługi.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że strategia miasta jest mu 
doskonale znana, ale inwestowanie odbywa się w nadbudowę, która nie przynosi 
wymiernego zysku. Sprzedaż działki gminie była dobrym posunięciem, ponieważ 
budżet wzbogacił się o 300 tys. zł, a na działce powstanie nowy budynek. 
Przekazanie działki KRUS-owi spowodowałyby likwidację kosztów na 
utrzymanie budynku i powstanie nowego budynku, który upiększyłby miasto i 
będzie tworzyć dochody z podatków lokalnych. Dodał, że na komisjach trzeba 
wrócić do tego tematu. My wybudowaliśmy parking a wszyscy z niego 
korzystają. Dzisiaj w Brzezinach większe powodzenie miałoby stowarzyszenie 
Mroga niż np. duża firma komputerowa, ponieważ nie ma powierzchni pod 
budowę tak dużego zakładu. Cały czas inwestujemy w przedsięwzięcia, które 
rodzą skutki finansowe np. kolejne boisko.  

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że ona zaznaczyła, iż z jej strony to był akces. 
Wszelkie inwestycje tego typu muszą być poprzedzone analizą kosztów 
utrzymania. Przez trzy lata dołożyliśmy do pływalni tyle ile kosztowała jej 
budowa. Mówi się o MOK-u, OSIR-ze, o obiektach niezbędnych dla miasta ale, 
są to kolejne obiekty generujące koszty. W planie zagospodarowania 
przestrzennego tereny przewidywane są pod budownictwo, a dzisiejsza uchwała 
dotycząca działki przy ul. Głowackiego podejmowana jest z myślą o 
wybudowaniu budynku wielorodzinnego.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że przeznaczenie terenów pod 
budownictwo jest jedną z form działania, które będą przynosić dochody w 
przyszłości. Poprosił przewodniczącego Komisji Finansowo- Budżetowej o 
przedstawienie wniosków do projektu budżetu.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że komisje zgłosiły wnioski dotyczące 
prowizorium budżetowego. Komisja ma dużo uwag do projektu budżetu m.in. 
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duże nakłady na oświatę, konieczność budowy chodnika na ul. Fredry. Komisja 
nie była w stanie stworzyć wniosków, ponieważ nie wiedziała skąd można wziąć 
środki wiedząc, że przedszkole może kosztować więcej niż się zakłada. Komisja 
pozytywnie opiniuje projekt budżetu, ponieważ wszelkie nowe wnioski mogłyby 
go zburzyć. 

Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że budżet jest już zburzony, ponieważ wpłynęło 
pismo dyrektorów szkół o podwyżki dla pracowników obsługi i administracji, 
którzy nie mieli podwyżek od 4 lat. Dyrektorzy nie złożyli tego wniosku we 
wrześniu, aby można było wydatki na ten cel ująć w prowizorium, ani w grudniu, 
dlatego już teraz jest wiadomo, że przy uchwalaniu budżetu zabraknie na oświatę 
ok. 100 tys. zł. nie mówiąc, co będzie wynikało z podwyżek płac dla nauczycieli. 
Rząd złożył „obietnicę”, ale wydatki najprawdopodobniej przerzuci na 
samorządy.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że obecnie najniższa płaca 
wynosi 1126 zł. i zdarza się, że pracownicy administracji i obsługi w szkołach 
zarabiają poniżej tej kwoty albo niewiele powyżej. Poprosił dyrektorów o 
rzetelne przygotowanie wniosków. Jego zdaniem trzeba będzie zmienić system 
punktowy wynagrodzenia także w innych instytucjach, ponieważ pracownicy 
także zarabiają tam na pograniczu minimum. 

 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008.  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o wytłumaczenie paragrafu 15 

pkt 2.  
Skarbnik Miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że dotyczy to upoważnienia na 

zawieranie umów obowiązujących na 2 lata, na przełomie roku np. dotycząca 
zimowego utrzymania dróg, czy zakupu węgla na sezon grzewczy. Wieloletni 
plan inwestycyjny obejmuje tylko 3 lata, bieżący oraz dwa najbliższe, co jest 
nowością, ale wynika z przepisów prawa. W lutym przyjęty będzie oddzielny 
plan inwestycyjny na większą liczbę lat.  

 
Uchwała Nr XVII / 1 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 została podjęta 13 
głosami za- jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008. 

 
Radny Stefan Zasada poprosił o skrótowe przedstawienie programu.  
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Z-ca burmistrza Radosław Pyka skrótowo przedstawił projekt Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008- całość materiału w załączeniu.  

Radna Grażyna Korybut zgłosiła następujące uwagi:  
str. 9 - wpisać innych substancji psychoaktywnych 
str. 10 – dodać punkt wczesne rozpoznawanie czynników i grup ryzyka 
zagrożenia uzależnieniami i przemocą,  
str. 10 – dopisać prowadzenie rozmów interwencyjno- motywacyjnych i 
wdrażanie procedur mających na celu zobowiązanie do leczenia, 
str. 15 – dopisać rodziców i środowiska nauczania  
str. 17 – pkt 5 – dopisać uzależnień i przemocy  

 
Z-ca burmistrza Radosław Pyka stwierdził, że przyjmuje zgłoszone uwagi.  
Radny Krzysztof Kotynia w odniesieniu czynów karalnych popełnianych przez 

nieletnich zapytał czy są osoby te kierowane do ośrodka w celu korygowania 
tych zachowań?  

Z-ca burmistrza Radosław Pyka odpowiedział, że jest to typowa informacja 
statystyczna, a Miejska Komisja nie zajmuje się nieletnimi.  

 
Z -ca burmistrza Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008 uwzględniając 
uwagi zgłoszone przez radną Grażynę Korybut  

 
Uchwała Nr XVII / 2 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 
2008 została przez Radę 13 głosami za – jednogłośnie. Za. Uchwała w 
załączeniu.  

 
 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Brzeziny 
2008 – 2014. – zdjęty z porządku obrad.  

 
 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za 
przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w 
Brzezinach.  

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

poinformował, że od 15 stycznia br. z 15,70 zł została podniesiona stawka- opłata 
dotycząca ochrony środowiska do kwotę 75 zł. za tonę w przypadku składania 
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odpadów niesegregowanych. Ponadto badania na składowisku muszą 
wykonywać akredytowane laboratoria, co oznacza wzrost kosztów badań o ok. 
70 %. Z tego powodu przygotowana została nowa kalkulacja. Przedstawił projekt 
uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na 
składowisko odpadów w Brzezinach.  

Radna Barbara Kozłowska zgłosiła wniosek, aby uchwała weszła w życie z dniem 1 
marca 2008 roku, ponieważ wejście w życie z dniem podjęcia naraża na znaczne 
straty zarządców w tym także spółka TBS, którzy muszą przygotować 
wewnętrzną kalkulację i powiadomić lokatorów na siedem dni przed 
wprowadzeniem podwyżki.  

Radny Stefan Zasada stwierdził, że w BIS-ie musi być napisane, że proponowana 
podwyżka wymuszona jest wzrostem opłat narzuconych przez prawo.  

Radna Zofia Krawczyk zapytała, czym skutkowałoby nie podjęcie tej uchwały? 
Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że odprowadzana opłaty od 1 tony śmieci wynosi 

75 zł a opłata za przyjęcie 1 tony śmieci wynosi 60 zł. Spółka nie może działać 
ze stratą, a oszczędności w kosztach nie można już znaleźć. Do kalkulacji 
przyjęto 348 ton ale masa przyjmowanych śmieci może się zmniejszyć. Jeżeli 
spółka przynosi straty to główny udziałowiec powinien pokryć straty. On, jako 
prezes spółki nie powinien podpisać umowy ze stratą. W okolicznych 
miejscowościach składowiska zostały zamknięte.  

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że w kalkulacji 
przewidziano 5% zysk w wysokości 755 zł miesięcznie. 

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że jest to równowartość 5 ton śmieci, pod 
warunkiem, że nie zmniejszy się ilość przyjmowanych śmieci, a w przypadku 
powstania zysku nadwyżka zostanie przeznaczona na utrzymanie i 
doinwestowanie składowiska.  

Radny Tadeusz Pabin zapytał czy po zwiększeniu stawki nie zwiększy się ilość 
dzikich wysypisk? 

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że podwyższenie stawki może spowodować 
podrzucanie śmieci. Wprowadzenie opłat za ochronę środowiska ma na celu 
wymuszenie segregacji śmieci. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, iż drąży ten temat, 
ponieważ jest zgłoszony racjonalny wniosek radnej Barbary Kozłowskiej. 
Zapytał jak pan prezes odniesie się do tego wniosku? 

Radny Stefan Zasada stwierdził, że ZUK jest spółką, w której raz może być zysk a 
innym razem strata.  

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że jego propozycja uzależniona jest od tego, czy 
wniosek radnej Barbary Kozłowskiej uzyska akceptację Rady. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał czy opóźniając wejście w życie nowej stawki 
zezwolimy na jej zwiększenie o straty poniesione przez ZUK przez dwa 
miesiące.  

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że kalkulacja obejmuje straty poniesione w 
styczniu. Dodał, że gdyby stawka weszła w życie od 1 marca powinna wynosić 
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129,30 zł netto i dlatego przy przyjęciu wniosku radnej Barbary Kozłowskiej 
będzie postulował o stawkę w wysokości 130 zł.  

 
Wniosek radnej Barbary Kozłowskiej został przyjęty 13 głosami za- jednogłośnie.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zapytał, czy są inne wnioski w tej 

sprawie? 
Pan Janusz Cywiński stwierdził, że strata spółki w skali miesiąca wynosi ponad 20 

tys. zł i dlatego on postuluje o zwiększenie stawki na 130 zł. za 1 tonę śmieci.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, że nie może tego 

postulatu przyjąć, ponieważ kalkulacja nie jest zatwierdzona przez właściciela 
spółki. Zapytał, kiedy pan prezes przewiduje kolejną podwyżkę, czy to jest 
jedyna podwyżka w tym roku w zakresie stawki za odpady? 

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że nie umie na to pytanie odpowiedzieć, a gdyby 
przyrzekł, że jest to jedyna podwyżka to byłby niepoważny. Dodał, że nie umie 
powiedzieć ile odpadów składowisko przyjmie, ile będzie kosztowało paliwo, i o 
ile wzrosną koszty badań przez akredytowane laboratoria.   

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zamknął dyskusję nad tym 
tematem informując, że Rada do sprawy wróci jeżeli zarząd spółki przedstawi 
organowi prowadzącemu nową kalkulację. 

Radny Stefan Zasada stwierdził, że Rada do sprawy wróci jak ZUK pokaże straty. 
Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem radnego 

Stefana Zasady, ponieważ to by oznaczało, że kalkulacja przygotowana jest na 
fikcyjnych danych.  

Burmistrz Ewa Chojka zapytała czy radny Tadeusz Barucki jest za wprowadzeniem 
wyższej stawki? 

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział nie. 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zaproponował poddanie pod 

głosowanie projektu uchwały ze zmianą w paragrafie 5 wynikającą z przyjęcia 
wniosku radnej Barbary Kozłowskiej.  

Pan Janusz Cywiński stwierdził, że teraz wychodzi, iż on przygotowuje złą kalkulację. 
Dodał, że spółka nie powinna podpisać umowy ze stratą.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że ZUK jest spółką gminy i jeżeli będzie strata 
to gmina pokryje stratę. 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka zapytała czy TBS po czasie nie może 
wyrównać lokatorom opłat? 

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że nie jest to możliwe. 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, że nie uważa, iż 

kalkulacja nie jest rzetelnie przygotowana, ale musi być przez organ 
założycielski zatwierdzona. 
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Pan Janusz Cywiński przedstawił projekt uchwały w sprawie stawek opłat za 
przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach 
z przyjętym wnioskiem radnej Barbary Kozłowskiej.  

 
Uchwała Nr XVII / 3 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko 
odpadów w Brzezinach została przyjęta przez Radę 14 głosami za- jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu.  

 
 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 
 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Dodała, że propozycję, aby ta ulica 
nosiła nazwę Malownicza zgłosiła jedna z osób, która kupiła tam działkę.  

 
Uchwała Nr XVII / 4 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy została przyjęta przez Radę 15 głosami za- jednogłośnie. 
Uchwała w załączeniu.  

 
 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
darowiznę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 
3074/2, położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego na rzecz 
Województwa Łódzkiego. 

 
Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem poinformowała, że po 

podjęciu poprzedniej uchwały okazało się, że część tej działki została 
zabudowana ogrodzeniem i budynkiem gospodarczym, dlatego wydzielono tę 
część a pozostałą cześć przekazujemy na rzecz Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zapytał czy w tym miejscu ulica 
będzie węższa?  

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że 20 lat temu mieszkaniec zabudował część nie 
swojej działki, mając ustną zgodę a teraz będzie musiał ją wykupić.  

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że została podjęta uchwała o przekazaniu na rzecz 
Województwa Łódzkiego całej działki. Podczas przygotowania do przekazania 
okazało się, że na części działki zostało wybudowane ogrodzenie i budynek 
gospodarczy. Na komisji powstał wniosek, aby działkę podzielić i część sprzedać 
mieszkańcowi, a pozostała część zostanie przekazana na rzecz Województwa 
Łódzkiego.  

Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
darowiznę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3074/2, 
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położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego na rzecz Województwa 
Łódzkiego.  

 
Uchwała Nr XVII / 5 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako 
działka nr 3074/2, położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego na rzecz 
Województwa Łódzkiego została przyjęta przez Radę 15 głosami za- 
jednogłośnie. 

 
 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXXVIII/92/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2005r. w 
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto 
Brzeziny. 

 
Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XXXVIII/92/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny. Dodała, że została zmieniona 
ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z 
dniem 1 stycznia 2008r. i teraz ustawodawca sam ustala wysokość bonifikaty, 
które wynoszą od 90 do 50 %, które mogą być zwiększone przez Radę. Gminy 
ten przepis zaskarżyły.  

 
Uchwała Nr XVII / 6 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XXXVIII/92/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 
2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny 
została przyjęta przez Radę 14 głosami za- jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.  

 
 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
jej podziału.  

 
Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 
wyniku jej podziału. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomosci wzrośnie jej 
wartość wtedy burmistrz może ustalić opłatę adiacencką, która może wynosić do 
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30% różnicy między wartością nieruchomości po podziale i wartością przed 
podziałem geodezyjnym.  

Radny Tadeusz Barucki zapytał czy uchwała dopuszcza obciążenie wcześniej 
podzielonych terenów? 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że uchwała zacznie obowiązywać za 14 dni. 
 
Uchwała Nr XVII / 7 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku jej podziału została przyjęta przez Radę 13 głosami za, 
przy 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu.  

 
 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie 
wieczyste w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3727/114, położonej w 
Brzezinach przy ul. Głowackiego. 

 
Pani Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej jako działka nr 3727/114, położonej w Brzezinach przy ul. 
Głowackiego. W ramach autopoprawki wprowadziła ust 3 w paragrafie 3 w 
brzmieniu: „Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego w wysokości 25 % ceny przedmiotowej nieruchomości”.  

 
Burmistrz Ewa Chojka stwierdziła, że jeśli dochód gminy ma być duży to powinno 

być 25% a jeżeli nabywca ma zapłacić jak najmniej to 15 %.  
 
Propozycja opłaty w wysokości 25% została przyjęta 13 głosami za przy 2 głosach 

wstrzymujących.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zaproponował zmianę kolejności 

ustępów 2 i 3 w paragrafie 1. 
 
Uchwała Nr XVII / 8 / 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ograniczonego 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3727/114, położonej 
w Brzezinach  przy ul. Głowackiego ze zmianami została przyjęta przez Radę 13 
głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. Uchwała w załączeniu.  

 
 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
naniesienia i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
zabudowanej położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 14, 
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oznaczonej jako działka nr 2841/1, na rzecz Skarbu Państwa – punkt 
zdjęty z porządku obrad  

 
 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w użyczenie lokalu 
biurowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 14 w Brzezinach.  

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zapytał czy projekt tej uchwały nie 

ma związku z projektem zdjętej uchwały? 
Burmistrz Ewa Chojka poinformowała, że umowa użyczenia wygasła 31 grudnia 

2007r. o czym zostało poinformowane stowarzyszenie. Stowarzyszenie wystąpiło 
z wnioskiem nie określając terminu. Ponieważ okres użyczenia przekraczał 3 lata 
decyzja należy do Rady. Okres użyczenia może wynosić od 1 stycznia 2008r. lub 
od podjęcia uchwały na okres, który zaproponuje Rada. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zapytał, w jaki sposób 
funkcjonowało tam stowarzyszenie przez styczeń? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że użytkowało bez tytułu prawnego. 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zapytał ile płaci stowarzyszenie za 

ten lokal? 
Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że było to użyczenie. 
Radny Roman Sasin zapytał, na jakich zasadach z lokali korzystają inne 

stowarzyszenia? 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że w tym budynku mieści się 6 

podmiotów. Przedstawiła dokładną informację zawartą w materiałach 
udostępnionych radnym.  

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy na kolejnej sesji wracamy do zdjętego projektu 
uchwały? 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński odpowiedział, że stowarzyszenia 
wystąpiły z pismem, aby sprawa wróciła za rok.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że na najbliższym posiedzeniu komisji do sprawy 
trzeba wrócić. Jego zdaniem stowarzyszeniu nie należy przedłużyć użyczenia na 
okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Radny Jakub Piątkowski zgłosił wniosek, aby użyczenie było na okres 1 roku. Dodał, 
że dyskusja dotycząca poprzedniego punktu nie powinien mieć teraz miejsca.  

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że on ma takie samo prawo jak każdy inny radny 
poruszenia tematu, który został zdjęty z porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zapytał czy to ma być użyczenie 
bezpłatne? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała tak, ale stowarzyszenie będzie płaciło za media. 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zapytał czy okres 3 miesięcy ma 

być liczony od stycznia czy od chwili podjęcia uchwały?  
Radny Tadeusz Barucki zmienił wniosek, że okres użyczenia wynosi 3 miesiące od 

dzisiaj. 
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Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, że uznajemy okres 
przebywania stowarzyszenia w stycznia za zalegalizowany.  

Radny Stefan Zasada poprosił, aby stowarzyszenie określiło koszty i wskazało źródło 
finansowania.  

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, że jednym z 
beneficjantów jest miasto, które będzie musiało partycypować w kosztach 
remontu.  

Radny Stefan Zasada zapytał czy dla stowarzyszeń znajdzie się inne lokale? Dodał, że 
remont budynku nie zlikwiduje zagrzybienia murów. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że stowarzyszenia powinny także płacić.  
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński stwierdził, że stowarzyszenia 

mogą wyremontować np. oficynę powiatowej stacji.  
 
Wniosek radnego Tadeusza Baruckiego o użyczenie na okres 3 miesięcy z 

uwzględnieniem zalegalizowania stycznia został przyjęty 9 głosami za.  
 
Uchwała Nr XVII / 9/ 08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

oddania w użyczenie lokalu biurowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 14 w 
Brzezinach została przyjęta przez Radę 10 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujących. Uchwała w załączeniu.  

 
20. Sprawozdania z półrocznej pracy Rady Miasta i stałych Komisji Rady. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński przedstawił sprawozdanie z 

półrocznej pracy Rady oraz informacje z przyjęć interesantów - materiał w 
załączeniu.  

Radny Krzysztof Kotynia przedstawił sprawozdanie z półrocznej pracy Komisji 
Rewizyjnej - materiał w załączeniu.  

Radna Zofia Krawczyk przedstawiła sprawozdanie z półrocznej pracy Komisji 
Edukacji i Kultury - materiał w załączeniu. 

Radny Przemysław Maślanko przedstawił sprawozdanie z półrocznej pracy Komisji 
Spraw Społecznych i Sportu - materiał w załączeniu. 

Radny Tadeusz Barucki przedstawił sprawozdanie z półrocznej pracy Komisji 
Finansowo- Budżetowej - materiał w załączeniu. 

Radny Roman Sasin przedstawił sprawozdanie z półrocznej pracy Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Przekształceń Własnościowych Kontaktów i Współpracy z 
Zagranicą - materiał w załączeniu. 

Uwag nie zgłoszono.  
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21. Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radny Tadeusz Barucki spytał czy rzeczywiście w stawie w parku miejskim zalegają 

gałęzie po wycince olszyn, czy jest już znany termin przetargu na sprzedaż terenu 
pod budowę garaży? Zwracając uwagę na odebranie miastu ośrodka 
wypoczynkowego w Rochnie przez gminę zadał pytanie czy na tej zasadzie nie 
można podjąć próby odzyskania budynku od Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego, ponieważ wcześniej był to majątek miasta? Jego zdaniem skoro 
wójtowi gminy Brzeziny udało odzyskać się ośrodek w Rochnie może nam uda 
się odzyskać biurowy budynek. Dodał, że jego zdaniem rekonstrukcja bitwy 
powinna być nie w Koluszkach, ale w Brzezinach, ponieważ wszystkie 
publikacje mówią o bitwie pod Brzezinami. Stwierdził, że  MOK w Koluszkach 
nie jest aż tak rozbudowany etatowo a mimo to zorganizował nie tylko Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale także rekonstrukcję bitwy, której 
tam nie było. Dodał, że stworzenie takiej rekonstrukcji to intratne zadanie dla 
gminy.  

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że marazm trzeba pokonać, ale nie winą 
Koluszek jest fakt, że potrafią być aktywniejsi. Przypomniała, że w ubiegłym 
roku nie było woli udzielenia pomocy uczestnikom marszu do Dobrej szlakiem 
Powstania Styczniowego.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że podczas bitwy, o której 
mówi radny Tadeusz Barucki, Koluszek nie było na mapie jako miasta, ponieważ 
prawa miejskie otrzymały w połowie ubiegłego wieku.  

Radny Stefan Zasada zapytał, czy realizacja zaleceń Komisji do spraw oznakowania 
miasta będzie przebiegać zgodnie z ustaleniami poczynionymi w dniu 
wczorajszym? Zwrócił się z prośbą o załatanie ubytków w nawierzchni ul. 
Południowej. Poprosił o skierowanie równiarki na ul. Mrocką, a pana Czesława 
Jałmużnego o poinformowanie o tym fakcie aby mógł być przy tym obecny. Jego 
zdaniem zgodnie z ustaleniami na komisji pani burmistrz ma się zorientować, co 
do kosztów prawnego wytyczenia drogi. Dodał, że w sprawie pofałdowanej 
nawierzchni na ul. Okrzei powinno zostać wysłane pismo, ponieważ tą ulicą nie 
sposób jest jeździć. Ograniczenie prędkości ma na celu zwolnienie się zarządcy 
od wszelkich szkód powstałych w samochodzie. Zwrócił uwagę na konieczność 
ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów- na plastiki przy ul. 
Południowej. W związku z dużym zainteresowaniem interentem zapytał czy coś 
zmieniło się w sprawie budowy bezprzewodowego interentu przez gminę tak jak 
to ma być w Koluszkach? 

Radny Tadeusz Pabin zgłosił kilka problemów: spytał czy po usunięciu żywopłotu w 
parku będą jakieś nasadzenia, pozostawione na wyspie gałęzie zostały 
najprawdopodobniej jako miejsca lęgowe dla ptaków po wichurze wylądowały w 
wodzie i teraz trzeba je wyciągnąć, stare ławki po lewej stronie alejki przy ul. 
Piłsudskiego mają zniszczone siedzenia, a mieszkańcy ul. Polnej sygnalizują 
spadki napięcia w sieci elektrycznej.  
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Radna Zofia Krawczyk poprosiła o wysłanie równiarki na ul. Leśną oraz o przegląd 
stanu nawierzchni wszystkich dróg, ponieważ na ul. Fredry powstały nowe 
ubytki. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że przegląd dróg został dokonany, a nowy 
przetarg na drogi nieulepszone został ogłoszony i w przerwie sesji został 
rozstrzygnięty. Za siedem dni po podpisaniu umowy równiarka zostanie 
uruchomiona. Zobowiązała się do określenia kosztów wytyczenia geodezyjnego 
drogi w ul. Mrockiej. To chyba będzie większy koszt niż wyrównanie drogi czy 
nasypanie tłucznia. W sprawie spadków napięcia zapewniła, że będzie 
wystąpienie do Zakładu Energetycznego. Dodała, że zastanawia się nad 
wystąpieniem w sprawie przeanalizowania stanu technicznego wszystkich sieci, 
ponieważ w innych miastach przewody prowadzone są w warkoczu a u nas jest 
to pajęczyna kabli, które przy większych wiatrach powodują zwarcie. W parku 
został wycięty żywopłot ze względu na ograniczenie widoczności. Planowane 
były nasadzenie, które jednak są bardzo drogie. W sprawie naprawy ławek 
odpowiedziała, że ławki są dewastowane, a naprawa przeprowadzona będzie 
wiosną. W sprawie internetu odpowiedziała, że na pytanie w tej sprawie miasto 
nie otrzymało żadnej odpowiedzi z Łodzi. Udział Koluszek w tej inwestycji 
wynosi ok. 1 mln. zł. Zapewniła, że będzie szukała rozwiązania tej sprawy. 
Ubytki w nawierzchni na ul. Południowej zostaną wypełnione. W sprawie ul. 
Okrzei poinformowała, że zostało wysłane wystąpienie o zapewnienie bieżącego 
bezpieczeństwa. W sprawie wypowiedzi radnego Tadeusza Baruckiego 
stwierdziła, że głos radnego rozumie jako wniosek aby miasto włączyło się w 
Stowarzyszenie Mroga. Dodała, że ubiegłoroczny budżet MOK w Koluszkach 
wyniósł ok. 1,5 mln. zł i jak to się ma do 300 tys. na nasze Muzeum Regionalne. 
W sprawie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poinformowała, zgodnie z 
ustaleniami brak finału WOŚP miał być zrekompensowany prowadzeniem 
kwesty przez starostę na rzecz oddziału dla dzieci. W sprawie odzyskania 
budynku WUS odpowiedziała, że nie można tego porównywać do sytuacji 
związanej z Rochną. Zobowiązała się do przygotowania wyczerpującej odwiedzi 
na piśmie. Przetarg na garaże jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na ich 
budowę, ponieważ działki mają być sprzedawane wraz z projektem i 
pozwoleniem na budowę garażu, aby zapewnić jednolity wygląd garaży. W 
sprawie wyciętych drzew na wyspie w parku odpowiedziała, że Urząd nic nie wie 
na ten temat, a utrzymaniem zbiornika zajmuje się Związek Wędkarski.  

Radny Stefan Zasada spytał czy my jako Rada nie powinniśmy patrzeć 
perspektywicznie, aby najpierw wytyczyć drogę i utrzymywać znaki geodezyjne. 
Spytał czy jest szansa na pozyskanie środków unijnych? 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że 17 kwietnia ma być ogłoszony nabór. Na tę 
chwilę zarząd województwa chce ogłosić nabór, a miasto przygotowuje 
dokumenty.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o przypomnienie inwestycji, na 
które miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie. 
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Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie 
budowy przedszkola, termomoderniozację Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
połączeniu z Urzędem Miasta, budowę hali, informatyzację Urzędu oraz budowę 
dróg i kanalizacji na osiedlu Szydłowiec.  

Radny Tadeusz Barucki zapytał o wypowiedzenie umowy najmu gminie Brzeziny? 
Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że wypowiedzenie jest skuteczne z dniem 31 

marca br. Dodała, że po skutecznym wypowiedzeniu zostanie zaproponowana 
umowa najmu na czas określony, na czas budowy inwestycji, ale to wymaga 
konsultacji z Radą i nie widzi możliwości wycofania się z wypowiedzenia 
umowy najmu. 

Radny Roman Sasin stwierdził, że słuchając poruszanych tematów na sesji nasuwa się 
pytanie, dlaczego w Stowarzyszeniu Mroga nie ma miasta Brzezin? Jako 
Brzeziny jesteśmy „ogrywani”. Gminy otrzymywały dotacje a Brzeziny jako 
miasto nie otrzymywało. Podział miasta i gminy spowodowany był utworzeniem 
dodatkowych stołków. Wystąpił z formalnym wnioskiem o połączenie miasta z 
gminą Brzeziny. Jeżeli będzie taka wola Rady Miasta z nowymi wyborami 
należy ruszyć z tą sprawa „z kopyta”. Spytał o umowę zawartą na Miejskiej 
Krytej Pływalni z klubem Orka. Do dyrektora Pływalni zwrócił się z uwagą, że 
na niektórych reklamach jest używana stara nazwa- Międzyszkolna Kryta 
Pływalnia, co powinno zostać jak najszybciej zmienione. Panią burmistrz 
poprosił o pamiętanie o wyrównaniu nawierzchni 100- letniej ulicy Sejmu 
Wielkiego. Zaproponował, aby część nadwyżki budżetowej przeznaczyć na 
uregulowanie szerokości ulicy.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że przetarg na drogi nieulepszone jest już 
rozstrzygnięty i ul. Sejmu Wielkiego zostanie naprawiona. W sprawie umowy 
zawartej między pływalnią a klubem sprawa dyskutowana będzie na Komisji 
Spraw Społecznych i Sportu na początku przyszłego tygodnia. Jej zdaniem 
błędem było oddzielenie gminy od miasta. Gmina wiejska może korzystać z 
funduszy a po połączeniu gmina może stracić. Jednostka byłaby silniejsza, nie 
ograniczona pod względem rozwoju.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że warunkiem połączenia jest 
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy, a później trzeba 
przeprowadzić cały tryb połączenia jednostek opisany w przepisach prawnych.  

Pan Grzegorz Woźniakowski spytał o instrumenty do walki z zanieczyszczaniem 
środowiska oraz czy jest jakaś strategia walki z zanieczyszczeniami, jak Rada 
zamierza rozwiązać sprawę dzikich wysypisk, czy gmina partycypuje w kosztach 
utrzymywania składowiska odpadów w Brzezinach. Zaproponował kupno toreb z 
tkaniny i sprzedaż ich mieszkańcom w celu ograniczenia foliowych reklamówek. 

Radny Krzysztof Kotynia spytał o wymianę lamp oświetleniowych na 
energooszczędne. Zwrócił uwagę na konieczność odsłonięcia studni św. Jana, 
która nie jest widoczna przez rosnące drzewa od strony Łodzi. Poprosił o 
wyrównanie nawierzchni na ulicy i osiedlu Sejmu Wielkiego.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że instrumenty jakie ma w 
sprawie walki z trucicielami środowiska to pismo, z którego wynika iż 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi prosi go o uzupełnienie 
wniosku o adresy nieruchomosci gdzie są spalane śmieci. Jeżeli podamy adresy 
to inspekcja przeprowadzi kontrolę, dlatego chodziło mu o upublicznienie tej 
informacji w gazecie, aby dać do myślenia palaczom śmieci.  

Pan Grzegorz Woźniakowski zaproponował włączenie w przeprowadzenie kontroli 
funkcjonariuszy policji.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że być może możliwe 
byłoby zaangażowanie do tego dzielnicowych. 

Pan Grzegorz Woźniakowski zaproponował wykonywanie zdjęć jako dowodu 
spalania śmieci.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że zdania co do toreb 
foliowych są podzielone, gdyż jedni twierdzą iż torby foliowe zalegają kilkaset 
lat w glebie, a inni twierdzą, że użycie energii i wody do produkcji toreb 
papierowych jest tak duże, że jest to bardziej szkodliwe niż długotrwałe 
rozkładanie się foliówek. Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zakazu 
używania foliówek została uchylona. Jego zdaniem, jeżeli ktoś kupi torbę 
ekologiczną to ją bardziej będzie szanował, dlatego przeciwny jest ich 
rozdawaniu. 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że miasto nie może prowadzić działalności 
gospodarczej. Dodała, że być może można stworzyć program ekologiczny na 
zakup toreb ekologicznych. Jej zdaniem jest trudność w udowodnieniu osobom, 
które spalają śmieci, ponieważ zdjęcie nie oddaje zapachu.  

Radny Roman Sasin zaproponował złapanie w słoik chmurki i jej zbadanie.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że mieszkańcy wiedzą, kto pali 

śmieci, ale nie chcą wskazywać ich adresów i nazwisk. 
Burmistrz Ewa Chojka dodała, że w niektórych miastach tym problemem zajmuje się 

straż miejska, być może trzeba zastanowić się nad powołaniem jakiejś instytucji, 
ponieważ czeka nas kontrola zawieranych umów na wywożenie śmieci. Dodała, 
że drogi nieulepszone zostaną wyrównane, ale koszty ich utrzymania i naprawy 
są dużo wyższe niż dróg bitumicznych. Studnia jest na terenie parafii. Dodała, że 
opracowanie na wymianę oświetlania zostało przygotowane i po zakończeniu 
naborów pracowników w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy przystąpimy do 
wymiany oświetlenia. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odpowiedział, że gmina nie partycypuje w 
kosztach utrzymania składowiska odpadów, podobnie jak w oczyszczalni 
ścieków.  

Pan Eugeniusz Brot zwrócił uwagę, że została podjęta uchwała o opłatach za śmieci. 
Zapytał, co Rada robi, aby śmieci na składowisko trafiało jak najmniej, czy za 
wywożenie segregowanych śmieci z pojemników płaci tylko miasto czy także 
spółdzielnia? Jego zdaniem z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na 
dawnym dworcu PKS korzystają mieszkańcy z gminy Brzeziny. Najwięcej 
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pojemników jest na osiedlu XXX-lecia oraz spółdzielni Razem i dlatego TBS-
owi i prezesowi Tadeuszowi Baruckiemu należy się pochwała. Zapytał, czy nie 
można ustawić dodatkowych pojemników na szkło, ponieważ stłuczka szklana 
jest bardzo ciężka, a za śmieci płacimy od każdej tony? Zwrócił uwagę, że teraz 
w BIS-ie nie ma informacji przypominających mieszkańcom o selektywnej 
zbiórce odpadów. Zwrócił uwagę, że w niektórych miastach do prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów wykorzystywana jest straż miejska. 

Burmistrz Ewa Chojka dodała, że właścicielem śmieci jest ich wytwórca, a w 
przypadku budynków wielorodzinnych lub spółdzielni zarządca nieruchomości. 
Jej zdaniem mieszkańcy spółdzielni na zarządzie powinny wymóc segregację 
odpadów, ponieważ wtedy zapłacą mniej za wywożenie śmieci. Gmina płaci za 
wywożenie segregowanych odpadów a powinien właściciel nieruchomości. 
Pojemnik na osiedlu XXX-lecia ustawiła gmina. Pan Gralec przedstawił ofertę 
zarówno TBS-owi jak i spółdzielni, ale żadnego z ich strony odzewu nie było.  

Pan Tadeusz Barucki stwierdził, że pojemników ustawionych przy Spółdzielni Razem 
korzystają mieszkańcy okolicznych budynków.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że dobrze byłoby wiedzieć kiedy będzie postój 
pływalni związany z naprawami gwarancyjnymi. Zwrócił uwagę, że z 
posiadanych przez niego informacji przy ubieganiu się o środki unijne będą 
preferowane wnioski obejmujące przynajmniej dwie gminy. Zapytał czy mamy 
takie inwestycje? 

Pan Dariusz Stańczyk odpowiedział, że oczekuje pisma z Budimexu ustalającego 
konkretny termin, a 17-18 lutego pływalnia powinna ponownie działać.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że jeżeli ktoś z radnych wpadnie na pomysł, w 
jaki sposób z innymi samorządami połączyć inwestycje : budowę dróg na osiedlu 
Szydłowiec, budowę przedszkola, termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i 
Urzędu oraz informatyzacje gminy to oczekuje propozycji w tym zakresie.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że specyfika tych inwestycji 
uniemożliwia ich połączenie i innymi samorządami.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że rozmawiała z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w kwestii dróg Szydłowca, na temat wspólnej budowy sieci 
deszczowej, ale ich inwestycja była tak duża, że nie chcieli nawet rozmawiać.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił treść pisma z 18 stycznia 
Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, która zainteresowana jest działką Nr 8–3726 
znajdującej się w pobliżu pływalni z zamiarem wybudowania świątyni 
parafialnej, a także użyczeniem działki przy ul. Wojska Polskiego i Mrockiej w 
celu wzniesieniu tymczasowej kaplicy. Zaproponował przekazanie pisma do 
połączonych komisji. 

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że komisje już wydały opinie w tej sprawie.  
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że skoro pismo to adresowane 

jest do całej Rady zaproponował dyskusje na ten temat na najbliższej sesji, a 
nadawcy wysłanie zawiadomienia o przesunięciu terminu udzielenia odpowiedzi. 
Poinformował o piśmie mieszkańców, którzy nie mogą dojechać do pracy w 
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Łodzi o godz. 4.20. Dodał, że w starostwie odbyło się spotkanie w tej sprawie, w 
którym on nie uczestniczył. Zapewnił, że zarówno miasto jak i powiat w tej 
sprawie robi wiele, ale tym pismem on osobiście czuje się urażony.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że na spotkaniu próbowała uświadomić 
mieszkańcom, że władze miasta nie mają żadnego wpływu na przewoźników. 
Miasto jedynie utrzymuje przystanki. Przewoźnik prowadzi działalność 
gospodarczą kalkulując, co mu się opłaca. Część kursów jest opłacalnych a część 
nie. Wprowadzenie kursów MPK spowoduje zmniejszenie dochodów z 
przewozów komercyjnych. Jej zdaniem w tej sprawie powinno odbyć się 
spotkanie, co do możliwości organizowania przewozów ponadlokalnych. Ze 
spotkania wynikała możliwość dogadania się bezpośrednio z przewoźnikiem. 
Kwota 120 zł to najniższy koszt jednego nieregularnego kursu do Łodzi. W 
sekretariacie Urzędu jest lista, na którą zainteresowani mogą się wpisywać. 
Pozostaje jednak pytanie czy miasto może dopłacać do takiego kursu. Jej 
zdaniem nie.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził, że ustalenia tego spotkania są 
mu znane, a pismo do mieszkańców powinno być podpisane także przez niego. 
Poinformował o piśmie starosty brzezińskiego zawierające stanowiska Rady 
Powiatu z sesji 28 grudnia 2007 w sprawie pomieszczeń budynku przy ul. 
Sienkiewicza 16 po PCPR. Odczytał treść pisma, na które powinna być udzielona 
odpowiedź.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że do końca lutego PCPR jest dysponentem 
tego lokalu. Dodała, że pracownicy Urzędu Miasta ścieśniają się w pokojach. 
Zaproponowała spotkanie ze starostą w dniach 11 - 12 lutego, ale miasto nie ma 
wolnych pomieszczeń.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że z dużym wysiłkiem odzyskaliśmy powiat i 
niektórym nie zależy na tym powiecie. Dodał, że niektórzy nie wiedzą jak duże 
środki wpłynęły do mieszkańców przez Powiatowy Urząd Pracy dzięki istnieniu 
tego powiatu. Dodał, iż jego zdaniem być może dzięki wywalczeniu powiatu pani 
burmistrz została burmistrzem. Przypomniał o obietnicy przekazania powiatowi 
brzezińskiemu dwóch kondygnacji budynku przy ul. Sienkiewicza 16.  

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że mleczarnia także była obiecana. Dodała, że 
miała już pomysł na rozwiązanie tego problemu, ale jak wpłynęło do niej to 
pismo to ją „szlag trafił” i odechciało jej się wszelkich negocjacji, bo nie lubi jak 
się na nią wywiera naciski.  

Radny Roman Sasin stwierdził, że chyli czoło przed panią burmistrz w tej sprawie, ale 
nie widzi współpracy miasta i powiatu w tym zakresie. Przypomniał, że 
poprzedni burmistrz mówił nawet o udostępnieniu swojego pokoju dla starosty, 
jeżeli starostwo zaistnieje. 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że nie podpisywała tych deklaracji, 
podpisywano je w dobrej wierze w zupełnie innych realiach, kiedy mówiło się 
m.in. o budynku mleczarni. Na gminę nakłada się coraz więcej zadań co wymaga 
zwiększenia liczby urzędników, a budynek staje się coraz ciaśniejszy. Jej 
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zdaniem określenie w piśmie „marginalizacja powiatu” to demagogia, ponieważ 
miasto bardzo dużo czyni dla powiatu, a wystarczy popatrzeć na podłogę w sali, 
z której korzystają wszyscy. Musi być spotkanie w tej sprawie, które jest już 
zaplanowane.  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że otrzymał pismo do 
dyrektora Paczkowskiego z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którego wynika, 
że fundusz nie przewiduje pogorszenia dostępności do świadczeń zdrowotnych. 
Dodał, że czynione są starania w sprawie zmian organizacyjnych przychodni 
lekarskiej, a sprawa poruszana będzie także na sesji i nic nie stoi, aby były 
podniesione na posiedzeniach komisji. 

 
 
 

22. Zakończenie obrad. 
 

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął 

obrady XVI sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 21.00. 
 
 
Protokołował Grzegorz Kozieł  

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zbigniew Bączyński 
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