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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XLVII sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrz Miasta z prac między sesjami wraz z informacją o realizacji 

uchwał, wydanych zarządzeniach, postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych i w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej za rok 2009. 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

rok 2009. 

10. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Miasto Brzeziny. 

11. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie skargi na pracę 

Komisji Rewizyjnej. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny zmieniającej uchwałę w 

sprawie opłat targowych. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010. 

16. Informacja nt stanu prac nad powołaniem spółki samorządowej dla prowadzenia 

szpitala w Brzezinach. 

17. Sprawozdanie z działalności miasta w organizacjach i stowarzyszeniach w 2009 r. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu „Aktywność – mój atut” przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzezinach. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 3727/113, położonej w Brzezinach przy ul. 

Głowackiego, na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasto Brzeziny. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących 

własność Gminy Miasto Brzeziny. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie ustalenia 

dodatkowego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny. 

23. Wolne wnioski. 

24. Zakończenie obrad sesji. 
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1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński otwierając obrady XLVIII 

sesji Rady Miasta przywitał radnych, zaproszonych gości, Burmistrza Miasta Brzeziny 

wraz z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych 

miasta i spółek oraz mieszkańców przybyłych na posiedzenie Rady. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.   

 

Zbigniew Bączyński stwierdził, że na sali obrad znajduje się 14 radnych, obrady są więc 

prawomocne. Nieobecna jest w tym momencie wiceprzewodnicząca Grażyna 

Korybut, która usprawiedliwiła swoje spóźnienie. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie, czy są uwagi do porządku posiedzenia. Nikt się nie 

zgłosił. Przewodniczący poinformował, że obecnie nie ma obowiązku uchwalania 

dodatkowego wynagrodzenia dla burmistrz, ponieważ w tej sprawie są stanowiska 

RIO i URM. Punkt  22 porządku stałby się bezprzedmiotowy. 

 

Zofia Krawczyk zaproponowała, aby w tej sprawie wykładnię przepisów dał radca 

prawny Urzędu Miasta. 

 

Radni zdecydowali o zasięgnięciu opinii prawnej. 

 

4. Przyjęcie protokółu  XLVII sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był dostępny w 

biurze Rady Miasta. Zapytał o uwagi do protokółu. Uwag nikt nie zgłosił. 

 

W głosowaniu nad przyjęciem protokółu XLVII sesji udział wzięło 14 radnych. Za 

przyjęciem głosowało 11 radnych, troje radnych wstrzymało się od głosu. 

 

5. Informacja Burmistrz Miasta z prac między sesjami wraz z informacją o 

realizacji uchwał, wydanych zarządzeniach, postępowaniach o udzielenie 

zamówień  publicznych i w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu. 

 

W trakcie wystąpienia burmistrz przewodniczący prosił radnych o uciszenie się. 

  

Burmistrz uzupełniła swoją informację o działania w sprawie obwodnicy Brzezin. 

Poinformowała, że na wspólne wystąpienie miasta, starostwa, Stowarzyszenia 

Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej i radnych do Ministra Infrastruktury, wpłynęło 

pismo, w którym Minister Infrastruktury opisuje stan zaawansowania prac nad 

budową obwodnicy Brzezin. W piśmie jest  mowa o tym, że potrzebne jest wykonanie 

studium techniczno-ekonomicznego i środowiskowego. Realizacja budowy 

obwodnicy rozpocznie się po wypełnieniu wymogów formalnych, tj. wpisaniu 

inwestycji do programu, zakończeniu procesu przygotowawczego i zabezpieczeniu 
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odpowiednich środków finansowych. Budowa obwodnicy jest więc na tym samym 

etapie, na jakim była dwa lata temu. 

 

W tym miejscu przewodniczący udostępnił radnym kopię pisma skierowanego do 

Przewodniczącego Rady Miasta, dotyczącego obwodnicy. 

  

Burmistrz poinformowała, że na bieżąco ta sprawa jest monitorowana przez nią i 

pracowników Urzędu Miasta. Na bieżąco występuje do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Łodzi. Oddział Łódzki GDDKiA, pismem z grudnia 2009 r. 

odpowiada, że postęp prac nad realizacją budowy obwodnicy uzależniony jest od 

zapewnienia finansów w celu rozszerzenia studium  etap II o dodatkowy wariant – 

tzw. społeczny, co winno znaleźć odzwierciedlenie w budżecie Oddziału na 2010 rok.  

Burmistrz, powiedziała, że na jej prośbę otrzymała informację z Oddziału Łódzkiego 

GDDKiA, że do chwili obecnej nie dysponuje  zatwierdzonym planem finansowym 

dla prac przygotowawczych zgłoszonych do realizacji w 2010 roku. Zgodnie z 

otrzymaną informacją z GDDKiA w Warszawie zakończenie weryfikacji zgłoszeń 

oddziałów i opracowanie ostatecznego planu finansowego przewidywane jest na 

przełom I i II kwartału 2010 r. 

 

Tadeusz Barucki zadał pytanie na temat stanu realizacji drugiego przetargu na wyłonienie 

wykonawcy projektu budowy ulicy Sejmu Wielkiego w związku z unieważnieniem 

pierwszego. Jak poinformował, po unieważnieniu pierwszego przetargu na to zadanie, 

komisje Rady zaproponowały, aby ogłosić kolejny. Radny zapytał czy przetarg ten 

został już ogłoszony? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że przetarg jest w trakcie przygotowania. Podkreśliła, że 

obecnie jest to czas, w którym postępowań przetargowych jest bardzo dużo, ponieważ 

zbliża się wiosna, a ze względu na realizację projektu finansowanego przez Unię 

Europejską „Spełnione marzenia” odbywa się  kilka przetargów dziennie i w tej chwili 

Wydział Inwestycji ma dużo pracy. Zapewniła jednak, że w najbliższym czasie ukaże 

się ogłoszenie o tym przetargu. 

 

Czesława Gałecka pytała o album województwa łódzkiego, czy miasto stać tylko na jedną 

stronę dotyczącą miasta w tym folderze, czy nie warto pokusić się o zakup większej 

liczby tych stron. Zdaniem radnej byłoby to promocją naszego miasta, jak również 

automatycznie zwiększyłaby się dzięki temu liczba albumów nieodpłatnie 

ofiarowanych mieszkańcom naszego miasta. Zapytała również, czy parking przy 

nowym przedszkolu dostępny będzie dla wszystkich oraz, czy już są jakieś efekty 

negocjacji spółki TBS z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie kredytu. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że album jest prezentacją województwa, ale ponieważ 

wydawnictwo to jest naprawdę ładne uznaliśmy, że warto w tym uczestniczyć.  

Większość gmin ma w tym albumie  na swą prezentację po jednej stronie, jeśli jednak 

uznają państwo, że warto zwiększyć liczbę stron dla Gminy Miasto Brzeziny, to 

można to zrobić, tylko że jest to też kwestia finansowa, należałoby zwiększyć środki 

na ten cel w budżecie - wyjaśniła. 

  

Przewodniczący zwrócił uwagę, żeby na tych dwóch stronach znalazła się zawartość 

merytoryczna, bo jeśli nie będzie czym ich zagospodarować, to nie warto dokładać 

liczby stron prezentacji Brzezin i ponosić dodatkowe koszty. 
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Burmistrz odpowiadając na drugie pytanie radnej, powiedziała, że zatoka parkingowa 

dostępna będzie zarówno dla mieszkańców, jak również dla rodziców dowożących 

dzieci do przedszkola.  Uznałam, że kiedy będzie ładny budynek przedszkola, warto 

przebudować chodnik i zatokę parkingową przed nim. Chodzi także o przesunięcie 

przystanku z dolnej części zatoki na jej początek, bliżej budynku policji ze względu na 

bezpieczeństwo dzieci, ponieważ wejście do przedszkola byłoby na wprost 

przystanku. Parking będzie jak dotychczas ogólnodostępny. 

 

Przewodniczący zapytał burmistrz, czy przewiduje w dalszym ciągu usytuowanie 

przystanku autobusowego w tamtym miejscu. Pytał, jak ciągłe ruszanie i 

zatrzymywanie samochodów o silnikach dieslowych będzie oddziaływało na ciszę w 

przedszkolu, kiedy dzieci śpią? 

 

Burmistrz odpowiedziała, że sypialnia usytuowana jest w części budynku znajdującej się 

od drugiej strony. Poinformowała, że podjęte zostały działania dotyczące przesunięcia 

przystanku. 

 

     Czesława Gałecka zapytała, jak na to patrzy komendant policji. 

 

Cezary Petrus odpowiedział, że opinia Komendy w sprawie przesunięcia przystanku jest 

pozytywna. Poinformował również, że KPP wystąpiła do miasta z wnioskiem o 

wycięcie drzew przy parkingu przed Komendą Policji stanowiących zagrożenie dla 

ludzi i samochodów oraz o utwardzenie tego terenu. 

  

Burmistrz poinformowała, że realizacja wniosku o wycięcie drzew jest w toku, 

uzyskaliśmy zezwolenie od starosty,  prawdopodobnie wycinki dokona firma 

zajmująca się utrzymaniem zieleni w mieście. Natomiast nie może obiecać, że teren 

ten zostanie utwardzony, ponieważ na to potrzebne są pieniądze, których obecnie w 

budżecie na ten cel nie ma. Przypomniała, że brak miejsc parkingowych wynika też z 

przeznaczenia przez  Radę Miasta działek, które powinny stanowić zaplecze policji, na 

budowę bloków TBS-u, którym też brak zaplecza parkingowego. 

 

     Czesława Gałecka zapytała, czy parking przy policji jest ogólnodostępny. 

 

     Cezary Petrus odpowiedział, że jest ograniczenie tylko dla pracowników policji. 

      

      Przewodniczący Rady zadał pytanie, od jakiej kwoty licytowano jednodniowe   

           stanowisko burmistrza podczas imprezy związanej Wielką Orkiestrą Świątecznej   

           Pomocy? 

 

      Burmistrz odpowiedziała, że licytacja zaczęła się od symbolicznej złotówki i  zakończyła 

się  na   

           poziomie 200 zł. Przedsiębiorca,  który wygrał licytację, miał okazję już zapoznać się z      

           pracą burmistrza naszego miasta. 

 

      Przewodniczący powiedział, że w jego ocenie była to bardzo niska kwota. 

            

      W tym miejscu burmistrz poinformowała o powołaniu przez Radę Nadzorczą TBS 

   



 6 

            nowego prezesa spółki pana Sławomira Skotnickiego. Poprosiła, aby prezes   

            przedstawił się i  udzielił odpowiedzi w sprawie możliwości uzyskania kredytu  

            inwestycyjnego. 

 

Sławomir Skotnicki – prezes TBS  poinformował, że pochodzi ze Zduńskiej Woli, 

obecnie mieszka w Łodzi. Przez  ostatnie sześć lat prowadził TBS w Zduńskiej Woli, 

w tym inwestycje z BGK. Po objęciu w lutym funkcji prezesa próbuje uporządkować 

sprawy związane z kredytem  z BGK. Najważniejsze jest doprowadzenie do sytuacji, 

w której bank określiłby się konkretnie co do dalszej polityki względem TBS-u w 

Brzezinach, przede wszystkim o określenie dalszego postępowania co do kredytu. 

Poinformował, że zgodnie z promesą bank mógł żądać zabezpieczenia finansowego 

lub rzeczowego. Otrzymał zabezpieczenie w postaci hipoteki kaucyjnej na budowanej 

nieruchomości po zakończeniu inwestycji tj. ok. 2 mln zł i otrzymał poręczenie 

rzeczowe gminy na majątku gminy w postaci budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w 

kwocie 1,5 mln. zł. Bank uznał to za niewystarczające i zażądał poręczenia 

finansowego. Bardzo trudno będzie uzyskać poręczenie miasta, ponieważ wskaźniki 

zadłużenia są duże. W związku z tym padła propozycja zabezpieczenia 

nieruchomością TBS-u – budynkiem, w którym znajduje się siedziba spółki, który 

został wyceniony na ok. 1 mln. Bank tej propozycji nie przyjął. Wówczas padła 

propozycja zabezpieczenia innymi nieruchomościami, które posiada miasto, ale 

również te propozycje zostały odrzucone. Bank chciał rozmawiać tylko i wyłącznie o 

zabezpieczeniu finansowym. Prezes odczytał pismo BGK z 23 lutego br., w którym 

bank informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy finansowej wniosku o 

udzielenie kredytu, bank stwierdził znaczące pogorszenie sytuacji finansowej spółki w 

stosunku do danych, na podstawie których została udzielona promesa. W związku z 

tym, zgodnie z zapisami promesy, bank może odmówić udzielenia kredytu, jednak 

mając na uwadze zaawansowanie finansowe i rzeczowe spółki w przedmiotową 

inwestycję, bank uzależnia dalsze załatwianie formalności o udzielenie kredytu od 

poręczenia Gminy Miasta Brzeziny do wysokości kredytu. Zwrócił się z prośbą o 

przesłanie stosownego oświadczenia wystawionego przez burmistrza 

potwierdzającego gotowość poręczenia kredytu w terminie 21 dni od daty otrzymania 

pisma. Powiedział, że wielokrotnie przechodził starania o kredyt w BGK. 

Postępowanie banku wynika również z sytuacji w samym banku. Został zlikwidowany 

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy – instytucja powołana do finansowania budownictwa 

społecznego. Fundusze KFM-u zostały włączone do BGK. Bank najprawdopodobniej 

tak restrykcyjną politykę musi prowadzić ze względu na tworzone rezerwy na 

udzielane kredyty. Ponieważ sytuacja spółki została zakwalifikowana jako zła, co nie 

oznacza, że ona rzeczywiście taka jest, bo zupełnie inaczej kwalifikuje BGK, a inaczej 

banki komercyjne. Na dzisiaj bez poręczenia miasta tego kredytu nie będzie. Następna 

sprawa, jaka się tutaj nasuwa – zgoda banku na jakiekolwiek inne kredytowanie. Za 

każdym razem musimy pytać o zgodę BGK. Bank mając już jeden kredyt udzielony, 

w kwocie ok. 1 mln zł na Bohaterów Warszawy 5a może nie wyrazić takiej zgody. 

Uzyskałem zapewnienie, że najprawdopodobniej bank tej umowy nie wypowie. 

Natomiast jest bardzo wątpliwe, żeby udzielił zgody na kredytowanie na rynku 

komercyjnym , a uzyskanie kredytu w banku komercyjnym przy tych wynikach 

finansowych jest możliwe- poinformował prezes. 

  

      Tadeusz Barucki zapytał, co będzie jeżeli miasto nie udzieli gwarancji? 
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Prezes poinformował, że natychmiast wystąpi do banku BGK o zgodę na ubieganie się o 

udzielenie kredytu komercyjnego. Natomiast wątpliwą sprawą jest, czy  taką zgodę 

uzyskamy. 

  

      Tadeusz Barucki sugerował, aby ubiegać się o kredyt komercyjny i dokończyć inwestycję. 

 

      Prezes odpowiedział, że takie starania poczyni. Wyjaśnił, że o 200 tys. zł, które dało   

            miasto zostanie pomniejszony kredyt. Zapewnił, że te pieniądze nie przepadną. 

  

      Tadeusz Barucki odpowiedział, że te pieniądze zostały włożone do kieszeni 16 najemców,   

            którzy nie będą spłacać tego kredytu.  

 

      Burmistrz zaproponowała, aby temat ten przedyskutować na komisjach, czy przygotować 

uchwałę o poręczeniu na najbliższą sesję, albo wziąć kredyt   komercyjny na 

budowany i poprzedni blok, spłacić pierwszy kredyt aby rozstać się z BGK. Byłoby to 

ponad 2 mln zł. Zwróciła uwagę, że sytuacja spółki postrzegana jest przez pryzmat 

zadłużenia wobec wykonawcy. 

 

Prezes Skotnicki odpowiedział na pytanie radnego Baruckiego, że  zaangażowanie wobec 

wykonawcy zapłacone wynosi ok. 850 tys. zł, zaangażowanie faktyczne jest dużo 

wyższe – oszacował je na ok. 1,5 mln zł. Poinformował, że spółka w miarę 

możliwości przekazuje wykonawcy cząstkowe wpłaty. 

 

Jakub Piątkowski zadał pytanie prezesowi Skotnickiemu, jak ocenia działania 

poprzednika w jego staraniach o kredyt? 

 

Sławomir Skotnicki odpowiedział, że nie chce oceniać postępowania poprzednika. Dodał, 

że decyzja o rozpoczęciu budowy jest bardzo trudna w przypadku, gdy dostępne są 

tylko środki partycypantów, a uzyskanie kredytu jest skomplikowane i czasochłonne. 

 

Zbigniew Bączyński kończąc temat TBS-u, życzył nowemu prezesowi powodzenia w 

pracy. 

 

6.   Odpowiedzi na interpelacje  radnych. 

 

     Przewodniczący poinformował o odpowiedziach na interpelacje, m.in. radnego    

          Piątkowskiego na temat składowiska odpadów. Zapytał się, czy radny jest zadowolony   

          z odpowiedzi? 

   

     Jakub  Piątkowski powiedział, że ustosunkuje się do  tej odpowiedzi na kolejnej sesji. 

 

     Przewodniczący powiedział, że mieszkanka ul. Leśnej Pani K. Strumian poinformowała  

           go, że jest niezadowolona z odpowiedzi w sprawie inwestycji drogowej w ul. Leśnej. 

 

W tym miejscu przewodniczący przeszedł do punktu 8 dot. bezpieczeństwa publicznego. 

 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz   

      ochrony przeciwpożarowej za rok 2009. 
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Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Łodzi Pan Szymański przedstawił 

informację na temat działalności  PIP na terenie miasta. Poinformował, że w roku 

ubiegłym, w Brzezinach pracownicy PIP przeprowadzili 46 kontroli u 31 

pracodawców. W czasie tych kontroli, inspektorzy pracy stwierdzając 

nieprawidłowości zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa pracy wydali ogółem 92 

decyzje na piśmie i 154 decyzje ustne w celu usunięcia nieprawidłowości. W wyniku 

nieprzestrzegania przepisów prawa pracy inspektorzy skierowali 24 wystąpienia 

zawierające 111 wniosków pokontrolnych, w tym wniosek dotyczący wypłacenia 

należnego świadczenia z tytułu świadczonej pracy. Wobec osób, które nie 

przestrzegały przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa pracy, inspektorzy pracy 

zastosowali 8 mandatów karnych. Ogólna kwota grzywien z tego tytułu wynosiła 

13.100 zł. Ponadto skierowane zostały dwa wnioski o ukaranie do sądu. Co czwarta 

kontrola przeprowadzona w mieście Brzeziny dotyczyła skargi pracownika. Liczba ta 

nie odbiegała od innych miejscowości. W wyniku rozpoznania zasadności tych skarg, 

zastosowano 1 mandat karny na kwotę 2 tys. zł. W jednym przypadku skierowano 

sprawę do sądu. W wyniku kontroli legalności zatrudnienia nałożony został jeden 

mandat karny w wysokości 1500 zł oraz jeden wniosek do sądu. Na terenie miasta 

Brzeziny PIP badała okoliczności i przyczyny wypadku powodującego w skutkach 

ciężkie uszkodzenie ciała. Było to na budowie supermarketu, gdzie doszło do upadku 

pracownika z wysokości podczas wykonywania zadaszenia budynku. 

Nieprawidłowości stwierdzone na placu budowy skutkowały mandatami na łączną 

kwotę 4.000 zł. 

           Do najczęściej odnotowywanych nieprawidłowości należały: 

     -    nie przeprowadzanie badań lekarskich pracowników przed przystępowaniem do   

           pracy, 

     -    niewłaściwe stosowanie lub brak urządzeń ochronnych, 

     -    nie przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

            Przeciętnie na 1 kontrolę przypadały 4 decyzje nakazowe, kierowane było ok. 2 

wniosków. Ogólnie nałożono 6 mandatów karnych za naruszenie praw 

pracowniczych. Średnia kwota tych mandatów to 1.637,50 zł. Skutkiem kontroli było 

również wypłacenie wynagrodzeń na kwotę 8.236,00 zł. 

 

Cezary Petrus zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach omówił stan porządku i 

bezpieczeństwa publicznego w Brzezinach. Komendant podczas prezentacji swojego 

materiału posiłkował się przekazem multimedialnym. Informacja Komendy Powiatowej 

Policji stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Materiał ten prezentowany był na 

posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Sportu. 

            Na zakończenie swojego wystąpienia komendant powiedział, że zmniejszenie ilości 

wykroczeń w dużej mierze jest konsekwencją służb ponadnormatywnych, które 

finansuje miasto. W związku z tym komendant zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w 

tym roku tych służb w wysokości 20 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady wspomniał, że na dorocznej odprawie Z-ca Komendanta Wojewódzkiego 

Policji wysoko ocenił pracę naszej Policji w 2009 roku. W imieniu własnym i radnych 

podziękował komendantowi za dobrą współpracę. 

 

Dariusz Guzek – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przedstawił 

informację o działaniach straży w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2009 

r. Materiał został zaprezentowany przy pomocy urządzeń multimedialnych. Informacja 
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była prezentowana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Sportu i stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał komendanta, kiedy ruszy budowa strażnicy. 

 

Komendant odpowiedział, że w roku ubiegłym KP PSP otrzymała na rozpoczęcie tej 

inwestycji 150 tys. zł, z czego udało się wykonać dokumentację projektową nowego 

budynku i wykonać przyłącze wodne oraz podpisać umowę na wykonanie przyłącza 

energetycznego. Z tego, co wiadomo, w budżecie województwa na 2010 r. nie została 

ujęta żadna suma na kontynuację tej inwestycji 

. 

Radny Przemysław Maślanko poinformował, że Komisja Spraw Społecznych wystąpiła z 

wnioskiem, aby w miarę możliwości miasto dofinansowało KP PSP. 

 

Andrzej Kurczewski nawiązał do podpaleń, które ocenił jako poważną sprawę. 

 

Dariusz Guzek powiedział, że najwięcej w  kategorii podpaleń, to pożary wiosenne traw. 

 

Tadeusz Pabin zadał pytanie jak zwalczać fałszywe alarmy o pożarach? 

 

Dariusz Guzek powiedział, że fałszywych alarmów ostatnio nie było dużo, ale jest      

      możliwość identyfikacji numeru telefonu zgłaszającego pożar. 

 

Przewodniczący podziękował strażakom zawodowym i ochotnikom za współpracę i życzył    

 im mniej pożarów. 

 

Komendant, w imieniu komendanta powiatowego i wszystkich strażaków serdecznie 

podziękował burmistrz, przewodniczącemu Rady, radnym oraz pracownikom Urzędu 

Miasta za ubiegłoroczną współpracę, a w szczególności za dofinansowanie zakupu 

samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy. 

 

Burmistrz podziękowała za współpracę w 2009 roku Komendzie Powiatowej Państwowej    

      Straży Pożarnej oraz Powiatowej Komendzie Policji w Brzezinach. 

 

Elżbieta Szklarek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach przedstawiła stan  

sanitarny miasta w roku ubiegłym. W prezentacji swojego materiału  wykorzystała 

technikę multimedialną. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Tadeusz Pabin zapytał o utylizację odpadów szpitalnych oraz o występowanie zakażeń HIV 

na naszym terenie. 

 

Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że do niedawna odpady szpitalne były spalane w 

miejscowej kotłowni, obecnie są przechowywane w lodówkach,  odbierane co 2 dni i 

wywożone do utylizacji w Rudzie Śl. Jeśli chodzi o zakażenia HIV to nie ma informacji o 

przypadkach na naszym terenie. 

 

Zofia Krawczyk pytała o stan zanieczyszczenia środowiska. W informacji nie mówi się o 

zanieczyszczaniu środowiska przez inne związki np. takie, które emitowane są przez 

spalanie śmieci. Radna pytała również o narażenie na czynniki chorobotwórcze wśród 

pracowników zdrowia. 
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Inspektor odpowiedziała, że nie ustala zakresu badań, ale rzeczywiście problem spalania 

odpadów istnieje i należy mieszkańców odwieść od tego nawyku przez nieustanną 

edukację. Odnośnie ryzyka zawodowego wyjaśniła, że dotyczy ono zakażenia wirusem 

WZW, który powoduje żółtaczkę oraz narażenie na promieniowanie jonizujące. 

 

Czesława Gałecka zapytała, jakie jest zdanie Sanepidu na temat obuwia ochronnego w  

     szpitalu. 

 

Inspektor odpowiedziała, że nie ma obowiązku zakładania obuwia ochronnego w szpitalu, ale  

     Sanepid nie może tego zakazać, ponieważ jest to wewnętrzna polityka szpitala. 

 

Burmistrz podziękowała za bieżącą współpracę i pomoc w przygotowaniu programu promocji  

      zdrowia. 

 

Zbigniew Bączyński i przedstawił informację o swej działalności jako Rzecznik Praw 

Konsumentów. Jak poinformował, udzielił prawie 200 porad, z tego ok. 90  to porady 

telefoniczne, reszta – osobiste. Wzrost ilości poradnictwa w tym zakresie kształtuje się na 

poziomie 35 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Podziękował wszystkim konsumentom, 

którzy skorzystali z porady. 

 

Przewodniczący odczytał również informację o stanie bezpieczeństwa publicznego 

przedstawioną przez prezes Sądu Rejonowego w Brzezinach Ilonę Miazek-Kubicką. Jak 

wynika z informacji, w 2009 r. liczba spraw wpływających do Wydziału Karnego 

tutejszego sądu zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2008 o 560. W 2009 r. łącznie 

wpłynęło 3076 spraw o charakterze karnym, w tym: 

 o popełnienie przestępstwa „K” - 708, 

 o popełnienie wykroczenia „W” - 568, 

 o przestępstwa/wykroczenia skarbowego „Ks” - 34. 

 

     Wzrost wpływu spraw w Wydziale Karnym tutejszego sądu spowodowany został 

połączeniem Wydziału Grodzkiego z Karnym. W związku z powyższym brak jest 

podstaw do twierdzenia, iż pogorszył się stan bezpieczeństwa na terenie właściwości Sądu 

Rejonowego w Brzezinach. 

 

Wioletta Zubowicz  kierownik Referatu Spraw Komunalnych poinformowała o zadaniach 

zrealizowanych w mieście w celu eliminacji bądź minimalizacji zagrożeń wynikających z 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz odciążenie strumienia nie 

segregowanych odpadów komunalnych od tego rodzaju odpadów. W tym celu w 2009 r. 

dwukrotnie w mieście przeprowadzona została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Prowadzona jest również zbiórka zużytych baterii. Przeprowadzono 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest celem opracowania Programu usuwania 

azbestów i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Brzeziny. 

      W zakresie bezpieczeństwa na drogach publicznych na bieżąco przeprowadzane są 

remonty dróg zarówno ulepszonych, jak i gruntowych. Prowadzone są działania w celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez zmiany w organizacji ruchu, wymianę i naprawę 

znaków drogowych, sygnalizacji  poziomej i pionowej. Przedstawiony materiał stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu.  
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Przewodniczący Rady w tym miejscu poprosił o wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad i 

zaproponował realizację opuszczonego 6 punktu obrad „Interpelacje i zapytania radnych” 

w punkcie 8 a. Poinformował też, że w punkcie 14 nastąpiłaby zmiana z 2010r. na lata 

2010 – 2012. Wniosek taki zgłosiła Komisja Spraw Społecznych i Sportu w odniesieniu 

do Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program ten obowiązywałby nie na 

2010 rok, ale na lata 2010 – 2012. W związku z pozytywną opinią  prawną, zaproponował  

usunięcie z porządku obrad sesji punktu 22 w sprawie nagrody rocznej burmistrz. Zapytał 

o zgodę radnych poprzez przegłosowanie zgłoszonych zmian. 

 

Głosowało 14 radnych jednogłośnie za zmianami porządku obrad sesji. 

 

W tym miejscu Zbigniew Bączyński ogłosił 15 minutową przerwę w obradach. 

 

8a.  Interpelacje i zapytania radnych.  
 

Jakub Piątkowski pytał, czy miasto mogłoby wesprzeć spółkę TBS podwyższając jej kapitał, 

aby mogła remontować dachy swoich kamienic przy ul. Staszica. Radny twierdził, że 

informację w tej sprawie przedstawił na posiedzeniu komisji rewizyjnej poprzedni prezes. 

 

Radna Barbara Kozłowska stwierdziła, że nie przypomina sobie, aby na komisji była na ten 

temat jakakolwiek dyskusja. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że nie widziała wniosku TBS-u o dokapitalizowanie spółki na to 

zadanie. Prezes TBS-u nie zgłaszał takiego problemu, stwierdziła, że nie wie, o które 

budynki chodzi – o wspólnoty, budynki będące własnością spółki, czy o zasób miejski. 

Dodała, że  plan remontów budynków gminy w zarządzaniu TBS na ten rok, to kwota 40 

tys. zł. 

 

Przewodniczący poprosił radnego Piątkowskiego o doprecyzowanie swojego pytania. 

 

Radny nie odniósł się do prośby przewodniczącego. 

 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

za rok 2009. 

 

Grzegorz Kozieł  naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawił sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jak poinformował, 

program współpracy Gminy Miasto Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzony był w 

roku 2009 na podstawie uchwały Nr XXVII/126/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 

października 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2009. Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie o uwagi do przedstawionego sprawozdania. Nikt jednak 

się nie zgłosił. 

 

10. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w szkołach prowadzonych    

przez Gminę Miasto Brzeziny. 
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Renata Rosiak kierownik Referatu Księgowości Oświatowej przedstawiła informację 

na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Miasto Brzeziny. Poinformowała, że w bieżącym roku po raz pierwszy 

zostało sporządzone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Miasto Brzeziny, a obowiązek jego sporządzenia narzuciła znowelizowana ustawa Karta 

Nauczyciela. Wcześniej organy prowadzące szkoły miały obowiązek dokonywania 

analizy wysokości średnich wynagrodzeń osiąganych przez zatrudnionych w nich 

nauczycieli. Ale nigdzie nie było sprecyzowane, do końca określone, jak należy tę analizę 

przeprowadzać i jak dzielić wypłatę ewentualnego dodatku wyrównawczego dla 

poszczególnych nauczycieli. Obecnie w nowej Karcie Nauczyciela zostało to 

doprecyzowane, uszczegółowione. Ukazały się na ten temat wytyczne i Rozporządzenie 

MEN, które tę sprawę regulują. W związku z tym, zgodnie z Rozporządzeniem i 

wytycznymi MEN analiza taka została przeprowadzona i wypłacony został dodatek 

uzupełniający nauczycielom, którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń. Wypłata dodatku 

nastąpiła w dniu 29 stycznia br. jak również zostało sporządzone sprawozdanie z 

osiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycieli i przesłane odpowiednim instytucjom. 

      Jak wynika z danych zawartych w sprawozdaniu, w jednostkach oświatowych podległych 

Gminie Miasto Brzeziny wysokości średnich wynagrodzeń określonych w Karcie 

Nauczyciela nie osiągnęli nauczyciele stażyści i nauczyciele dyplomowani.  

Jeśli chodzi o stażystów jest to różnica w kwocie 8.742,87 zł, natomiast nauczyciele 

dyplomowani mieli niedopłatę w wysokości 18.906,61 zł. Co łącznie daje kwotę 

niedopłaty 27.649,48 zł.  

      Z kolei dwie pozostałe grupy nauczycieli, a więc kontraktowi i mianowani mają nadpłatę 

w wysokości 67.035,61 zł. Gdyby więc średnie wynagrodzenia nauczycieli liczone były 

globalnie, a nie w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego, to dałoby to 

nadpłatę w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych podległych Gminie Miasto Brzeziny w kwocie 39.386,13 zł. 

 

Przewodniczący Rady zadał pytanie radnym, czy mają uwagi do przedstawionej informacji? 

      Uwag nikt nie zgłosił. 

 

11.  Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie skargi na pracę 

Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował, że 25 stycznia wpłynęła do niego skarga 

dyrektora Pływalni Sławomira Sztylera na pracę Komisji Rewizyjnej, iż postępowała ona 

niezgodnie z procedurami kodeksu postępowania administracyjnego i do dnia dzisiejszego 

dyrektor nie otrzymał odpowiedzi na wniosek złożony 17 września do przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z opinią radcy prawnego, skarga dotyczy organu 

wewnętrznego rady i jej rozpoznanie winno nastąpić przez Radę Miasta Brzeziny w trybie 

stosownej uchwały. Do procedur i załatwiania spraw przez Radę i jej komisje, kpa nie ma 

bezpośredniego zastosowania. Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach badania 

tej sprawy uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na których zapoznał ze skargą 

członków Komisji Rewizyjnej. Uzyskał odpowiedź, iż w dniu, w którym dyrektor 

Sławomir Sztyler zgłosił wniosek do Komisji o wyłączenie z jej prac jednego z radnych, 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu tego wniosku ogłosił przerwę i po 

przerwie ponownie zwołał Komisję, która bez udziału dyrektora Sztylera, sprawę 

rozpatrzyła. Wyłączył się z tego radny, wobec którego wniosek został skierowany. Po 

rozpatrzeniu sprawy Komisja Rewizyjna jednogłośnie czterema głosami za zdecydowała, 

że wniosek o wyłączenie jednego z radnych nie znajduje uzasadnienia. Po tym 
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głosowaniu, dyrektor  Sztyler został zaproszony na obrady Komisji i został 

poinformowany, że Komisja nie przychyliła się do jego wniosku. Przewodniczący uznał, 

że wnioskodawca został zapoznany z decyzją Komisji i poinformował, że podobne 

stanowisko zajął w tej sprawie radca prawny. Poprosił jednak, aby w przyszłości 

uzyskiwać potwierdzenie od skarżącego, czy taka forma odpowiedzi jest wystarczająca. 

  

Po wysłuchaniu uzasadnienia przewodniczącego, Rada Miasta, w drodze głosowania uznała 

13. głosami skargę dyrektora Sławomira Sztylera na pracę Komisji Rewizyjnej za 

bezzasadną. 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2010 rok. 

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia zmian w budżecie. 

Poinformowała, że zmiany związane są przede wszystkim z otrzymaniem dotacji z 

Urzędu Wojewódzkiego dla MOPS  na dożywianie podopiecznych w kwocie 132.696 zł 

oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie wydatków poniesionych na budowę 

dróg w osiedlu „Szydłowiec” w kwocie 385.010 zł oraz dotacji z PFRON na refundację 

wydatków poniesionych w 2009 r. na remonty w szkołach, jak również dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego na dofinansowanie przez Unię Europejską zakupu samochodu 

pożarniczego dla OSP w kwocie 776.345.37 zł. Wszystkie dotacje zostały przeznaczone 

na pokrycie wydatków, w tym na drogi publiczne gminne – 279.433,88 zł, na promocję 

jednostek – 9.000 zł, na zakup samochodu dla straży, na zakup wyposażenia do 

Przedszkola nr 1 – 55.000 zł, na domy pomocy społecznej – 100.000 zł, na dożywianie 

przez MOPS – 132.696 zł, na gospodarkę odpadami – 20.328 zł, na ekspertyzę budynku 

przy ul. Andersa i malowanie pomieszczeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na 

wydanie monografii dla Muzeum Regionalnego – 3.000 zł. Zmniejszył się wskaźnik 

zadłużenia do 51,68 proc. 

      Jak poinformowała Skarbnik, o 370.000 zł została zmniejszona subwencja oświatowa. W 

związku z tym, na sesji w marcu, trzeba dokonać zmian w budżecie, znaleźć w budżecie 

tę kwotę i przesunąć na oświatę lub zmniejszyć wydatki w placówkach oświatowych, 

które i tak już zostały zmniejszone. Cały czas wzrasta więc udział gminy w finansowaniu 

oświaty. 

 

Przewodniczący zapytał, z czego wynika decyzja Ministra Edukacji, dotycząca obniżenia 

kwoty dotacji? 

  

Skarbnik odpowiedziała, że subwencja idzie za uczniem, prawdopodobnie zmniejszyła się 

liczba dzieci, dlatego uległa ona obniżeniu. Skarbnik podkreśliła, że praktycznie nie ma na 

czym zaoszczędzić, ponieważ realizowane są zadania, na które podpisane są już umowy, i 

które otrzymają dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

 

Zofia Krawczyk zapytała, czy istnieje szansa na wyrównanie subwencji oświatowej? 

  

Skarbnik odpowiedziała, że możemy się zwrócić o środki z 0,6 proc. rezerwy subwencji 

oświatowej, ale to są środki na remonty bieżące w szkołach,  ale trzeba zabezpieczyć 

wkład własny przy ubieganiu się o te środki. 
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Burmistrz dodała, że środki z rezerwy to nie jest wyrównanie subwencji, są to pieniądze na 

konkretne zadania zaplanowane w budżecie, muszą spełniać określone kryteria, należy 

zapewnić wkład własny. 

   

Tadeusz Barucki zapytał, czy w związku z obcięciem subwencji wystarczy na płace dla 

nauczycieli? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że na pewno nie wystarczy, ponieważ gmina  musiała dopłacić do 

średnich i jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie musiała dopłacić za ten rok, dlatego 

dyrektorzy zostali zobligowani do tego, aby na bieżąco monitorować wynagrodzenia. 

  

Przewodniczący zauważył, że problem ten występuje we wszystkich samorządach, dzieci 

ubywa, dlatego jego zdaniem, łączenie szkół i racjonalizacja wydatków jest jednym ze 

sposobów na to, aby obniżyć koszty. 

  

Czesława Gałecka zwróciła uwagę, że organy prowadzące informują ministerstwo o 

subwencji, która jest za mała, a jednak nie przynosi to efektów i ministerstwo ceduje 

wydatki na samorząd. 

 

Tadeusz Barucki zapytał o „rzeczówkę” dla szkół. 

  

Przewodniczący zwrócił uwagę, że samorząd dokłada do płac pracowników oświaty i w 

całości finansuje wydatki rzeczowe szkół. W całości finansuje również przedszkola, na 

które nie ma subwencji oświatowej. 

 

Przewodniczący Rady uznał dyskusję w tym temacie za wyczerpaną i poprosił o 

przegłosowanie projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 12 radnych głosowało za projektem,1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny zmieniającej uchwałę w 

sprawie opłat targowych. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Jak 

poinformowała, uchwała jest konieczna, w związku z wynikiem przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego 20 stycznia 2010 r. W wyniku przetargu, nowym 

dzierżawcą targowiska miejskiego i jednocześnie inkasentem opłaty targowej od 1 marca 

2010 r. będzie Cezary Woźniak, PW „Cezarex”, w związku z tym należy zmienić treść 

poprzedniej uchwały poprzez wykreślenie z niej nazwiska poprzedniego dzierżawcy i 

wpisanie obecnego. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy była opinia komisji? 

 

Tadeusz Barucki odpowiedział, że sprawę omawiano na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Finansowo – Budżetowej oraz Komisji Rozwoju. 

 

Przewodniczący zapytał o ewentualne uwagi radnych . Uwag nie zgłoszono. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Jednogłośnie poparto zgłoszony projekt. 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie uchwalenia     

      Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010. 

 

Teresa Kwiecień kierownik MOPS przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Powiedziała, że Program był konsultowany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i 

Sportu. 

 

 Czesława Gałecka zapytała, czy uwagi do Programu z ostatniej sesji zostały uwzględnione w 

zmianach? 

 

Teresa Kwiecień odpowiedziała twierdząco. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że Program w pierwotnej wersji obejmował tylko rok 2010. 

Wskutek uwag  na posiedzeniu Komisji wniesiono poprawkę polegającą na rozszerzeniu 

Programu na lata 2010 do 2012 r. 

 

Przemysław Maślanko Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Sportu powiedział, że 

opinia Komisji w sprawie Programu jest pozytywna. 

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 14 radnych. Za uchwałą głosowało 12 

osób, 2 wstrzymały się od głosu. 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie uchwalenia  

      Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2010. 

 

Grzegorz Kozieł  naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawił projekt Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia wraz z uzasadnieniem. Jak poinformował, 

głównym celem programu jest poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców Brzezin 

poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i 

społecznego. 

 

Przemysław Maślanko przedstawił pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych i Sportu 

projektu tej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o ewentualne uwagi do tego projektu. Uwag nikt z radnych 

nie zgłosił. Przystąpiono do głosowania. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu. 

 

 

16. Informacja nt stanu prac nad powołaniem spółki samorządowej dla prowadzenia 

szpitala w Brzezinach. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński przypomniał, że we wrześniu 2009 r. Rada Miasta 

podjęła uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia miasta do projektowanej przez 

Powiat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na bazie szpitala w Brzezinach. Zarząd i 

Rada Powiatu przyjęli, że powiat zrealizuje to zadanie w bieżącym roku. Ustalono już 

harmonogram prac i terminy, w jakich powinny zostać podjęte odpowiednie działania. Na 
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jednej z ostatnich sesji odbyła się debata na ten temat przy udziale wicestarosty Marcina 

Pluty, który w wyniku dyskusji przedłożył burmistrz pismo, mówiące o ewentualnym 

udziale w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie spółki na bazie szpitala w Brzezinach” 

poszczególnych samorządów. Według tej informacji tylko pięć samorządów podjęło 

uchwały o udziale w dalszych pracach. W tej sytuacji modyfikacji uległy wcześniejsze 

założenia dotyczące wielkości kapitału założycielskiego spółki i sposobu jej tworzenia. 

Jako korzystniejsze uznano przystąpienie do istniejącej Spółki Powiatowe Centrum 

Zdrowia zainteresowanych samorządów, objęcie przez  powiat brzeziński dodatkowych 

udziałów w wysokości około 1 miliona 200 tysięcy złotych. Pozostałe samorządy 

mogłyby objąć udziały w wysokości: 400 tys. zł – Miasto Brzeziny, 200 tys. zł – Gmina 

Dmosin, 200 tys. zł – Gmina Nowosolna, 200 tys. zł – Gmina Jeżów i 200 tys. zł – Gmina 

Rogów. 

      W związku z tym, że nie ma obecnie możliwości utworzenia spółki samorządowej o 

kapitale ok. 5 mln zł, powiat zaproponował podwyższenie kapitału założycielskiego już 

istniejącej spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach poprzez objęcie w niej 

nowych udziałów przez zainteresowane samorządy. Wzmocniona kapitałowo spółka 

mogłaby przejąć prowadzenie szpitala. Jeśli będzie zgoda zainteresowanych samorządów, 

to niezbędne jest podjęcie stosownych uchwał i zabezpieczenie odpowiednich środków w 

budżecie na objęcie udziałów. 

 

Starosta Edmund Kotecki powiedział, że powiat ma bardzo realistyczny plan, aby w tym roku 

zakończyć postępowanie związane z utworzeniem spółki prowadzącej działalność w 

zakresie usług szpitalnych w powiecie. Spółka ma być w 100% samorządowa.Wcześniej 

postawił za cel pozyskanie 5 mln zł, które stanowiłyby perspektywę dla jej bieżącego 

funkcjonowania i rozwoju. Jak podkreślił, wiele oddziałów i sal wymaga przebudowy, 

unowocześnienia, aby nie dać się konkurencji.  

      Jak poinformował, kilka samorządów wypowiedziało się negatywnie do propozycji 

przystąpienia do spółki i okazało się, że na 5 mln zł wszystkich pozostałych samorządów, 

które podjęły uchwały intencyjne o przystąpieniu do spółki, nie stać. Potencjał powiatu 

pozwala wejść kwotą 1 mln – 1 mln 200 tys. zł udziałem w spółkę prowadzącą szpital. 

Powiat oprócz gotówkowego udziału musi wspomóc szpital w okresie przed 

przekształceniem kwotą podobnego rzędu, jako poręczeniem, aby mógł pozyskać kolejne 

kwoty z Programu restrukturyzacji. Należną kwotę musi spłacić do marca 2011 r. W 

związku z tym zaproponował, aby istniejąca już spółka w stu procentach powiatowa z 

dzisiejszym udziałem powiatu 170 tys. zł  po dokapitalizowaniu o kwotę 1 mln – 1 mln 

200 zł, przejęła również działalność szpitala. Będzie to prostsze i szybsze, bo pozwoli 

ominąć czasochłonne procedury rejestracyjne. Pozostałym samorządom powiat 

zaproponował udziały proporcjonalnie, rozważając potencjały samorządów oraz wielkość 

pod względem liczby mieszkańców. Starosta powiedział, że miastu zaproponowano 

udziały rzędu 400 tys. złotych, a pozostałym gminom  po 200 tys. zł. Jest to propozycja 

otwarta. 1 udział wynosi 1 tysiąc złotych. Jest to nasza oferta, chcielibyśmy, aby państwo 

odnieśli się do niej jak najszybciej. Kapitał rzędu 2,5 mln zł pozwoli na razie tylko na 

bieżące funkcjonowanie spółki . Na rozwój potrzeba jest drugie tyle – powiedział 

Starosta. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że na  sesji, kiedy podejmowano uchwałę intencyjną, był 

zdecydowanie za, bo nie było mowy o pieniądzach, ale w tym roku, kiedy w budżecie 

miasta brakuje 370 tys. na oświatę, to miastu będzie ciężko znaleźć 400 tys. zł. Zapytał 

starostę, czy jest jakiś plan „B”, w przypadku, gdyby gminy odmówiły swojego udziału? 
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Starosta odpowiedział, że w tej sytuacji poszerzona by została działalność spółki już 

istniejącej, a więc Powiatowego Centrum Zdrowia prowadzącego Przychodnię Rejonową. 

Rada Powiatu jest zdecydowana na to, aby działalność szpitala przejęła spółka, ponieważ 

chce zachować jego samorządowy, publiczny charakter. Dzisiaj w tej spółce jest 

trzyosobowa rada nadzorcza i jedno miejsce w tej radzie, oddano by pozostałym 

udziałowcom. 

 

Czesława Gałecka zapytała, czy wkład powiatu przeznaczony jest na spłatę długu szpitala. 

Pytała, co wzięto pod uwagę przy proporcjonalnym podziale udziałów. Poza tym zdziwiło 

ją tylko jedno miejsce w radzie nadzorczej. Zdaniem radnej jedno miejsce na trzy 

samorządy, to za mało. Pytała również, co zyska na tym miasto. 

 

Starosta odpowiedział, że kwota do spłaty leży po stronie powiatu. Wyjaśnił, że szpital w 

2005 r. uczestniczył w rządowym programie restrukturyzacji, związanym z ustawą 203. 

Jeśli spłaci 1 mln 400 tys. zł, to BGK umorzy dług 3 mln 400 tys. zł. Szpitala nie stać na 

to, w związku z tym musi zaciągnąć pożyczkę, a powiat musi ją poręczyć. W momencie 

likwidacji szpitala, zobowiązanie to przejdzie na powiat. Odnosząc się do wypowiedzi 

radnego T. Baruckiego, przypomniał, że na poprzedniej sesji była mowa również o 

pieniądzach, wówczas radna Cz. Gałecka pytała, czy miasto powinno zabezpieczyć 500 

tys. zł. Ja wtedy odpowiedziałem pani radnej, że jest to bardzo dobra propozycja, a 

dlaczego 400 tys. zł dla miasta - ze względu na duże uznanie dla miasta, bo miasto jest 13-

tysięczne, a gminy 4-5-tysięczne, a udziały mniejsze tylko o połowę. Jakie atuty z tego 

tytułu – to że dla mieszkańców Brzezin zorganizujemy na dobrym poziomie służbę 

zdrowia, rozwiniemy ją. – odpowiedział starosta.  

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut zapytała o gminę Brzeziny, ponieważ nie ma jej w 

wykazie. Pytała, czy staroście wiadomo już, jak zachowają się pozostałe gminy, czy poza 

intencją, składają już konkretne deklaracje, w jakim towarzystwie znajdzie się miasto w 

tej potencjalnej spółce. 

 

Starosta odpowiedział, że Gmina Brzeziny nie podjęła uchwały intencyjnej, zrezygnowała z 

dalszego etapu rozmów. Podkreślił, że wszystkie gminy patrzą na miasto Brzeziny, bo 

szpital jest w mieście. 

 

Tadeusz Barucki zapytał o  strukturę organizacyjną przyszłej spółki. 

  

Starosta odpowiedział, że obecnie jest trzyosobowa Rada Nadzorcza i jednoosobowy Zarząd. 

Dzisiaj spółka funkcjonuje z jednym NZOZ-em, przyszła spółka będzie funkcjonować z 

dwoma NZOZ-ami, czyli NZOZ-em w postaci przychodni rejonowej i NZOZ-em w 

postaci szpitala. Zapewnił, że nie ma żadnych ostatecznych rozwiązań. Propozycja jest 

taka, aby zarząd nowej spółki był również trzyosobowy. 

  

Czesława Gałecka  zapytała, czy powiat zagwarantuje dobrą jakość usług, ponieważ obecnie 

raczej są negatywne opinie na ten temat. 

  

Starosta stwierdził, że jest to przesadzona opinia, a przypadki takie zdarzają się sporadycznie i 

są na bieżąco badane. W wyniku badań okazuje się, że informacje te odbiegają od prawdy. 

Wydaje mu się, że  w szpitalu jest niezły poziom, ale stanie w miejscu oznacza cofanie 

się, bo technika wciąż idzie do przodu. 
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 Stefan Zasada zadał pytanie, czy redukcja kontraktów przez NFZ nie ograniczy działalności 

szpitala? 

 

Starosta stwierdził, że problemy są, ale póki co, szpital udowadnia, że z 14 mln zadłużenia 

zszedł do 8 mln mimo ograniczeń kontraktowych. Szefostwo tego szpitala udowodniło, że 

można sobie w tych ciężkich warunkach poradzić. Muszę być optymistą, bo inaczej się 

nie da, zresztą te trzy lata działalności pozwoliły mi być optymistą – stwierdził starosta. 

  

Zdzisław Ziółkowski dyrektor szpitala podkreślił, że należy inwestować, ponieważ NFZ 

prowadzi politykę selekcji podwyższając coraz bardziej wymagania. Poinformował, że 

wartość udziałów spółki prowadzącej Przychodnię Rejonową już są dużo wyższe, niż były 

warte na początku. 

 

Przemysław Maślanko zadał pytanie, czy mieszkańcy gminy nie będą się leczyli w tym 

szpitalu, skoro gmina nie wyraziła chęci przystąpienia do spółki? 

  

Starosta odpowiedział, że nie ma takich ograniczeń.  

 

Radny pytał, czy mogłaby przystąpić do spółki w terminie późniejszym.  

 

Starosta odpowiedział, że będzie możliwość wykupienia udziałów w terminie późniejszym, 

ale powiat może nie być już zainteresowany ich odstąpieniem. Jak podkreślił dyrektor 

SPZOZ, obecna wartość udziałów Powiatowego Centrum Zdrowia jest już wyższa niż 

nominalne 1000 zł. 

 

Roman Sasin zwrócił uwagę, że z tego tytułu, że siedziba powiatu jest w mieście, miasto ma 

wpływy finansowe. Uważa, że miasto powinno pomóc powiatowi w utworzeniu spółki. 

Zdaniem radnego, brak powiatu w Brzezinach byłoby klęską dla miasta. Ubyłoby 200-250 

miejsc pracy. Brak wyciągnięcia ręki przez miasto, może okazać się zgubnym dla 

wszystkich. 

  

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zapytał, w jakim terminie samorządy muszą ostatecznie 

wypowiedzieć się na ten temat?  

 

Starosta odpowiedział, że do 15 marca. Na koniec marca powiat powinien podjąć konkretne 

działania z konkretnym kapitałem, więc potrzebne są decyzje kapitałowe samorządów. 

 

Zbigniew Bączyński zapytał, kiedy spodziewa się fizycznej wpłaty pieniędzy na konto 

starostwa?  

 

Starosta odpowiedział, że przewidywanym terminem będzie wrzesień. Dzisiaj natomiast 

oczekuje deklaracji i zapewnienia tych środków w budżecie. 

 

Przewodniczący zapytał jakie jest zdanie burmistrz w tej sprawie?  

 

Burmistrz odpowiedziała, że nie ma żadnych danych do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Na 

dzień dzisiejszy praktycznie nie wiemy nic. Odpowiedź na pismo, w którym poprosiła o 

konkrety, w jej ocenie, nie jest odpowiedzią, a załączony wycinek umowy nie jest umową 

spółki. - Nie wiemy jakie będą koszty funkcjonowania, jakie działania prowadzi spółka, 
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czy prowadzi szpital, jaki jest jej kapitał, wysokość udziałów,  ile można stracić na tym 

interesie, a ile zyskać – odpowiedziała. 

 

Przewodniczący powiedział, że jeśli brak jest dokumentów, to Starosta i Zarząd spółki 

powinni je przedstawić i odnieść się do pytań i zastrzeżeń burmistrz . Z drugiej strony - 

zauważył przewodniczący, trzeba wziąć pod uwagę, że miasto ma problem z budżetem 

oświaty. 

  

Starosta wyjaśnił, że strona wyjęta z umowy zawiera dane osobowe. 

  

Burmistrz zwróciła uwagę, że  „wycięto” także opis i wysokość kapitału spółki oraz zakres jej 

działalności. 

 

Starosta zapewnił, że Zarząd Powiatu w każdej chwili gotowy jest do rozmów i może udzielać 

stosownych odpowiedzi i wyjaśnień w tej sprawie. Zaproponował bezpośrednie spotkanie 

z udziałem dyrektora Ziółkowskiego i zainteresowanymi radnymi miejskimi. 

 

 Burmistrz stwierdziła, że potrzebuje konkretnych informacji na piśmie. 

 

Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem dodała, że władze miasta powinny 

znać zakres działalności spółki, a go nie znają. 

 

Zdzisław Ziółkowski przyznał rację Annie Durańskiej. 

  

Przewodniczący zaproponował, aby tę sprawę przedyskutować na komisjach, z udziałem 

przedstawicieli powiatu i ewentualnie podjąć stosowną decyzję przystąpienia lub nie 

przystąpienia do spółki i uznał dyskusję w tym punkcie za wyczerpaną. 

 

17. Sprawozdanie z działalności miasta w organizacjach i stowarzyszeniach w 2009 r. 

 

Roman Sasin delegat miasta Brzeziny w  Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

przedstawił swoje sprawozdanie. Poinformował, że w 2009 r. odbyło się 5 posiedzeń 

Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Oprócz tego odbyło się jedno 

nadzwyczajne posiedzenie walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia oraz odbyło 

się jedno walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Działalność Stowarzyszenia 

dotyczyło utworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i 

niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z 

budową zagospodarowania odpadów. Radny omówił działalność Lokalnego Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym. 

17 lipca 2008 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisana została pre-umowa 

dotycząca przygotowania Indywidualnego Projektu Kluczowego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 dla wniosku 

"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla 

obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu 

zagospodarowania odpadów", którego realizacją obecnie zajmuje się Stowarzyszenie 

Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, a w przyszłości jego zadania przejmie Związek 

Międzygminny "BZURA". 

      5 czerwca 2009 r. wpisano do Rejestru związków międzygminnych, pod pozycją 292 

Związek Międzygminny „BZURA” z siedzibą w Łowiczu, utworzony przez miasta 

Brzeziny, Głowno, Łęczyca, Łowicz, Stryków oraz gminy Bielawy, Brzeziny, 
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Budziszewice, Chąśno, Dmosin, Domaniewice, Głowno, Jeżów, Kiernozia, Kocierzew 

Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Parzęczew, Piątek, Rogów, Ujazd, Zduny i 

Zgierz. Przedstawicielem miasta Brzeziny w tym Związku jest burmistrz Ewa Chojka. 

      Związek przejął większość spraw, którymi wcześniej zajmowało się Stowarzyszenie. 

Pierwsze zgromadzenie Związku odbyło się w 24 sierpnia 2009 r. 

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła sprawozdanie z działalności w Związku Miast Polskich, 

Związku Gmin Regionu Łódzkiego oraz Związku Międzygminnym „Bzura”. Materiał 

stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Tadeusz Barucki zapytał, jaki jest realny termin rozpoczęcia inwestycji Zakładu  

       Zagospodarowania Odpadów? Radny zgłosił obawę, że brzezińskie wysypisko odpadów  

       praktycznie już się kończy i może zaprzestać przyjmowania odpadów z terenu Brzezin. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że podpisana jest już preumowa, która jest otwarciem drogi do 

składania wniosku. Należy wywiązać się z terminów, aby wniosek otrzymał 

dofinansowanie. Jej zdaniem szanse są duże, bo jest wspólna inicjatywa gmin, która 

punktowana jest wysoko. Powinna być w tym roku wiedza, czy uda się otrzymać 

dofinansowanie. Proces inwestycyjny w przypadku tamtego zakładu trwał 4 lata – 

poinformowała. 

 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody 

na realizację projektu „Aktywność – mój atut” przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzezinach. 

 

Grzegorz Kozieł naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawił uzasadnienie i projekt 

uchwały. Dodał, że projekt był konsultowany z  Komisją Edukacji i Kultury. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych. Uwag nie zgłoszono. Poddał więc projekt 

uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy jednogłośnie zaakceptowali uchwałę. 

 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 3727/113, położonej w Brzezinach 

przy ul. Głowackiego, na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

 

Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła uzasadnienie i projekt 

uchwały. 

 

Zbigniew Bączyński zadał pytanie o opinię komisji. 

 

Tadeusz Barucki odpowiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansowo – 

Budżetowej i Komisji Rozwoju Gospodarczego przyjęto w stosunku do tego projektu 

opinię pozytywną. 

 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, którzy jednogłośnie poparli zgłoszony projekt. 

 



 21 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności przesyłu na zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasto Brzeziny. 

 

Anna Durańska przedstawiła uzasadnienie i projekt uchwały. 

 

Przewodniczący zapytał o opinię komisji. 

 

Tadeusz Barucki powiedział, że projekt uchwały był zaopiniowany przez obie komisje 

pozytywnie. 

 

W głosowaniu nad tym projektem wzięło udział 13 radnych i jednogłośnie głosowali za. 

 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie wyrażenia zgody 

na ustanowienie służebności przesyłu na zabudowanej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miasto Brzeziny. 

 

Anna Durańska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawką. 

      Powiedziała, że również ten projekt uzyskał pozytywną opinię komisji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do zgłoszonego projektu. Uwag nie zgłoszono. Poddał 

więc go pod głosowanie radnych. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, którzy jednogłośnie głosowali za. 

 

 

22. Wolne wnioski. 

 

Tadeusz Barucki zapytał prezesa TBS-u, czy wystąpiły rezygnacje partycypantów nowo 

budowanego bloku przy ul. Bohaterów Warszawy, w związku z przedłużeniem się 

terminu realizacji tej inwestycji. Pytał również, kiedy i w jakich godzinach prezes 

przyjmował będzie zainteresowanych petentów. 

         Zwrócił się z pytaniem, jak technicznie wygląda odśnieżanie garaży. Zapytał, czy 

byłaby możliwość ich odśnieżania przez firmę zajmującą się odśnieżaniem w mieście, a 

właścicieli tych garaży obciążeniem podatkowym z tego tytułu. 

 

Prezes TBS Sławomir Skotnicki odpowiedział, że do spółki wpłynął wniosek jednej osoby, 

która chce zrezygnować. Wniosek ten oczekuje na opinię prawną. Na drugie pytanie 

radnego odpowiedział, że formalnie dniem wyznaczonym do przyjmowania 

interesantów jest czwartek, natomiast prezes będzie ich przyjmował wtedy, kiedy jest w 

pracy, chyba że wypadnie mu jakieś spotkanie. 

 

Tadeusz Barucki dopytywał, czy jest już jakaś inna osoba zainteresowana najmem lokalu na 

to miejsce tej, która zrezygnowała, bo  partycypację trzeba zwrócić. 

 

Prezes odpowiedział, że kandydatura będzie rozważona z listy rezerwowej. 

 

Burmistrz odnośnie odśnieżania garaży odpowiedziała, że wspólnie z kierownikiem referatu i 

naczelnik wydziału , przeanalizowały dokładnie zapisy umów o oddanie w użytkowanie 

wieczyste działek pod garaże przy ul.Kulczyńskiego. Właściciele mają ustanowioną 
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służebność przejazdu ,opinii radcy prawnego wynika, że powinni utrzymywać dojazd 

we własnym zakresie. Przeanalizowana zostanie możliwość prawna wykonywania 

odśnieżania przez wykonawcę zatrudnionego przez miasto, problemem jest możliwość i 

tytuł obciążania użytkowników garaży. Powiedziała, że może nie być podstawy do 

wyegzekwowania od wykonawcy odśnieżania. Po uzyskaniu stosownej opinii radcy 

prawnego, poinformuje o możliwościach rozwiązania problemu. 

 

Stefan Zasada pytał o termin naprawy ubytków w drogach.  

 

Burmistrz odpowiedziała, że pracownicy Referatu Spraw Komunalnych sprawdzili, które 

drogi należy naprawiać, ustalili kolejność i z chwilą ustąpienia nocnych przymrozków, 

prace na drogach zostaną rozpoczęte. Umowę na naprawy dróg ulepszonych zawarta 

została już w ubiegłym roku do kwoty 80 tys. zł, z tego 10 tys. zostało wydatkowane w 

ubiegłym roku. Wykonawca już jest gotów do pracy, ale ze względu na przymrozki 

prace są wstrzymywane. Rozpoczną się one w tym tygodniu. 

  

Czesława Gałecka zapytała w jakich dniach i w których godzinach  przyjmuje Zbigniew  

        Bączyński interesantów z miasta  jako przewodniczący. 

 

Przewodniczący odpowiedział, że nie ustalił do tego konkretnych dni ani godzin, przyjmuje  

       interesantów tak jak pracuje do 16.00 lub 18.00.  

 

Czesława Gałecka zapytała w związku z tym, czy nie koliduje to z jego zawodowymi   

       obowiązkami.  

 

Przewodniczący stwierdził, że z obowiązkami wszystkich radnych kolidują ich dyżury. Radna 

odpowiedziała, że nie ponieważ dyżury radnych odbywają się po godzinach pracy. 

 

Radna zadała drugie pytanie przewodniczącemu, czy prawdą jest że przewodniczący wystąpił  

        do prezydenta z wnioskiem o odznaczenie. 

 

Przewodniczący odpowiedział, że wystąpił z takim wnioskiem do wojewody. 

 

Radna zapytała wówczas, czy działał sam. 

 

 Przewodniczący odpowiedział, że działał sam.  

 

Czesława Gałecka stwierdziła, że obowiązuje ustawa o odznaczeniach, która mówi o tym, kto  

        może wystąpić o odznaczenie. 

 

Przewodniczący powiedział, że wystąpić może wojewoda, a do wojewody wniosek może 

złożyć każdy, kto ma podstawę do tego, żeby go złożyć. 

  

Radna powiedziała, że w tej ustawie postawiony jest warunek, kto może składać i są to: 

wojewoda i organy samorządowe podległe wojewodzie. Organami jest burmistrz i Rada. 

Powiedziała, że jest zaskoczona, bo się dowiaduje na mieście, ludzie ją  pytają, a ona nie 

potrafi odpowiedzieć. Nie wiem, czy ja tylko nie wiem, czy wszyscy radni, że jest 

wniosek przez pana pisany i wydaje mi się, że pan tutaj po raz kolejny przekroczył swoje 

kompetencje jako przewodniczący Rady – stwierdziła radna. 
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Przewodniczący powiedział, że wniosek taki złożył na podstawie własnej oceny pracy 

radnych w tej i w innych kadencjach jako radny trzeciej kadencji. Gdyby wniosek nie 

spełniał wymogów formalnych, wojewoda nie nadałaby mu biegu. 

 

Czesława Gałecka podkreśliła, że nie ma nic przeciwko wnioskowi, tylko przewodniczący 

powinien poinformować o tym radnych, a nie robić z tego tajemnicę.  

 

Zbigniew Bączyński odpowiedział, że zanim wystąpił z wnioskami o przyznanie odznaczeń 

dwóm radnym, konsultował tę sprawę z Wydziałem Odznaczeń Urzędu Wojewódzkiego 

i otrzymał pozytywną opinię, że przewodniczący może wystąpić z takim wnioskiem, 

więc wniosek napisał i wystąpił z nim do wojewody. 

 

Radna pytała, czy nie mógł zapoznać z tą opinią radnych. Przewodniczący odpowiedział, że 

uznał, iż nie będzie zapoznawać z nią radnych, ponieważ nie chciał upubliczniać 

informacji, która może nie zaistnieć. 

 

Tadeusz Barucki stwierdził, że chociaż nie powinien wypowiadać się we własnej sprawie, to 

jednak zadał pytanie radnej Cz. Gałeckiej, kiedy dowiedziała się o odznaczeniu radnego 

w poprzedniej kadencji, bo sam dowiedział się o tym w dniu otrzymania tego 

odznaczenia przez radnego. Przypomniał, że wówczas też żaden z radnych o tym nie 

wiedział. 

 

W dyskusję włączyła się burmistrz i wyjaśniła, że wniosek był wówczas podpisany przez 

burmistrza, czyli organ do tego uprawniony. Jeżeli więc z wnioskiem wystąpił organ, 

czyli burmistrz, nie musiał on być konsultowany z Radą, jeżeli podpisuje go 

przewodniczący, to powinno to wynikać z państwa radnych woli – podsumowała 

burmistrz. 

  

Przewodniczący poinformował, że 15 lutego wpłynęło z Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi  prawomocne orzeczenie wraz z uzasadnieniem o 

odrzuceniu skargi Czesławy Gałeckiej na uchwałę XXXV/42/09 Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 23 kwietnia 2009 r.  

         Wpłynęło także pismo burmistrz skierowane do prezesa TBS-u Sławomira Skotnickiego 

w odpowiedzi na pismo Zarządu spółki z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie 

dofinansowania TBS-u w Brzezinach. 

 

 Burmistrz odpowiedziała, że Zarząd TBS-u podpisując umowę z wykonawcą na 

wybudowanie drugiego bloku nie informował o tym fakcie wspólnika. W jej ocenie było 

to zaciągnięcie zobowiązania bez pokrycia. Poinformowała, że Gmina Miasto Brzeziny 

w budżecie na 2010 r. nie przewidziała żadnych środków na dokapitalizowanie spółki, 

ani też na udzielenie pożyczki jakiemukolwiek podmiotowi. Jeżeli powyższe 

zobowiązanie zaciągnięte przez poprzedni Zarząd skutkować będzie niekorzystnymi dla 

spółki konsekwencjami, prosi o rozważenie możliwości skierowania sprawy do 

prokuratury. 

  

Przewodniczący poinformował również o piśmie mieszkanki Urszuli Łukomskiej o ponowne 

zweryfikowanie regulaminu utrzymywania czystości w mieście w kwestii częstotliwości 

wywozu śmieci.  

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut odczytała pismo p. Łukomskiej. 
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Burmistrz odpowiedziała, że regulamin zostanie zweryfikowany wobec konieczności jego 

zmian wynikających ze zmian przepisów. Poinformowała, że konsultowała ten problem 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który stwierdził, że zgodnie z 

przepisami sanitarnymi, niemożliwy jest wywóz śmieci tylko raz w miesiącu. Zmiany 

regulaminu zostały przedstawione na komisjach Rady Miasta i muszą być zaopiniowane 

przez Powiatową Stację Sanepidu. 

 

Wiceprzewodnicząca Grażyna Korybut poinformowała o interpelacji zgłoszonej przez 

mieszkankę ulicy Polnej, w sprawie zasypanego rowu odprowadzającego wodę do 

kanału burzowego w ul. Dąbrowskiego. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że jest to trudna sprawa, która trwa już od 4 lat. Poinformowała, że 

miasto posiada projekt odtworzenia  rowu w ul. Polnej, Dąbrowskiego do kanału  za 

budynkiem urzędu wraz z przeliczeniem zlewni. Opracowaliśmy go 4 lata temu. 

Problem polega na tym, że rów przebiega przez teren, który nie stanowi własności 

gminy. W związku z tym, zaproszeni zostali mieszkańcy tego terenu na spotkanie, na 

którym zostali poinformowani o projekcie i pracach mających na celu jego odtworzenie. 

Niestety właściciele terenów, przez które przebiega ten rów nie wyrazili zgody na ich 

udostępnienie do jakichkolwiek robót. Na mapach rów istniał, w tej chwili na mapach 

przedłożonych przez starostwo, już nie istnieje. Jeden z mieszkańców tego terenu 

zasypał rów na swojej nieruchomości, więc woda musi znaleźć ujście ze zlewni, stąd 

tworzy się tam jezioro. - Jestem zaskoczona tą sytuacją, nie wiem, ktoś pewnie wydał 

zgodę na takie działanie naruszające stosunki wodne. 

         W każdym razie ewentualnie trzeba by było odkopać to, wstawić dreny, zrobić kanał 

zamknięty i trafić do tego miejsca pod jezdnią w ul. Dąbrowskiego. Jest to bardzo 

poważna sprawa i bardzo duże koszty – poinformowała burmistrz. 

 

Roman Sasin zapytał, czy BIS jest samorządową gazetą, czy prywatną. 

 

Burmistrz odpowiedziała, że wydawcą gazety jest Miejska Biblioteka Publiczna. 

 

Wiceprzewodnicząca poinformowała o nowym planie  dyżurów radnych na marzec. 

 

Przewodniczący zaprosił radnych na uroczystą sesję nadzwyczajną w dniu 8 marca o godz. 

10.00 z okazji 20-lecia samorządu. Podczas sesji wręczony zostanie tytuł Honorowego 

Obywatela Miasta Brzeziny Panu Stanisławowi Pacho. 

 

Burmistrz zapytała o termin marcowej sesji Rady. 

 

Przewodniczący odpowiedział, że sesja odbędzie się 25 marca. Dodał, że do tego czasu trzeba 

będzie wypracować stanowisko w sprawie  udziału miasta w spółce samorządowej w 

ochronie zdrowia. 
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23. Zakończenie obrad sesji. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, wobec wyczerpania porządku obrad, 

podziękował obecnym za udział i zakończył sesję o godz. 19.40. 

 

 

Protokołował: 

 

Janusz Sidor 

                                              

                                                                              Przewodniczący Rady 

 

                                                                               Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


