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Przesłany radnym porządek obrad V sesji przedstawiał się następująco: 

 

1.  Otwarcie  sesji. Uczczenie minutą ciszy pamięci Honorowego Obywatela Miasta  Brzeziny 

Stanisława Pacho. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, p.poż. i sanitarnego Miasta Brzeziny          

za 2014 rok. 

6.   Informacja o funkcjonowaniu Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Promocji i Kultury, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz  Muzeum Regionalnego za 2014 rok. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7.   Interpelacje i zapytania radnych. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek miejskich. 

10.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok, 

2) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej                         

w Brzezinach, 

3) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty, 

4) przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2015 roku powierzonego przez Radę Powiatu w Brzezinach 

zadania publicznego z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego, 

5) zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Brzeziny, 

6) ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Brzeziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zakończenie sesji. 

1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta  Brzeziny Grzegorz Kędzia otworzył obrady V sesji. Poprosił 

obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego niedawno Honorowego 

Obywatela Miasta Brzeziny Stanisława Pacho. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Na postawie podpisanej przez 15. radnych listy obecności przewodniczący Rady stwierdził 

prawomocność obrad sesji. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Na wstępie przewodniczący poprosił o wprowadzenie korekty w numeracji porządku obrad, 

ponieważ omyłkowo dwukrotnie pojawił się nr 6. Przewodniczący odczytał poprawiony porządek 

obrad.  

Przewodniczący Rady wnioskował o wykreślenie w punkcie 6 porządku obrad informacji o 

funkcjonowaniu Centrum Kultury Fizycznej i o zwolnienie z referowania materiału 

sprawozdawczego dyrektora CKF Daniela Nawrockiego z uwagi na pogrzeb jego ojca. Zapytał o 

propozycje zmian w porządku obrad. 
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Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic poprosiła o usunięcie z porządku obrad punktu 11.3) 

„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty”. Wyjaśniła, że obowiązuje nowa ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedłożony projekt wymaga modyfikacji,  

przeredagowania i determinuje zmianę innych uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi. 

Wobec powyższego należy kompleksowo przygotować projekty uchwał. 

Nie zgłoszono innych uwag. 

Przewodniczący Rady przegłosował  propozycję zmiany (wykreślenie w punkcie 6. informacji 

CKF). 

13. radnych opowiedziało się „za”, 2. radnych wstrzymało się od głosu. 

Wynik głosowania nad 2 poprawką (wykreślenie punktu 11.3): 

13. głosów „za”, 2. – „wstrzymujące się”. 

Następnie procedurze głosowania poddano cały porządek obrad. 

Rezultat głosowania: 

13. radnych opowiedziało się „za”, 2. – wstrzymało się od głosu. 

Zmieniony i przyjęty porządek sesji przedstawia się następująco: 

1.  Otwarcie  sesji. Uczczenie minutą ciszy pamięci Honorowego Obywatela Miasta  Brzeziny 

Stanisława Pacho. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, p.poż. i sanitarnego Miasta Brzeziny          

za 2014 rok. 

6.   Informacja o funkcjonowaniu Centrum Promocji i Kultury, Miejskiej Biblioteki 

Publicznej oraz  Muzeum Regionalnego za 2014 rok. 

7.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

8.   Interpelacje i zapytania radnych. 

9.   Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek miejskich. 

11.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok, 

2) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej                         

w Brzezinach, 

3) zdjęto z porządku obrad, 

4) przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2015 roku powierzonego przez Radę Powiatu w Brzezinach 

zadania publicznego z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego, 

5) zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Brzeziny, 

6) ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Brzeziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

13. Zakończenie sesji. 
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4. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący poinformował, że otrzymał jedną propozycję poprawki do protokołu zgłoszoną  

przez radnego Tadeusza Klimczaka dotyczącą  zapisu na stronie 13 (punkt 7, Odpowiedzi na 

interpelacje). 

Treść obecna: 

Radny Tadeusz Klimczak, w odniesieniu do odpowiedzi dot. ul. Św. Anny i ul. Południowej i 

Wodociągowej (budowa chodnika), powiedział, iż na sesji poprzedniej burmistrza obiecał, że 

budowa będzie ujęta w tegorocznym budżecie, tymczasem zastępca burmistrz w odpowiedzi pisze, że 

brakuje na ten cel środków finansowych. Ponownie zaapelował o oświetlenie pobocza w ul. 

Południowej. 

Treść proponowana: (dot. ostatniego zdania) 

Radny Tadeusz Klimczak, w odniesieniu do odpowiedzi dot. ul. Św. Anny i ul. Południowej i 

Wodociągowej (budowa chodnika), powiedział, iż na sesji poprzedniej burmistrz obiecał, że 

budowa będzie ujęta w tegorocznym budżecie, tymczasem zastępca burmistrza w odpowiedzi 

pisze, że brakuje na ten cel środków finansowych. Ponownie zaapelował o oświetlenie 

pobocza w końcowej części ul. Św. Anny w stronę ul. Południowej.  

 

Propozycja zmiany została przegłosowana. 11. radnych opowiedziało się „za”. 1. radny 

wstrzymał się od głosu. 3. radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są kolejne uwagi do treści protokołu. 

 

Radna Grażyna Pietrasik poprosiła o uzupełnienie na str. 4 w punkcie 5 Informacja z prac 

burmistrza między sesjami.  

 

Treść obecna: 

- 30 grudnia burmistrz spotkał się z przedstawicielkami Koła PCK w Brzezinach w sprawie 

lokalu 

Treść proponowana: 

- 30 grudnia burmistrz spotkał się z przedstawicielkami Koła PCK w Brzezinach w sprawie 

lokalu, zadeklarował oddanie lokalu pod magazynek w terminie 3 m-cy 

Poprawka została przyjęta 11. głosami „za”, 2. osoby się wstrzymały, 2. osoby nie brały 

udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący Rady zapytał o inne uwagi. Nikt nie zabrał głosu. 

Przegłosowano przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miasta  Brzeziny z 29 stycznia 2015 r.  

10. radnych opowiedziało się „za”, 3. osoby wstrzymały się od głosu, 2. radnych nie brało 

udziału w głosowaniu. 

Radny Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że nie mógł zabrać głosu ws. przyjęcia protokołu IV 

sesji, ponieważ nie uczestniczył w obradach, a transmisji na żywo nie emitowano. Powiedział, 

że nie zgadza się z propozycją przygotowania protokołu jako „pracy zbiorowej” Rady. Dodał, 

że w jego ocenie narusza to przepisy ustawy zasadniczej (Konstytucja RP) w art. 61, ustawy o 

samorządzie gminny art. 11b ust. 2 i 3 oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej w art. 
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19. Zaznaczył, że dokumenty, do który każdy może dotrzeć, powinny być udostępniane w 

formie elektronicznej lub papierowej w chwili, gdy zostały przygotowane. Podkreślił, że jest 

przeciwny otrzymywaniu protokołu niepodpisanego przez przewodniczącego Rady w formie 

nieoficjalnej z możliwością wnoszenia opinii na temat tego protokołu. Nadmienił, że nie 

będzie znał sumy propozycji zmian i ostatecznej wersji protokołu. Powiedział, że nie wie, nad 

jaka wersją dyskutuje „w dacie głosowania nad  protokołem”. Poprosił przewodniczącego o 

sprawdzenie przepisów i zweryfikowanie stanowiska. Przypomniał, że tradycją jest, iż 

protokół pisze pracownik biura Rady, podpisuje go przewodniczący i w tej wersji jest 

poddawany dyskusji. Stwierdził, że nowa formuła nie usprawnia pracy Rady, powoduje 

„zagubienie” radnego. Poza tym opóźni publikację protokołu po jego przyjęciu. Ponowił 

wniosek do przewodniczącego Rady o zmianę stanowiska w tej sprawie oraz publikację 

podpisanego protokołu. Podał przykład sesji czerwcowej, z której protokół może być 

opublikowany nawet we wrześniu z powodu przerwy wakacyjnej. Każdy zainteresowany 

protokołem będzie mógł do niego dotrzeć dopiero po kilku miesiącach. Dotyczy to innych 

sesji, kiedy to z protokołem będzie można się zapoznać po przyjęciu jego wersji ostatecznej, 

czyli po upływie miesiąca. 

Radny Zbigniew Bączyński skierował pytanie do nieobecnego na sali obrad burmistrza, co 

miał na myśli, używając wyrażenia „powiew świeżości” w odniesieniu do nowej Rady. Na 

poprzedniej sesji w punkcie Wolne wnioski wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk 

zaproponowała, by zwalniać z udziału w reszcie sesji kierowników jednostek 

organizacyjnych. Zdaniem radnego jest to niezgodne ze Statutem. Wyraził pogląd, że 

zwalnianie z uczestnictwa w obradach w indywidualnych przypadkach jest uzasadnione, ale 

nie powinno stanowić reguły. Zauważył, że w przypadku,  gdy rozpatrywany jest  projekt 

uchwały ws. cen biletów na pływalnię, a w sesji nie uczestniczy dyrektor Centrum Kultury 

Fizycznej i nie można zadać pytań. Poza tym nie dziwiłby radnego taki wniosek z ust radnego 

pierwszej kadencji, tymczasem złożyła go radna Zofia Krawczyk, która pełni swoją funkcję 

czwartą kadencję. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nowa formuła przyjmowania protokołu była 

skonsultowana z sekretarz miasta. Podkreślił, że zmiana polega głównie na tym, iż protokół 

zatwierdzony przez Radę będzie opublikowany w BIP dopiero po sesji. Udogodnieniem dla 

mieszkańców ma być to, że w BIP nie będzie kilka wersji protokołu, a jedna – ostatecznie 

przyjęta przez Radę. 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że ma odrębne zdanie i podtrzymuje swoje 

stanowisko i że „ta sytuacja jest niezgodna z obowiązującym prawem”. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że również ma zastrzeżenia do takiego trybu 

postępowania z protokołem. W poprzednim miesiącu zgłosił 2 uwagi do protokołu w biurze 

Rady. Poprawki były przedstawione na sesji i poddane pod głosowanie. 2. radnych 

wstrzymało się wówczas od głosu, a przecież jego uwagi można było sprawdzić, odtwarzając 

nagranie z sesji. Uważa, że te osoby zrobiły to przez uprzedzenie. Dodał, że wskazuje to na 

podziały w Radzie i zaznaczył, że „nie będzie brał udziału w takiej fikcji”. 

Radny Zbigniew Bączyński odczytał oficjalne stanowisko ws. protokołu. Cyt .: „Nie ma 

znaczenia, czy protokół został przyjęty przez Radę, czy nie, od chwili jego powstania stanowi 

informację publiczną i podlega udostępnieniu nie tylko radnym, ale każdemu, na jego 

wniosek.” 

Sekretarz miasta  Grażyna Dziedzic nadmieniła, że protokół jest do wglądu w biurze Rady. 

Radny Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że owszem, protokół jest dostępny w biurze Rady, 

ale nie został podpisany. 
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Przewodniczący Rady zapytał radnego, czy jeśli protokół będzie podpisywany a reszta nowej 

procedury pozostanie bez zmian, czy będzie to w ocenie radnego zgodne z prawem. 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że radni muszą mieć prawo zgłaszania ostatnich 

poprawek na sesji. 

Innych uwag do protokołu nie stwierdzono. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, p.poż. i sanitarnego Miasta Brzeziny 

za 2014 rok. 

Przewodniczący Rady poprosił referentów o kondensowanie wypowiedzi a radnych o 

zadawanie pytań.  

Straż Miejska 

Przewodniczący zapytał radnych, czy mają uwagi do materiału, jaki otrzymali od Straży 

Miejskiej. Informacja komendant  Straży w załączeniu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła komendant Straży, by zwróciła uwagę 

na najważniejsze problemy.  

Komendant Jolanta Sikorska, odnosząc się do krytycznych uwag mieszkańców, powiedziała, 

że Straż nie posiada „sił i środków”, by reagować na wszystkie zgłoszenia i każdorazowo 

podejmować interwencje. Poinformowała, że Straż przyjęła 88 zgłoszeń, z tego 67 zostało 

zrealizowanych, co stanowi 76%. Powiedziała, że Straż współpracuje z Komendą Powiatową 

Policji. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o nowy projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym, który 

narzuca zmianę funkcjonowania Straży. Zapytał, czy komendant opracowała z burmistrzem 

koncepcję pracy w razie przyjęcia nowej ustawy. 

Komendant zaprzeczyła. Powiedziała, że projekt musi być jeszcze poddany konsultacjom i 

przegłosowany w Sejmie. Dodała, że jeśli ustawa zostanie przyjęta, Straż musi oddać 

nieodpłatnie mobilny fotoradar do KPP w Brzezinach. Po okresie 18 m-cy od momentu 

przyjęcia ustawy  Straż będzie mogła korzystać z urządzeń rejestrujących – kamer na 2 

skrzyżowaniach. 

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy skoro miasto nie jest oznakowane (jako miasto 

monitorowane) przed wjazdem i przy wylocie, nałożone mandaty nie będą miały mocy 

prawnej. 

Komendant wyjaśniła, że nie mamy monitoringu, tylko urządzenia rejestrujące (2 kamery 

rejestrujące przejazd pojazdu na czerwonym świetle). Jeśli kierujący pojazdem przejedzie na 

czerwonym świetle, kamera to rejestruje. 

Radny zapytał o konsekwencje prawne. 

Komendant powiedziała, że podejmowane są czynności wyjaśniające np. ustalenie sprawcy 

wykroczenia. Czasem proces trwa kilka tygodni, kamery rejestrują pojazd z tyłu, co sprawia, 

że nie widać wizerunku kierowcy. 

Radny poprosił o zestawienie ilości wykroczeń wykrytych za pomocą kamer w 2014 roku i o 

podanie miesięcznego kosztu utrzymania kamer oraz kwotę wpływów do budżetu za 2014 

rok. 

Komendant zwróciła uwagę, że dane te znajdują się w sprawozdaniu, które zostało 

przekazane radnym.  

Komendant nadmieniła, że w 2014 roku 4 urządzenia stacjonarne zarejestrowały 1079 

wykroczeń, z czego na 415 kierowców nałożono mandaty karne na kwotę 118.110 zł, 
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skierowano 38 wniosków o ukaranie do sądu, a ponadto 618 właścicieli pojazdów ukarano 

mandatami karnymi za niewskazanie kierującego na kwotę 184.800 zł, skierowano 24 

wnioski o ukaranie do sądu za niewskazanie kierującego. 

Urządzenia nie stanowią własności SM, lecz są dzierżawione od firmy VIA SECURA.  Za 

2014 roku  koszt wynajmu kamer wyniósł około 54 tys. zł. 

Skarbnik sprostowała, że 57 tys. zł. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że ze strony www NIK dowiedział się z protokołów 

pokontrolnych, iż przychód w 2011 roku wyniósł „chyba 143 tys. zł”, a opłata dzierżawy 

wynosiła 230 tys. zł, w 2013 roku – przychód – 196 tys. zł, opłata dzierżawy – około 400 tys. 

zł. Zdaniem radnego informacja o utrzymaniu  Straży jest niepełna. CPiK nie nalicza czynszu 

(w informacji CPiK napisano, że SM jest zwolniona z opłat, np. Sp. Socjalna Communal 

Service jest zobligowana do opłaty). Poprosił o wyjaśnienie, czy w materiałach niepełne są 

dochody CPiK, czy koszty SM. 

Komendant, odnosząc się do protokołu pokontrolnego NIK, powiedziała, że urządzenia 

rejestrujące są dzierżawione od czerwca 2012 r. W nawiązaniu do drugiej sprawy 

odpowiedziała, że SM otrzymuje od CPiK comiesięczne f-ry za media w kwocie około 700 zł. 

Radny Tadeusz Barucki przyznał, że pomylił się co do roku, chodzi o rok 2012 a nie 2011. 

Radny zapytał, czy SM płaci tylko za media. Zapowiedział, że ustali z prezesem Communal 

Service, czy spółdzielnia również płaci wyłącznie za media, czy także wynegocjowany 

czynsz. Radny podtrzymał swoje stanowisko dot. kosztów dzierżawy urządzeń rejestrujących. 

Radny Maciej Sysa zapytał komendant Straży, czy wykorzystywany przez Straż mobilny 

fotoradar w kolorze szarym nie powinien być pomarańczowy. 

Komendant wyjaśniła, że w przypadku fotoradaru mobilnego nie obowiązuje kolor żółty (jak 

w Inspekcji Transportu Drogowego). 

Grażyna Pietrasik w nawiązaniu do zgłoszeń, jakie przyjęła SM w przypadkach spalania w 

kotłach domów jednorodzinnych odpadów z tworzyw szt., zapytała, w jaki sposób 

zapobiegamy tym wykroczeniom. 

 

Komendant odpowiedziała, ze zastosowano pouczenia. 

 

Komenda Powiatowa Policji 
 

Przewodniczący Rady oddał głos zastępcy komendanta KPP Cezaremu Petrusowi. 

Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa publicznego w mieście było omawiane na 

posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 24 lutego 2015 r. Materiał stanowi załącznik do 

protokołu. Zastępca komendanta zaprosił radnych na zwiedzanie siedziby KPP. Ocenił 

miniony rok w pracy brzezińskiej Policji jako dobry. Podkreślił udział władz samorządowych 

w sukcesach KPP, dziękując za przekazanie środków finansowych. 

Następnie, posiłkując się prezentacją multimedialną, omówił działania Policji w 2014 roku.  

Poinformował, że KPP w Brzezinach jest najmniejszą jednostką organizacyjną garnizonu 

łódzkiego, liczącą 64 etaty policyjne, ponadto posiada 18 etatów pracowniczych.  

Zwrócił uwagę na funkcjonowanie służb ponadnormatywnych, finansowanych  dzięki 

uchwale Rady. KPP uzyskała 60 tys. zł na ten cel. Z tej kwoty sfinansowano 284 służby. 

Powiedział, że zmalała liczba przestępstw kryminalnych. Zaznaczył, że działalność 

prewencyjna policjantów brzezińskich jest bardzo intensywna, co 3. sprawca jest zatrzymany 

na gorącym uczynku. 6 na 10 przestępstw z tej kategorii jest wykrywanych. Zwrócił uwagę na 

nasilenie zjawiska przestępczości gospodarczej. Dodał, że KPP walczy z przemocą domową, 
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w naszym mieście założono 19 niebieskich kart. Uwypuklił fakt, że KPP dokłada starań, by  

szybko reagować na każde zgłoszenie.  

 

Radna Ilona Skipor zapytała, czy województwo łódzkie jest wyposażone w lotnictwo i czy 

służby z naszej jednostki brały udział w akcjach lotniczych. 

 

Zastępca komendanta odpowiedział, że w województwie łódzkim Policja posiada jeden 

śmigłowiec z kamerą termowizyjną do działań prewencyjnych (monitorowanie 

przepustowości na drogach, poszukiwanie osób zaginionych). 

 

Radna chciała wiedzieć, czy KPP ma do dyspozycji drony. 

 

Z-ca komendanta odpowiedział przecząco. Natomiast Wydział ds. Poszukiwań Komendy 

Głównej ma na stanie drona, z którego KPP może korzystać. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
 

Informacja o bezpieczeństwie p.poż stanowi załącznik do protokołu. Zastępca komendanta 

KP PSP Dariusz Guzek na wstępie przypomniał, że za sprawą usilnych starań dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 2 Anny Mrówki udało się wykonać zalecenia komendanta Powiatowego PSP 

i dostosować szkołę do tychże wymogów. Omówił akcję „Czujka dymu w każdym domu”, 

której finał miał miejsce w czasie Dni Brzezin. Komendant zaapelował do radnych, by 

propagowali ideę zakupu czujek.  

Nadmienił, że strażacy wykonywali czynności kontrolno-ropoznawcze głównie w 

kamienicach TBS i ćwiczenia lustracyjne, w wyniku których stwierdzono 45 

nieprawidłowości, które są sukcesywnie usuwane. 

  

Radny Tadeusz Barucki zapytał, kiedy oddana zostanie nowa strażnica. Żartując, zapytał, czy 

będzie tam ustawiona stara, zabytkowa pompa. 

 

Z-ca komendanta wyraził nadzieję, że będzie to w tym roku. Przy okazji zaapelował o 

wskazanie miejsca, gdzie znajduje się taka pompa. 

 

Radny Zbigniew Bączyński poinformował,  że Wojewoda Łódzki zagwarantował dotację na 

tę inwestycję. Powiedział, że w dniu dzisiejszym o godzinie 15.00 odbędzie się nadzwyczajna   

sesja Rady Powiatu, która przyjmie do budżetu dotacje Wojewody na budowę strażnicy. 

 

Z-ca komendanta podziękował Radzie, burmistrzowi i kierownikom jednostek 

organizacyjnych za współpracę. 

 

Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 
 

Sprawozdanie nt. bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta przedstawiła dyrektor PSSE 

Elżbieta Szklarek. Materiał w załączeniu. Dyrektor zapowiedziała, że informacja będzie 

udostępniona także na stronie internetowej PSSE. Dyrektor poinformowała, że 

przeprowadzono 385 kontroli, z czego 77 w zakresie higieny komunalnej, 188 w zakresie 

higieny żywności, 27 w zakresie higieny pracy, 20 w zakresie w zakresie dzieci i młodzieży i 

73 w zakresie epidemiologii. Nałożono 4 mandaty karne na kwotę 1.500 zł, pobrano 83 
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próbki środków spożywczych, z czego 2 były kwestionowane i 2 próbki wyrobów 

kosmetycznych, które nie były kwestionowane. Pobrano 13 próbek wody, nie stwierdzono 

żadnych przekroczeń 50 badanych parametrów oraz 24 próbki wody z pływalni, które nie 

były kwestionowane. Podziękowała za kwotę 5.100 zł na nagrody dla dzieci za udział w 

działaniach z zakresu oświaty zdrowotnej. 

 

Radny Tadeusz Klimczak w odniesieniu do informacji zawartej w sprawozdaniu PSSE 

zapytał, w wyniku jakiej choroby zakaźnej zmarła 1 osoba. 

 

Dyrektor PSSE powiedziała, że była to sepsa (posocznica). Zwróciła także uwagę na częste 

przypadki pogryzienia przez zwierzęta (12 z 20 wystąpiło na Placu Jana Pawła II). 

Zaapelowała do wszystkich o zgłaszanie takich przypadków, co pozwoli uniknąć 

niepotrzebnych kosztów (np. na szczepienia przeciwko wściekliźnie). 

 

Przewodniczący Rady podziękował dyrektor PSSE za wystąpienie. 

 

Radna Ilona Skipor zapytała, czy prowadzono kontrole w zakresie stanu sanitarnego 

kontenerów na odpady komunalne i co w ich wyniku stwierdzono. 

 

Dyrektor PSSE odpowiedziała, że w 2014 roku nie było takich kontroli, ale w tym roku 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny polecił tego typu działania w okresie wiosennym. Poprosiła, 

by przy uchwalaniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku wziąć pod uwagę 

spostrzeżenia PSSE. Zauważyła, że firma odpowiedzialna za odbiór odpadów -GlobalEko - 

nie zapewniła odpowiednich pojemników.  

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, czy jest prawdą, że Brzeziny znajdują się w czołówce  

zestawienia, przy tworzeniu którego kierowano się kryterium najbardziej zanieczyszczonego 

powietrza. 

 

Dyrektor wyjaśniła, że 3 lata temu odebrano PSSE nadzór nad kontrolowaniem czystości 

powietrza. Zlikwidowano punkt pomiarowy w Brzezinach. Obecnie to zjawisko monitoruje 

jedynie Inspekcja Ochrony Środowiska. Dyrektor dodała, że w naszym mieście we 

wszystkich pomiarach dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego zawsze był przekroczony, co 

wiąże się m.in. z położeniem Brzezin. Podkreśliła przy okazji, że od lat stara się o 

przyłączenie Stacji do sieci centralnego ogrzewania PEC.  

 

Radny Daniel Szymczak zapytał, czy do PSSE zgłaszano przypadki wszawicy i czy PSSE 

podejmowała działania zapobiegające tej chorobie. 

 

Dyrektor PSSE odpowiedziała, że wszawica została skreślona z wykazu chorób, które 

podlegają zgłoszeniu obowiązkowemu do PSSE. Nadmieniła, że dyrektorzy szkół otrzymali 

informacje opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Wyjaśniła, że obecnie nie wolno 

bez zgody rodzica dokonać kontroli higieny dzieci. Powiedziała, że pojawiły się problemy ze 

świerzbem. Poza tym odnotowano niespotykane już od dawna choroby (krztusiec i odra), co 

jest spowodowane zaniechaniem szczepienia dzieci.  

 

Przewodniczący Rady zapytał o stan wody w wodociągu. 

 



 

 10  

Dyrektor odpowiedziała, że woda w Brzezinach wyróżnia się wysoką jakością. Wyraziła 

uznanie dla nadzoru ZUK. Zaleciła, by usunąć z regulaminu segregowania odpadów mycie 

zużytych pojemników, gdyż jest to marnotrawstwo wody, którą należy szanować.   

 

Radna Ilona Skipor zapytała o stan przygotowań do walki z epidemią eboli.  

 

Dyrektor PSSE stwierdziła, że stacja i szpital posiadają kombinezony, w województwie jest 

kapsuła, poza tym w szpitalu Biegańskiego znajduje się karetka przewozowa. Nadmieniła, że 

procedura została przypadkowo przećwiczona w Sieradzu, gdzie wystąpiło podejrzenie 

zakażenia wirusem.  

Dodała, że wprawdzie nie ma miejsc na kwarantannę i nie posiadamy oddziału zakaźnego, ale 

uważa, że służby  sanitarno – epidemiologiczne poradzą  sobie z tym problemem. 

 

Przewodniczący Rady podziękował dyrektor PSSE za informacje. 

 

6.   Informacja o funkcjonowaniu Centrum Promocji i Kultury, Miejskiej Biblioteki 

Publicznej oraz  Muzeum Regionalnego za 2014 rok. 
 

Centrum Promocji i Kultury 

 

Materiał przedstawiła dyrektor jednostki Katarzyna Spychalska. Sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. Było ono omawiane na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i 

Sportu 25 lutego 2015 r.  

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił dyrektor o przygotowanie uzupełnienia informacji nt. 

kosztów CPiK za 2015 r. Braki w materiale stwierdzono na posiedzeniu Komisji Finansowo-

Budżetowej 20 lutego 2015 r. 

 

Dyrektor wyjaśniła, że przedstawi materiał na posiedzeniu komisji w marcu, przy okazji 

prezentacji  kosztów obchód 650-lecia i Dni Brzezin. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że apelował o dopracowanie materiału, ale nie otrzymał 

kompletu danych. Zapytał o zawartą na ostatniej stronie sprawozdania informację dot. 

zajmowania przez Straż Miejską lokalu o pow. 143 m
2
  na zasadach użyczenia. Przypomniał, 

że nie wszystkie sprawy finansowe CPiK są w sprawozdaniu ujawnione.  

 

Dyrektor CPiK nadmieniła, że w Regulaminie jednostki są wyszczególnione podmioty, które 

mogą być zwolnione z opłat czynszowych i do takich zalicza się SM.  

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że jego zdaniem regulamin CPiK jest „trochę 

wypaczony”, skoro Spółdzielnia Socjalna (będąca w trudnej kondycji finansowej) jest 

zobligowana do opłacania czynszu a Straż Miejska zwolniona z tego obowiązku. Zapytał, czy 

zasadne i logiczne jest wprowadzanie takich rozróżnień. Dodał, że koszty SM są niepełne, na 

co już wcześniej zwracał uwagę.  

 

Dyrektor CPiK zaprezentowała pokaz slajdów dotyczący zrealizowanych w 2014 

przedsięwzięć kulturalnych.  Prezentacja obejmowała informację nt. m.in.: Finału WOŚP, I 

Regionalnego Konkursu Kolęd, 10-dniowego programu ferii zimowych, I Wojewódzkiego 

Slalomu Matematycznego, organizacji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchodów 

Międzynarodowego Dnia Teatru, pokazu kulinarnego Sylwii Sztandery, Majówki HIP-HOP, 
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powitania wiosny, jubileuszowych Dni Brzezin, Wakacji 2014, Święta Wojska Polskiego, 

Narodowego Czytania, Dnia Otwartego CPiK w ramach Tygodnia Aktywności Społecznej, 

Frycówki we współpracy z UŁ, Brzezińskiego Dnia Seniora, II Wojewódzkiego Slalomu 

Matematycznego, Pokazu Kotów Rasowych, II Tygla Świątecznego. 

 

W tym miejscu dyrektor CPiK Katarzyna Spychalska podziękowała prezesowi spółki PEC 

Radosławowi Bujaśkiewiczowi za sponsorowanie Dni Brzezin i dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 2 Annie Mrówce za wsparcie organizacji Frycówki. 

 

Radny Jakub Piątkowski poprosił o uzasadnienie wysokich kosztów dostępu do Internetu. 

Zapytał o bezpieczeństwo podczas Majówki HIP-HOP. 

 

Dyrektor CPiK wyjaśniła, że impreza miała miejsce na terenie CPiK na parkingu i wewnątrz 

budynku. 2 ochroniarzy pełniło wówczas służbę, ponadto policja kontrolowała imprezę, także 

Straż Miejska była poinformowana o wydarzeniu. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy podczas majówki odnotowano jakieś zajścia. 

 

Dyrektor zaprzeczyła. W sprawie Internetu nadmieniła, że podczas dwóch edycji projektu 

„Spotkania z pasjami” – spotkania online ze znanymi osobami– konieczne było szybsze łącze 

szerokopasmowego Internetu, stąd koszty wykazane w informacji, przedstawionej na Komisji 

Finansowo-Budżetowej. 

 

Radny Maciej Sysa zapytał o kwotę 6.494,01 zł za usługę noclegową i gastronomiczną. 

Chciał wiedzieć, które zespoły tak dużo nas kosztowały i jak długo były one zakwaterowane. 

 

Dyrektor CPiK powiedziała, że zakwaterowanych było kilkanaście osób- zespoły Dawida 

Podsiadło i Ani Wyszkoni- które nocowały z soboty na niedzielę. 

 

Radna Grażyna Pietrasik zapytała o informację, zawartą w załączniku nr 2 do sprawozdania o 

wykorzystaniu pomieszczeń CPiK w 2014 roku, która dotyczy instytucji zwolnionych z opłat 

za komercyjny wynajem pomieszczeń. W wykazie pojawił się Komitet Wyborczy PiS. Radna 

podkreśliła, że KW PiS każdorazowo korzystał z lokali odpłatnie i poprosiła o wyjaśnienie. 

 

Dyrektor CPiK przeprosiła za tę pomyłkę. Błąd popełnił pracownik przygotowujący 

zestawienie.  

 

Radna Grażyna Pietrasik zapytała, jaki jest stosunek zajęć nieodpłatnych do zajęć płatnych, 

oferowanych przez Centrum. 

 

Dyrektor CPiK powiedziała, że przygotuje taką informację. 

 

Radny Michał Drożdż zapytał o postępy w sporze z Greenem oraz o wynajem sali dla 

stowarzyszenia seniorów. Chciał wiedzieć, czy można zwolnić stowarzyszenia z opłat za 

wynajem. 

 

Dyrektor odpowiedziała, że Stowarzyszenie Młodzi Duchem jest zwolnione z czynszu. Jeżeli 

chodzi o wynajem okazjonalny (sylwestry, bale) – stowarzyszenia także są zwolnione z opłat.  

Odnośnie sporu z Greenem wyjaśniła, że skończyła się droga polubownego załatwienia 

sprawy na zasadzie ugody. P. Adam Ciesielski – a właściwie Sąd - wystąpił o zapłacenie 
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kwoty należnej wynagrodzenia z odsetkami i kosztami postępowania - 5.700 zł (gaża artysty -

5.500 zł). Poinformowała, że zostało złożone w tej sprawie odwołanie. 

 

Radny Maciej Sysa zapytał o Finał WOŚP, podczas którego Green chciał przekazać gadżety 

na licytację, a CPiK odmówił ich przyjęcia. Odmowa była uzasadniona tym, że CPiK jest w 

sporze z Greenem. Radny zaznaczył, że nie była to prywatna impreza CPiK a przedsięwzięcie 

ogólnokrajowe. Zdaniem radnego argumentacja Sztabu WOŚP jest niewłaściwa. 

 

Dyrektor CPiK wyjaśniła, że Green nie rozmawiał z nią osobiście. Powodem odmowy 

przyjęcia darów było także przekroczenie terminu przekazania gadżetów. Zgodnie z 

regulaminem imprezy gadżety były przyjmowane do piątku do godz. 16.00, natomiast 

informacja o chęci podarowania przedmiotów na licytację pojawiła się w sobotę późnym 

wieczorem. Wielu osobom musiano odmówić a dary złożone po terminie trafiły na tzw. 

loterię. Dyrektor powiedziała, że nie mogła zrobić wyjątku. Dodała, że ciężko jej jest 

wyobrazić sobie sytuację, że jest z kimś w sporze i musi nieszczerze promować tę osobę. 

 

Radny Maciej Sysa zapytał, czy Finał WOŚP to w takim razie impreza masowa, krajowa, czy 

prywatna CPiK. 

 

Dyrektor CPiK odpowiedziała, że jest to przedsięwzięcia ogólnokrajowe. 

 

Radny wyraził zdanie, że argumentacja dyrektor jest bardzo niestosowna. Zapytał 

przewodniczącego, czy ma zamiar zabrać głos w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady zapytał dyrektor CPik, czy był jakikolwiek wyjątek od zasady 

przyjmowania darów w określonym w regulaminie imprezy terminie. 

 

Dyrektor CPiK zaprzeczyła. Poinformowała, że w BIS pojawiła się informacja o tym, że 

gadżety można przekazywać do 31 grudnia 2014 r., lecz na prośbę szkół termin przedłużono.  

Osobom, od których nie przyjęto darów, proponowano inne formy jak np. licytacja 

internetowa.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że od osoby współprowadzącej brzeziński Finał WOŚP wie, 

iż były przyjęte rzeczy, które złożono po terminie. 

 

Dyrektor CPiK wyjaśniła, że przyjmowanie darów po terminie byłoby kłopotliwe. Każdy 

przedmiot był fotografowany, numerowany i rejestrowany, zatem wszelkie zmiany zakłócały 

przebieg licytacji.  

 

Rady Zbigniew Bączyński zapytał dyrektor, jakie odczucia wzbudziły w niej słowa 

przewodniczącego Rady, który nazwał jej zachowanie „godnym pogardy” oraz czy autor słów 

przeprosił za takie sformułowanie. Wyraził zdumienie, że można w taki sposób zwrócić się do 

kobiety i kierownika jednostki. Zaznaczył, że nie zgadza się z przewodniczącym w tej kwestii 

oraz wyraził swój podziw dla wiedzy i pracy dyrektor CPiK. 

 

Dyrektor CPiK podziękowała radnemu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o kolejne pytania do sprawozdania CPiK. Radni nie zabrali 

głosu. 
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Przewodniczący Rady zapytał, ile osób korzysta regularnie z oferty CPiK. 

 

Dyrektor CPiK powiedziała, że przygotuje informację dla przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że należy uregulować sprawy wypoczynku dla dzieci 

organizowanego przez Centrum. 

 

Dyrektor CPiK nadmieniła, że konieczna jest zmiana w Statucie Centrum, polegająca na 

wprowadzeniu zapisu dot. organizacji wypoczynku. 

 

Radny Przemysław Maślanko skonstatował, że zagadnienie to było omawiane na posiedzeniu 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 25 lutego 2015 r. Podkreślił, że Komisja potwierdza 

potrzebę wprowadzenia zmian w Statucie CPiK. Wypowiedział się także w sprawie poprawy 

oświetlenia i oznaczenia reklamą świetlną siedziby CPiK.   

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

 

Sprawozdanie przedstawiła dyrektor Danuta Bączyńska. Materiał w załączeniu. 

 

Biblioteka  oprócz swoich zadań statutowych pełni zadania biblioteki powiatowej, 

koordynując pracę 6 bibliotek gminnych. Na ten cel placówka corocznie uzyskuje od 

Starostwa Powiatowego dotację. Biblioteka oferuje spotkania autorskie, wystawy, konkursy. 

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 823 pozycje książkowe. Liczba czytelników pozostała 

na tym samym poziomie, co w roku poprzednim tj. 2859. Zwiększyła się liczba wypożyczeń, 

szczególnie atrakcyjnym miejscem dla użytkowników była czytelnia internetowa, którą 

odwiedziło 3204 – z czego dorośli to 10 %, a dzieci i młodzież 90 %.  Dostęp do Internetu i 

komputerów był dla wszystkich bezpłatny (do dyspozycji 10 komputerów). Biblioteka 

prowadziła intensywną działalność informacyjną. Prowadzone były prace przy tworzeniu 

bibliografii regionalnej, dokumentującej życie społeczne i kulturalne miasta i powiatu. 

Biblioteka ściśle współpracowała ze szkołami w naszym regionie, ze Stowarzyszeniem 

Rodziców i Opiekunów dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”, Świetlica 

Środowiskowo – Terapeutyczną „Świetlik”  i wieloma innymi. Do wspólnych działań 

należały m.in.: warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, wystawy prac 

artystów i wiele, wiele innych. W placówce organizowane były wystawy dotyczące 

najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce i na świecie oraz upamiętniające rocznice 

narodzin i śmierci pisarzy. Plany na 2015 r. wymiana regałów, montaż klimatyzacji i zakup 

sprzętu komputerowego, w tym projektora, tak bardzo niezbędnego w naszej placówce.  

Niewiele punktów zabrakło nam aby udało się to uczynić w roku ubiegłym w staraniach o 

fundusze zewnętrzne. Biblioteka ma od kilku lat swoją własną odnowiona stronę internetową 

na której na bieżąco zamieszczane są informacje o wszystkich wydarzeniach mających 

miejsce w naszej bibliotece.   

 

Dyrektor MBP podziękowała radnym i burmistrzowi za współpracę. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy w MBP robiono rozeznanie dot. możliwości wymiany 

pieca. Zwrócił uwagę, że większą część budżetu jednostki przeznacza się na zakup oleju 

opałowego. 
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Dyrektor MBP powiedziała, że czeka na podłączenie budynku do centralnego ogrzewania 

PEC. Możliwe, że uda się to pod koniec tego roku. Rozeznanie dot. wymiany pieca było 

robione dawniej, oszacowane koszty okazały się bardzo wysokie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski podziękował p. Marii Witkowskiej za 

zapewnienie dzieciom miłego wypoczynku w MBP. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk przyłączyła się do podziękowań dla pracownicy 

MBP. Podziękowała  również dyrektor MBP. 

 

Radny Tadeusz Barucki wyraził podziw dla wystawy Wioska Skrzatów, która cieszyła się 

ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. 

 

Muzeum Regionalne 

 

Materiał referował dyrektor Paweł Zybała. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

Stwierdził, że rok 2014 r. był szczególny dla Muzeum z uwagi na jubileusz 650-lecia 

potwierdzenia praw miejskich. Poinformował, że Muzeum zorganizowało 11 wystaw 

czasowych, co stanowi ewenement na tle poprzednich lat. Novum stanowi fakt, że Muzeum 

przygotowało 2 wystawy międzynarodowe: Sylvie Kaptur-Gintz i Erica Pawlitzk’ego. 

Posiłkując się cytatem, powiedział, że „sztuka to najlepszy sejsmograf wszelkich zagrożeń”. 

Podzielił się refleksją na temat wystawy Sylvie Kaptur, w której twórczości widać zapowiedź 

wojny. Podziękował dyrektorom szkół za współpracę.  

 

Radny Przemysław Maślanko poinformował, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i 

Sportu omawiano potrzeby MBP i Muzeum. Podkreślił, że Komisja popiera starania i 

działania dyrektorów tych jednostek. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk uwypukliła fakt, że Muzeum Regionalne ciągle 

rozwija się. Tworzy np. kolekcję sztuki nowoczesnej. 

 

7. Informacja z prac burmistrza między sesjami. 
 

Radny Tadeusz Klimczak zapytał o przyczynę nieobecności na sesji burmistrza. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że burmistrz  jest chory. 

 

Tę informacje potwierdziła zastępca burmistrza Justyna Nowak. 

 

Radny Tadeusz Klimczak zauważył, że należało to zakomunikować na początku sesji. 

 

Radny Zbigniew Bączyński  zapytał, jak długo burmistrz będzie przebywał na zwolnieniu. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że prawdopodobnie do środy. 

 

Sprawozdanie z prac burmistrza przedstawiła zastępca burmistrza Justyna Nowak.  

 

Poinformowała, że: 
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- 30 stycznia uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej z projektantami 

opracowania zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny 

dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta, 

- 3 lutego burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Podregionu 

Centralnego Województwa Łódzkiego obejmujący powiat brzeziński, zgierski, pabianicki i 

łódzko-wschodni na którym zostały wybrane nowe władze po wyborach samorządowych, 

 

- 3 lutego burmistrz spotkał się z przedstawicielami Wojewody Łódzkiego w sprawie 

infrastruktury senioralnej, 

 

- 3 lutego burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Rady Senioralnej, 

- 5 lutego burmistrz podpisał porozumienie na służby ponadnormatywne policjantów, które 

będą realizowane w roku 2015. Zawarte porozumienie na kwotę 57.600 zł. przewiduje 

realizację 90 dwuosobowych służb pełnionych przez policjantów oraz 60 mieszanych 

pełnionych przez policjanta i strażnika miejskiego. 

- 6 lutego burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ŁOM, na którym 

została podjęta uchwała w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia ŁOM, dzięki której każdy 

powiat będzie miał swojego reprezentanta w Zarządzie, 

 

- 6 lutego brała udział w rocznej odprawie policjantów Komendy Powiatowej Policji w 

Brzezinach,  

 

- 9 lutego burmistrz spotkał się w Łodzi w sprawie realizacji projektu przez PEC sp. z o.o. w 

Brzezinach pn. „Modernizacji systemu ciepłowniczego w Brzezinach” w ramach ZIT w 

partnerstwie ze spółkami  Veolia Energia z Łodzi , ZEC w Pabianicach, PGKiM  w 

Aleksandrowie Łódzkim i PGKiM w Koluszkach, 

 

- 12 lutego wzięła udział wraz z burmistrzem i pracownikami Urzędu w II spotkaniu 

samorządowców organizowanym przez starostę brzezińskiego, na którym zostało omówione 

pozyskiwanie środków z Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020,   

- 12 lutego po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Przebudowa zatoki autobusowej w ul. Głowackiego w  Brzezinach burmistrz 

wybrał wykonawcę  ”Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG”,  95-040 

Koluszki ul. Zawiła 23. Wpłynęła jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

- od 12 do 20 lutego pod przewodnictwem burmistrza intensywnie pracował zespół 

pracowników Urzędu (prowadząc także  konsultacje ze środowiskiem naukowym w tym 

pracownikami Politechniki Łódzkiej) w celu przygotowania ostatecznych wersji fiszek dla 8 

projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych: 

1)  Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY, 

2) Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach, 

3) Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych 

Miasta Brzeziny, 

4) Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, 
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5) Budowa zrównoważonego systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowania do 

potrzeb sieci transportu multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej, 

6) Rewitalizacja rynku miejskiego w Brzezinach, 

7) Budowa farmy fotowoltaicznej w Brzezinach, 

8) Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach. 

Na pierwsze pięć projektów mamy zapewnione dofinansowanie w wysokości 29.490.000,0zł. 

Pozostałe projekty oczekują w rezerwie. 

Niezależnie od powyższego PEC sp. z o.o. w Brzezinach  w ramach ZIT w partnerstwie ze 

spółkami  Veolia Energia z Łodzi , ZEC w Pabianicach, PGKiM  w Aleksandrowie Łódzkim i 

PGKiM w Koluszkach, przygotował fiszkę dla projektu  pn. „Modernizacji systemu 

ciepłowniczego w Brzezinach”, który również oczekuje w rezerwie, 

- 17 lutego burmistrz brał udział w Forum Polska-Ukraina w Łodzi , na którym wystąpiłem  w 

temacie Smart - City,  

- 17 lutego po przeprowadzonym postępowaniu w trybie  przetargu nieograniczonego na  

zadanie pn.”Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury" burmistrz wybrał firmę PGE 

Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-marca 6, 35-956 Rzeszów . Wpłynęła jedna ważna 

oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

- 23-25 lutego burmistrz był uczestnikiem międzynarodowej konferencji na Malcie w ramach 

projektu” Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej” (w ramach programu „Europa 

dla Obywateli”) . Jest to międzynarodowy projekt w którym uczestniczy 28 podmiotów z 

całej Europy ( z Belgii, Czarnogóry, Węgier, Hiszpanii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, 

Bułgarii, Malty, Polski) a  liderem jest Województwo Łódzkie . Intencją działania jest 

promowanie wzajemnego zrozumienia, przynależności do Europy, rozwijania debaty na temat 

wartości UE oraz aktywnego obywatelstwa, jak również stworzenia wielopoziomowej sieci 

władz lokalnych, regionalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Projekt 

umożliwia wymianę dobrych praktyk w dziedzinie integracji społecznej celem poprawy 

zakresu usług publicznych na rzecz mieszkańców regionu i wzmocnienia współpracy z 

przedstawicielami III sektora. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, kiedy spodziewamy się owoców pracy Komisji 

Urbanistycznej. 

Drugie pytanie dotyczyło modernizacji systemu ciepłowniczego. Zapytał o koszt spółki w 

modernizacji węzła ciepłowniczego. 

 

Zastępca burmistrza, w nawiązaniu do 1. pytania, powiedziała, że zakłada, iż zmiana 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny uda się do końca 

roku. 

W odpowiedzi na 2 pytanie podała szacunkową kwotę około 40 mln zł, z dofinansowaniem – 

20 mln zł. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o pomysły na pozyskanie tych 20 mln zł. 

 

Zastępca burmistrza powiedziała, że za realizację odpowiada PEC, a zatem nie będą to środki 

z budżetu miasta. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy spółka  PEC planuje zaciągnąć na ten cel kredyt. 
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Zastępca burmistrza stwierdziła, że nie będzie wypowiadała się w imieniu prezesa PEC. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że można o to zapytać w punkcie 10. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Michałowi Dróżdżowi, jednak radny Tadeusz Barucki 

zwrócił uwagę, że kolejność zgłoszeń radnych do wypowiedzi była inna i należało udzielać 

głosu: Jakubowi Piątkowskiemu, Tadeuszowi Klimczakowi i Tadeuszowi Baruckiemu. 

 

Przewodniczący Rady przeprosił, że przeoczył zgłoszenia.  

 

Radny Michał Dróżdż zaproponował, że odda głos, jednak radny Tadeusz Klimczak 

powiedział, że nie jest to konieczne.  

 

Radny Michał Dróżdż poprosił o podanie planowanej lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz 

terminu rozpoczęcia prac. Wnioskował o rozszerzenie informacji nt. inwestycji pn. 

Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że farma będzie zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego. 

Orientacyjny koszt to 30 mln zł za całość, natomiast przewidujemy dofinansowanie na 

poziomie 10 mln zł. Dodała, że są szanse na dofinansowanie z Narodowego lub 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Omawiany projekt jest w rezerwie.  

Jeśli chodzi o drugi  projekt – Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej – także jest w rezerwie. 

Koszt całkowity to 23 ml zł, przewidywane dofinansowanie to kwota 19,5 mln zł. 

 

Radny Tadeusz Klimczak zapytał, co kryje się pod nazwą projektu Rewitalizacja rynku 

miejskiego w Brzezinach. Zapytał, czy chodzi tu o Plac JP II. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że chodzi o rewitalizację targowiska miejskiego. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o informację z 12 lutego dot. postępowania w trybie przetargu  

na zadanie pn. „Przebudowa zatoki autobusowej w ul. Głowackiego”. Radny powiedział, że 

inwestycje zakończone, odebrane i rozliczone nie powinny być zmieniane, gdyż były 

finansowane ze środków zewnętrznych. Poprosił o wyjaśnienie, jaka była przyczyna 

wprowadzania zmian.  

 

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że środki zewnętrzne dzielą się na krajowe („schetynówka”) i 

unijne. Omawiana inwestycja była wykonana z krajowych środków zewnętrznych, z 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przebudowa była spowodowana tym, 

że autobus przegubowy nie mieścił się w zatokach przystankowych.  

 

Radny Tadeusz Barucki wyraził niezadowolenie z odpowiedzi. Zapytał, dlaczego wcześniej, 

przed odebraniem inwestycji, nie dokonano poprawek. 

 

Zastępca burmistrza wytłumaczyła, że nie można było zapłacić wykonawcy za dodatkowe 

prace. Nie było to przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagało 

to wprowadzenia dodatkowego zadania. 

 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że zabrakło wcześniejszej informacji dla radnych na ten 

temat. 
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Zapytał następnie o pobyt burmistrza na Malcie, gdzie odbywała się  międzynarodowa 

konferencja w ramach projektu „Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej” w 

ramach programu „Europa dla Obywateli”. Złożył „wniosek formalny” do Komisji 

Rewizyjnej o sprawdzenie zasadności tego wyjazdu. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji 

burmistrz odwiedził Monachium, a koszty delegacji wyniosły około 6.000 zł.  

 

Przewodniczący Rady zauważył, że skoro jest to wniosek formalny, to należy go 

przegłosować. 

 

Radny Zbigniew Bączyński wtrącił, że radny Tadeusz Barucki wprawdzie użył wyrażenia 

„wniosek formalny”, ale głosowanie nie jest tu konieczne. 

 

Radny Tadeusz Barucki sprostował swoją prośbę, mówiąc, że chodziło mu o wniosek do 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady  po tym wyjaśnieniu zrezygnował z przeprowadzenia głosowania. 

 

Radny Tadeusz Klimczak zaakcentował fakt, że wyjazd miał miejsce w terminie 23-25 lutego, 

a dziś jest 26 lutego. 

 

Radny Daniel Szymczak zadał pytanie w sprawie Rewitalizacji targowiska miejskiego w 

Brzezinach. Chciał wiedzieć, czy będzie możliwe udostępnienie mieszkańcom planu tej 

inwestycji. Zapytał, czy były przeprowadzane konsultacje społeczne dotyczące tego, czy 

zainteresowanych będzie stać na zakup miejsc targowych. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że nie ma jeszcze projektu. Nadmieniła, że na etapie 

projektowania na pewno zostaną przeprowadzone konsultacje. 

 

Radny Michał Drożdż wykazał zainteresowanie pobytem burmistrza na Malcie. Zapytał, jakie 

są rezultaty tej zagranicznej wizyty oraz jakie były koszty tego wyjazdu.  

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że jeśli chodzi o koszt, to płaciliśmy jedynie za przelot.  

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie interesuje go (cyt.) „czy burmistrz leciał 

samolotem, czy jechał rowerem, tylko po co”. 

 

Zastępca burmistrza dodała, że najlepiej będzie poczekać na powrót burmistrza, który sam 

przybliży okoliczności swojego wyjazdu. 

 

Radny Grzegorz Maślanko zapytał o Ekologiczną modernizację źródeł ciepła w Brzezinach. 

Poprosił o rozszerzenie informacji na temat inwestycji. 

 

Zastępca burmistrza poinformowała, że projekt zakłada modernizację energetyczną 

Przedszkola Nr 3, Gimnazjum oraz MBP. 

W Przedszkolu Nr 3 będzie wykonana kompleksowa modernizacja obiektu  łącznie z 

wymianą wyposażenia drzwi zewnętrznych okien, oświetlenia oraz wymianą źródeł ciepła z 

pieców węglowych na przyłącza sieciowe wraz z budową węzła cieplnego, dostosowanie 

instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do nowych 

warunków. 
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W Gimnazjum wykonana zostanie termomodernizacja obiektu łącznie z wymianą 

wyposażenia drzwi, okien, oświetlenia wraz z remontem instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.  

W Miejskiej Bibliotece Publicznej planuje się wymianę  pieców olejowych na przyłącze 

sieciowe łącznie z budową węzła cieplnego i wymianą oświetlenia na energooszczędne. 

 

Radny Maciej Sysa zapytał, czy sesja jest nagrywana i transmitowana na żywo. 

 

Przewodniczący Rady potwierdził, że sesja jest transmitowana.  

 

Przewodniczący Rady podziękował zastępcy burmistrza za przedstawienie sprawozdania. 

Zapytał radnych, kto wybiera się na pogrzeb o godz. 14.00. Zaznaczył, że w razie braku 

kworum obrady będą przerwane i przeniesione na następny dzień. 

 

Zgłosiło się  4 radnych,  zatem przewodniczący postanowi kontynuować obrady. 

 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Jakub Piątkowski zabrał głos w imieniu mieszkańców ul. Ludowej w sprawie stanu 

nawierzchni dróg. Przy tej okazji zwrócił uwagę, że nieulepszonych dróg jest w naszym 

mieście więcej i zasugerował stworzenie harmonogramu naprawy dróg, które wymagają 

remontów. 

 

Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu Andrzejowi 

Kurczewskiemu. 

 

Zastępca burmistrza zgodziła się z  pomysłem radnego Jakuba Piąkowskiego. Poinformowała, 

że Spółdzielnia Socjalna Communal Sernice otrzymała zlecenie na bieżącą naprawę 

nawierzchni m. in. ul. Ludowej.  

 

Radny Jakub Piątkowski ponowił pytanie, czy może oczekiwać na grafik naprawy dróg. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski poprosił zastępcę burmistrza o krótkie 

ustosunkowanie się do pytania radnego. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że sprawa harmonogramu remontów dróg jest do 

załatwienia, tylko wymaga wcześniejszych konsultacji.  

 

Radny Tadeusz Barucki wtrącił, że prosi o wypowiedzi niekoniecznie krótkie, ale rzeczowe.  

 

Radny Przemysław Maślanko w imieniu mieszkańców ul. Ogrodowej i Sikorskiego wystąpił 

o wykonanie tam trwałej nawierzchni i przygotowanie harmonogramu kolejności prac 

drogowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w całym mieście. Prosił, by to zestawienie 

było udostępnione mieszkańcom.  

 

Radna Ilona Skipor złożyła interpelację w sprawie problemu, jaki wyniknął przy realizacji 

budżetu partycypacyjnego. Przypomniała, że Rada Miasta Brzeziny uchwaliła przeznaczenie 

500 tys. zł na ten cel. Wyeksponowała fakt, że w projekt zaangażowało się wielu 

mieszkańców. Wymieniła 3 zadania wyłonione do realizacji w drodze głosowania 

mieszkańców: 
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- miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1, 

- utworzenie placu zabaw (ul. Przechodnia), 

- remont kamienicy ul. Staszica 8. 

Zapytała, dlaczego zadania nr 1 i 2 są ujęte w budżecie, natomiast zadanie nr 3 jest pominięte.  

Chciała wiedzieć, kiedy rozpoczną się prace związane z realizacją ww. projektów. 

Poprosiła o wskazanie celu, na jaki została przeznaczona nadwyżka w kwocie 50 tys. zł, 

stanowiąca różnicę między kwotą uchwaloną a przyjętą do realizacji. Wnioskowała o podanie 

kwoty zadysponowanej na budżet obywatelski na 2015 rok oraz terminu składania wniosków.  

Powiadomiła, że kontaktowała się z wnioskodawczynią projektu dot. remontu kamienicy w 

ul. Staszica 8. Mieszkanka jest zdegustowana tym, że zadanie nie jest realizowane. Radna 

apelowała do prezesa TBS Tomasza Miazka o wyjaśnienia. Wnioskowała o usunięcie z 

projektu uchwały ws. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok kwoty 200 tys. zł na 

wniesienie wkładu pieniężnego dla spółki TBS do momentu rozwiania wątpliwości.  

 

Radna Ilona Skipor w drugiej interpelacji wystąpiła w imieniu mieszkańców nieruchomości  

przy ul. Skłodowskiej-Curie 10/12/14. 24 lutego radna uczestniczyła w spotkaniu zarządu 

Powiatowego Centrum Zdrowia, na którym obecny był wicestarosta Roman Sasin i zarządcy 

nieruchomości. Spółka PCZ wypowiedziała umowy na zaopatrzenie w wodę i centralne 

ogrzewanie. Zapytała, dlaczego w spotkaniu nie brał udziału przedstawiciel władz miasta. 

Chciała poznać zamiary burmistrza dot. możliwości rozwiązania powstałych kontrowersji.  

 

Zapytała prezesa spółki ZUK Janusza Cywińskiego, ile kosztowałoby wykonanie przyłącza 

wodociągowego. Dodała, ze najbliższe przyłącze znajduje się przy ul. Korczaka. 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia poprosił, by to pytanie przenieść do punktu 

„Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych”.  

 

Radna Ilona Skipor zaznaczyła, że interpelację składa jako radna i zarządca Wspólnoty. 

Nadmieniła, że mieszkańców nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie nie będzie stać na 

wybudowanie kotłowni a PEC nie przewiduje budowy magistrali w tamtym kierunku.  

 

Radny Tadeusz Klimczak powiedział, że 19 lutego br. zgłaszał problem mieszkańca ze 

swojego okręgu wyborczego. Mieszkaniec otrzymał wypowiedzenie umowy dzierżawy 12- 

metrowej działki przy ul. Fredry, którą dojeżdża do swojej zabudowy. Zaproponowano mu 

przedłużenie umowy pod warunkiem sprzedaży miastu działki przy ul. Andersa/Żeromskiego. 

Podkreślił, że mieszkaniec dotychczas wywiązuje się z płatności. Radny stwierdził, że nie 

uzyskał odpowiedzi na swoje pismo w tej sprawie. Jako termin opuszczenia działki wskazano  

2 marca, zatem radny interweniuje i pyta o możliwe rozwiązania.  

 

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że jest w stałym kontakcie z zainteresowanym. Mieszkaniec 

ul. Fredry dostanie dodatkowy czas na opuszczenie działki (2 miesiące). To jedyna działka 

pod miejsca parkingowe, na które jest zapotrzebowanie. Przyznała, ze sprawa wymaga 

skonsultowania z burmistrzem po jego powrocie. Dodała, że rzeczywiście stwierdzono jeden 

wjazd  dla dwóch działek.   

 

Mieszkaniec poprosił o zabranie głosu i powiedział, że wydłużenie terminu nie jest 

rozwiązaniem jego problemu. 

 

Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że administracja miasta upora się z tą sprawą.  
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Radny Michał Drożdż ocenił sposób, w jaki postąpiono z mieszkańcem ul. Fredry, jako 

niedopuszczalny. 

 

Zastępca burmistrza powiedziała, że pojawiła się propozycja zamiany działek.W tamtym 

rejonie brakuje miejsc parkingowych i stąd przedstawiona mieszkańcowi propozycja. 

 

Radny Tadeusz Klimczak zwrócił uwagę, że można wypracować kompromis a nie stawiać 

ultimatum.  

 

Zastępca burmistrza podkreśliła, że uzgodnienia trwają, nie może szafować obietnicami, ale 

zapewniła prolongatę terminu opuszczenia działki. 

 

Radna Grażyna Pietrasik w związku z nadchodzącą wiosną poruszyła temat konieczności 

poprawienia estetyki miasta. Zaproponowała, by na latarniach na Placu JP II zawiesić 

kwietniki, które uatrakcyjniłyby jego surowy, ascetyczny wizerunek. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że trzeba oszacować koszty i rozważyć sugestię radnej.  

 

Radny Maciej Sysa w odniesieniu do swojej poprzedniej interpelacji (dot. ustawienia znaku 

zakazu i słupków) powiedział, że z jego korespondencji mailowej z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich wynika, że działka należy wprawdzie do ZDW, ale tylko w zakresie odcinka 

ul. Wojska Polskiego, który odchodzi od skrzyżowania z ul. Modrzewskiego, natomiast 

odcinek od ul. Lasockich do ul. Modrzewskiego znajduje się pod jurysdykcją miasta. Poprosił 

o wyjaśnienia. Przypomniał, że prosił o inspekcję techniczną kamienicy Mickiewicza 24. 

Powiedział, że inspekcji poddana była wyłącznie brama. Zwrócił uwagę, że od strony rynku 

ściana działowa jest zawilgotniała, zagrzybiona, wymaga docieplenia etc. Uprzedził, że w 

przypadku niepodjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców 

kamienicy, wezwany zostanie inspektor nadzoru oraz telewizja. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o sformułowanie pytania. 

 

Radny Maciej Sysa powiedział, że chodzi mu o odniesienie się do poprzedniej interpelacji. 

 

Przewodniczący Rady pouczył radnego, że powinien zabrać głos w tej kwestii w punkcie 

„Odpowiedzi na interpelacje”. 

 

Radna Ilona Skipor zapytała przewodniczącego Rady, czy otrzymał pismo związane ze 

sprawą remontu kamienicy przy ul. Staszica 8 (w ramach budżetu partycypacyjnego).  

 

Przewodniczący Rady potwierdził wpływ pisma. 

 

Radna chciała wiedzieć, dlaczego radni – członkowie Komisji Rewizyjnej - nie byli 

poinformowani o wpłynięciu takiego pisma.   

 

Przewodniczący Rady powiedział, że pismo adresowane było do niego.  

Zapewnił, że radni otrzymają pismo do wiadomości, jeśli jest taka wola. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że skoro pismo było skierowane do przewodniczącego, to 

jego zdaniem także do Rady.  
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Radny Daniel Szymczak poprosił o oczyszczenie nawierzchni ulic Mickiewicza i Staszica z 

piasku. Wkrótce piach spłynie do kanałów, a wtedy pojawi się problem oczyszczania 

studzienek. Zapytał o termin naprawy zamiatarki.  

 

Zastępca burmistrza powiedziała, że jeśli dobra pogoda  się utrzyma, to zamiatarki zostaną 

uruchomione.  

 

Radny Zbigniew Bączyński w uzupełnieniu wypowiedzi poprzednika zwrócił uwagę, że w ul. 

Sienkiewicza kratki ściekowe są zapchane piachem, więc woda nie spływa do studzienek, ale 

na skrzyżowanie.  

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że skoro radny Daniel Szymczak mógł wypowiedzieć się 

w sprawie piasku w tym punkcie, a nie w punkcie „Wolne wnioski”, on też pozwoli sobie na 

zabranie głosu na ten sam temat.  

 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że jeśli opis sytuacji zakończy się pytaniem, to udzieli 

radnemu pozwolenia na zabranie głosu. Przypomniał definicję interpelacji. 

 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że obecny punkt nowi nazwę „Interpelacje i zapytania 

radnych”.  

 

Zapytał o możliwość uprzątnięcia piasku z kratek kanalizacyjnych przy ul. Konopnickiej oraz 

o metodę czyszczenia Placu JP II. W jego mniemaniu zamiatarka się nie sprawdzi. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że technika czyszczenia zostanie przedyskutowana ze 

Spółdzielnią Socjalną CS.  

 

Radny Daniel Szymczak podzielił się spostrzeżeniem, że na Placu Jana Pawła II od strony 

Staszica na  nawierzchni z kostki utworzyły się  koleiny.  

 

Przewodniczący Rady upomniał radnego, że to już był ewidentnie wolny wniosek. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała radnemu, że zostanie to sprawdzone.  

 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady wymienił  odpowiedzi, które wpłynęły do jego wiadomości: 

- 2 dla radnego T. Baruckiego, 

- dla radnego A. Kurczewskiego, 

- 2 dla radnego T. Klimczaka, 

- dla radnej G. Pietrasik, 

- dla radnej I. Skipor, 

- 2 dla radnego M. Sysy, 

- dla P. Maślanko. 

Zapytał, czy radni są usatysfakcjonowani odpowiedzią? 

 

Radny Tadeusz Barucki wyraził niezadowolenie z odpowiedzi w sprawie schroniska dla 

zwierząt. Był zaskoczony, że miasto rozważa „różne warianty”, o których radni nic nie 

wiedzą.  
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W kwestii odpowiedzi od prezesa TBS powiedział, że nie wymagał stanowiska na piśmie. 

Chodziło mu tylko o wyjaśnienie sprzecznych informacji. Burmistrz mówił bowiem o 

budowie pasażu od Modrzewskiego do Staszica a prezes TBS stwierdził, że nie ma pieniędzy 

na rozebranie budynku.  

 

Zastępca burmistrza, udzielając odpowiedzi dot. schroniska, wyjaśniła, że koszt inwestycji 

oszacowano na 1 mln zł. Dlatego zaczęto szukać alternatywnych rozwiązań. Poinformowała, 

że na spotkaniach z władzami okolicznych gmin negocjuje się udział w kosztach. 

Zapowiedziała, że po przygotowaniu kalkulacji, zostanie ona przedstawiona na posiedzeniach 

komisji.  

 

Radny Tadeusz Barucki nadmienił, że przez 4 lata stanowisko organu wykonawczego było 

zupełnie inne. 

 

Radny Michał Drożdż wyraził ubolewanie nad tym, że radnych (cytat) „bombarduje się 

bajkami”. Apelował, by ważyć słowa i nie wprowadzać radnych w błąd. Niedorzeczna wydała 

się radnemu podana przez zastępcę burmistrza kwota 1 mln zł na budowę schroniska dla 

zwierząt. 

 

Zastępca burmistrza powiedziała, że istniał projekt na budowę schroniska, ale kosztorys 

wykazał zbyt wysokie koszty. Rzeczywiście teren pod budowę był wyznaczony za 

oczyszczalnią ścieków i taka wiadomość została radnym przekazana. Teraz jednak pojawiła 

się inna możliwość.  

 

Radny Michał Drożdż powiedział, że nad opcjami można było zastanawiać się wcześniej. 

 

Przewodniczący Rady zdyscyplinował radnego, który zabrał głos bez zgłoszenia. 

 

Radny Tadeusz Klimczak powiedział, że nie zgadza się z opinią GDDKiA ws.   

zainstalowania świateł lub lustra przy   skrzyżowaniu ulic Św. Anny-Reformacka-Moniuszki. 

Radny odniósł wrażenie, że nadawca pisma nie odpowiedział na temat. Radny zapowiedział, 

że będzie kontynuował swoje starania dotyczące poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie, 

gdyż  jest to miejsce w mieście newralgiczne i niebezpieczne. Radny podzielił się informacją 

pozyskaną z Komendy Powiatowej Policji nt. licznych kolizji i wypadku z poszkodowanym w 

tej części Brzezin. Radny zapowiedział petycję w tej sprawie popartą podpisami 

mieszkańców, być może zaangażuje także posłów ziemi łódzkiej i ponownie zwróci się do 

GDDKiA w Łodzi. Dodał, że pokłada ufność w radnych obecnej kadencji, że nie odmówią 

swojego wsparcia. 

 

Radny Tadeusz Klimczak powiedział, iż otrzymał odpowiedź od zastępcy burmistrza, że 

miasto posiada dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Św. Anny od strony 

wschodniej kościoła Św. Anny oraz na wykonanie zatoki parkingowej od wschodniej strony i 

wykonanie chodnika. Przypomniał słowa burmistrza, wypowiedziane na poprzedniej sesji, 

dot.  lokalizacji parkingu w miejscu po dawnym dworcu PKS. Radny zapytał (cytat) „gdzie 

leży prawda?” 

 

Radny w dalszym ciągu swojej wypowiedzi nawiązał do wadliwie przebudowanych wg niego 

skrzyżowań Fredry – Żeromskiego – Andersa - Św. Anny - Sportowa. Zastępca burmistrza, 

zdaniem radnego, udzielając odpowiedzi zastosowała „spychotechnikę”. Radny uważa, że 

skrzyżowania są przebudowane w sposób niewłaściwy.  
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Radny nadmienił, iż czuje się ignorowany i zadeklarował, że w momencie zaistnienia kolizji 

na tych skrzyżowaniach jako pierwszy zgłosi organom ścigania niepodejmowanie przez 

władze odpowiednich działań zmierzających do eliminowania zagrożeń. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Monika Kuźmicka-Szczech wyjaśniła, że odpowiedź dla 

radnego była opracowana w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji a ta nie odnotowała 

zdarzeń drogowych w tych rejonach miasta. Powiedziała, że dokumentacja projektowa 

spełnia wszystkie wymagania, warunki i normy określone przepisami prawa. Nie można 

zatem kwestionować jej zgodności z przepisami.  

 

Radny Tadeusz Klimczak stwierdził, że nie neguje, iż warunki są spełnione, ale leży mu na 

sercu dobro kierowców, którzy narażeni są na niebezpieczeństwo. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju dodała, że parametry techniczne dróg spełniają wymagania       

i nie można – tak jak wnioskuje radny - ustawić zakazu poruszania się samochodów 

ciężarowych. Powiedziała, że podjęte zostaną próby np. ograniczenia w tych miejscach 

prędkości.  

 

Radny Tadeusz Klimczak zaznaczył, że pozostaje przy swoim zdaniu. 

 

Radna Grażyna Pietrasik wypowiedziała się w sprawie odpowiedzi, jaką otrzymała na 

interpelację dot. naruszania porządku miedzy blokami Przedwiośnie 1 i 1a. Zwiększenie tam 

liczby kontroli przez Straż Miejską nie jest wystarczające. Zaakcentowała fakt, że prosiła o 

rozwiązanie systemowe. Wyraziła pogląd, że optymalnym rozwiązaniem byłoby 

monitorowanie tego obszaru. Dodała, że przestrzeń miedzy blokami nie jest oświetlona i 

odpowiednio dozorowana.  

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o monitoring na Placu Jana Pawła II i w Parku Miejskim. 

Chciał wiedzieć, czy jest on w jakikolwiek sposób wykorzystywany. Zapytał, kto ma do niego 

dostęp. 

 

Zastępca burmistrza uwypukliła fakt, że monitorować możemy  jedynie teren boiska Orlik, 

nie wchodzi w grę dozorowanie terenu BSM, a tam głównie gromadzą się kibice. 

Poinformowała, że na prośbę BSM interpelacja radnej G.rażyny Pietrasik została 

udostępniona i czekamy na stanowisko zarządu Spółdzielni. 

Odpowiadając radnemu Jakubowi Piątkowskiemu, stwierdziła, że podgląd monitoringu 

parkowego jest w Muzeum Regionalnym, a Pl. Jana Pawła II - w Straży Miejskiej. 

 

Radna Grażyna Pietrasik uznała, że to nie jest problem tylko BSM. Zaobserwowała, że 

powstanie nieformalnej strefy kibica między blokami jest reperkusją powstania Orlika. 

Owszem, udało się rozwiązać problem gromadzenia młodzieży na pasażu, ale kłopot pojawił 

się na terenie BSM. Oczyszczanie terenu generuje dodatkowe koszty dla spółdzielców.  

Tłumaczenie, że jest to teren spółdzielni, jest nie na miejscu. Zgromadzeni tam kibice są także 

mieszkańcami miasta Brzeziny.  

 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że Policja ma swoje metody radzenia sobie z 

kibicami. Głównie dwie drużyny i ich kibice sprawiają problemy natury porządkowej. 

 

10. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek 

miejskich. 
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Radny Grzegorz Maślanko poruszył sprawę wizerunku siedziby CPiK. Jego zdaniem 

nieestetycznie wygląda prawa ściana budynku. Tuje rosnące przy ogrodzeniu  Centrum  

zawężają drogę, stwarzając niebezpieczeństwo w ruchu pieszych. Poprosił też o zmianę szaty 

graficznej okładki BIS w taki sposób, by kolorystyka 1. strony gazety korespondowała z 

barwami biało – czerwono – zielonymi miasta.  

 

Dyrektor CPiK powiedziała, że przekaże uwagę dot. dotyczącą szaty graficznej BIS 

redaktorowi naczelnemu. Podkreśliła, że o zieleń wokół budynku dba Spółdzielnia Socjalna. 

Rozważa się usunięcie powodujących kolizje tui i zamianę na drobniejsze nasadzenia. 

 

Radna Ilona Skipor zapytała prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czym jest 

spowodowany problem z remontem kamienicy Staszica 8.  

Radna zapytała prezesa Zakładu Usług Komunalnych o koszt budowy wodociągu na ul. 

Skłodowskiej-Curie. 

 

Prezes TBS Tomasz Miazek odpowiedział, że pieniądze z budżetu obywatelskiego na remont 

ww. kamienicy powinny być przekazana na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Prezes uważa, że 

zaistniała sprawa wymaga wyjaśnienia pod względem prawnym. Dodał, że według niego 

jedynym rozwiązaniem jest przekazanie środków na kapitał spółki, wtedy spółka przekaże je 

wspólnocie, która zdecyduje o realizacji inwestycji poprzez podjęcie stosownej uchwały. 

Trudno przewidzieć, co postanowią współwłaściciele w zakresie np. podwyżki opłat na 

fundusz remontowy. 

 

Radna Ilona Skipor wyraziła opinię, że te sprawy nie mają ze sobą związku, skoro remont 

miał być zrealizowany z budżetu obywatelskiego. Poprosiła o przygotowanie opinii prawnej 

dotyczącej właściwości przeznaczenia środków finansowych z budżetu w kwocie 200 tys. zł.  

Zapytała, czy wniosek złożony do budżetu partycypacyjnego w sprawie remontu kamienicy w 

ul. Staszica 8 powinien być zakwalifikowany oraz czy po zakwalifikowaniu wniosku do 

realizacji środki finansowe powinny być przeznaczone wyłącznie na cel określony we 

wniosku, czy prezes spółki TBS może nimi dowolnie dysponować. 

 

Prezes spółki ZUK Janusz Cywiński odpowiedział radnej, że koszt wykonania przyłącza 

wodociągowego do budynku przy M. Skłodowskiej – Curie wyniesie 11 tys. zł netto. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał, czy ZUK planuje budowę sieci kanalizacyjnej na terenie 

nowego osiedla za budynkiem ZUS i jeśli tak, to w jakim terminie. 

Wnioskował o zagospodarowanie klombu na ul. Słowackiego-Słoneczna-Krakówek. 

Poprosił o harmonogram prac zamiatarki. 

 

Prezes ZUK wyjaśnił, że plan  rozwoju i modernizacji urządzeń będących w posiadaniu 

zakładu usług wodociągowych na lata 2014-2016 nie zakłada budowy kanalizacji w tym 

rejonie miasta. Poinformował, że brał udział w spotkaniu z burmistrzem, zastępcą burmistrza i 

sekretarz miasta – uzgodniono, że ma powstać plan budowy sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej wraz z harmonogramem. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Monika Kuźmicka-Szczech obiecała zlecenie dla Communal 

Service zagospodarowania klombu na skrzyżowaniu ul. Słowackiego-Słoneczna-Krakówek. 

Powiedziała, że po uzgodnieniu grafiku omiatania z prezesem Communal Service taki 

harmonogram będzie upubliczniony. 
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Radna Ilona Skipor podzieliła się pomysłem zorganizowania przez CPiK zajęć edukacyjnych 

z zakresu ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Dyrektor Centrum Promocji i Kultury odpowiedziała, że ma pomysł zorganizowania akcji 

edukacyjnej przed Światowymi Dniami Ziemi. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, czy jest możliwość wybudowania sieci 

wodociągowej w ul. Krasickiego. 

 

Prezes ZUK poinformował, że w planie nie ma wodociągu w ul. Krasickiego, ale dodał, że w 

planie jest połączenie siecią ulic Małczewska-Strykowska przez ul. Krasickiego, jednakże nie 

może określić teraz terminu. 

 

Radny Maciej Sysa w imieniu najemców  mieszkań TBS zapytał, z jakiego powodu ci, którzy 

posiadają wodomierze, muszą jeszcze płacić ryczałt.  

 

Prezes TBS wyjaśnił, że zarówno najemcy, jak i właściciele uiszczają opłaty za wodę w 

sposób dwojaki: przez cały rok płacą co miesiąc zaliczki, które są rozliczane pod koniec roku, 

wtedy ustala się nadpłatę lub niedopłatę. Zaznaczył, że rozlicza się cały budynek, a nie 

pojedyncze lokale. W rozliczeniu bierze się pod uwagę wszystkie faktury wystawione na dany 

budynek. 

  

Radny Maciej Sysa odczytał pismo, jakie TBS rozesłał mieszkańcom – ws. stwierdzenia 

nieprawidłowości po kontroli kominów. W wyniku kontroli ustalono, że mieszkańcy 

samowolnie montują różnego rodzaju urządzenia bez zgody TBS.  

 

Prezes poinformował, że wezwał mieszkańców do przedstawienia pozwoleń na budowę w 

zakresie instalacji grzewczych. Wyeksponował fakt, że na wszelkie przebudowy wymagana 

jest zgoda spółki. Prezes wyjaśnił, że musiał dokonać sprawdzenia tego, czy najemcy mają 

pozwolenia na budowę kotłowni. Podkreślił, że na nim – jako zarządcy – spoczywa 

obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nieruchomości. 

 

Radny Maciej Sysa odczytał opinię TBS z 2003 roku, dot. jednego z lokalu przy ul. 

Mickiewicza 24, stwierdzającą, że piec c.o. spełnia wymogi prawa kominiarskiego a 

wentylacja działa sprawnie.  

 

Prezes TBS powiedział, że nie zna kontekstu sprawy. 

 

Radny przekazał prezesowi materiały, by mógł zapoznać się z całością problemu. 

 

Radny Tadeusz Klimczak jako autor pisma z 2003 r. odczytanego przez radnego Macieja  

Sysę wyjaśnił, że ówcześnie z uwagi na wysokie zadłużenie wyrażano zgodę na zakładanie 

instalacji c.o. Radny powiedział, że rozumie stanowisko prezesa TBS i współczuje mu, że 

został z problemem. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie wszystkie instalacje podlegają nadzorowi. 

Zaapelował, by nie tworzyć problemów tam, gdzie ich nie ma. 
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Prezes TBS nadmienił, że zmieniły się przepisy, od 1994 r. wymagane są zezwolenia na 

budowę. Instalacje dobudowane przez najemców bez zgody spółki są nielegalne. Poprosił 

najemców o przedłożenie dokumentów lub zaprzestanie użytkowania bezprawnie założonych 

instalacji. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie zgadza się z prezesem TBS. Uważa, że wymaganie 

od każdego lokatora pozwoleń jest przesadą. 

 

Prezes TBS ponownie powołał się na przepisy ustawy Prawo budowlane. 

 

Radna Ilona Skipor zapytała prezesa, czy w momencie objęcia stanowiska kierowniczego w 

TBS, sporządził inwentaryzację lokali, które mają bezprawnie założone instalacje. 

Powiedziała, że rozumie asekurację prezesa, ale apelowała, by podjąć próbę wypracowania 

kompromisu a nie podejmować drastyczne kroki. 

 

Prezes TBS powtórzył, że jako zarządca musi zapewnić bezpieczeństwo i to czyni. 

 

Radna Ilona Skipor wtrąciła, że rozumie trudne położenie prezesa, ale w jej mniemaniu 

pełnienie funkcji radnej obliguje ją do występowania w interesie mieszkańców. 

 

Radna Grażyna Pietrasik zapytała dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Annę Mrówkę, czy jej 

zdaniem oświetlenie i zabezpieczenie boiska Orlik jest wystarczające. Poprosiła dyrektor, by 

wyartykułowała problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem kompleksu boisk.  

 

Dyrektor SP Nr 2 poparła wniosek radnej G.rażyny Pietrasik dot. zainstalowania monitoringu 

i dodatkowego oświetlenia boiska. Jej zdaniem byłoby to dobre rozwiązanie. Wyraziła pogląd, 

że zatrudniony animator jest odpowiedzialny za organizację imprez sportowych, a nie za 

utrzymanie porządku.  

 

Radny Przemysław Maślanko nadmienił, że planuje omówić sprawy bezpieczeństwa na 

Orlikach podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, na które zaproszeni zostaną 

dyrektorzy szkół, burmistrz oraz przedstawiciele Policji i Straży. 

 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 

11.1.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 

Miasta Brzeziny na 2015 rok. 

 

Skarbnik miasta Grażyna Mela poinformowała, że zaproponowane zmiany dot. zwiększenia 

dochodów i wydatków, nie powodują one zwiększenia deficytu, zadłużenia ani przychodów. 

Projekt uchwały w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady wobec nasilenia hałasu na sali obrad poprosił obecnych o uwagę. 

 

Skarbnik zgłosiła autopoprawkę do Załącznika nr 2 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 

r. - polegająca na zmianie nazwy zadania (w dziale 921 rozdział 92195) „Zaginione miasto – 

perła historyczna Miasta Brzeziny” na nazwę „Zaginione miasto – stworzenie systemu 

efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Poinformowała, że to 

zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków ŁOM na poziomie 90%.  
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Radna Ilona Skipor poprosiła o wyjaśnienie ws. kwoty 20 tys. zł, zawartej w Planie wydatków 

inwestycyjnych na 2015 rok w dziale 700 rozdział 70005 „Budowa przyłącza wodociągowego 

i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach – klatka II”. Radna 

powiedziała, że na ten cel przeznaczono dotychczas 42 tys. zł i zapytała, czy jest to kolejny 

etap inwestycji. 

 

Skarbnik odpowiedziała, że jest to II etap. Inwestycja dotyczy 2 klatki w tym samym 

budynku. 

 

Radny Tadeusz Barucki krytycznie odniósł się do wydatkowania środków budżetowych na 

projekt Zaginione Miasto. Poprosił o wsparcie w tym zakresie radnego Zbigniewa 

Bączyńskiego. 

 

Skarbnik powtórzyła, że na ten cel otrzymaliśmy 40 tys. zł z funduszy Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego, z czego 10% to wkład własny. Zadanie to obejmuje zmeliorowanie terenu.  

 

Radny Tadeusz Barucki zalecił przemyślenie decyzji finansowania tego zadania w czasie, gdy 

są pilniejsze potrzeby. Miał także zastrzeżenia co do celowości wydatku w wys. około 5 tys. 

zł na zakup przyczepy do transportu kajaków.  

 

Radny Michał Dróżdż powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej był omawiany ten 

wydatek (dokładnie 5.904 zł). Dodał, że członkowie komisji także byli zaniepokojeni tym 

wydatkiem. 

 

Radny Maciej Sysa zapytał, gdzie znajduje się przyczepa do transportu kajaków. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że zakup był dokonany w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej projektu Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Monika Kuźmicka-Szczech odpowiedziała radnemu, że 

przyczepa została przekazana do Centrum Kultury Fizycznej. Obecnie wraz ze sprzętem, 

kajakami, kamizelkami znajduje się na terenie PEC.  

 

Radny Zbigniew Bączyński w odniesieniu do wypowiedzi radnego Tadeusza Baruckiego 

potwierdził, że nieliczni radni - w tym także on sam – byli w poprzedniej kadencji przeciwni 

realizacji projektu Zaginione Miasto. Zauważył, że nie wszystkie dotacje zewnętrzne warto 

przyjmować, korzystanie ze wsparcia UE nie zawsze jest opłacalne. Zasugerował, by 

rozpocząć debatę na temat inwestycji w mieście. Podzielił się swoją obserwacją dotyczącą 

tego, że decyzje na poważne tematy nie zapadają na sali obrad. Jednocześnie zauważył, że 

trwająca sesja i głosy zabierane w dyskusji pozwalają mieć nadzieję na poprawę tego stanu 

rzeczy.  

 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że zagłosuje „za” zmianami budżetowymi pod 

warunkiem usunięcia projektu dot.  Zaginionego Miasta z planu wydatków inwestycyjnych. 

 

Radna Ilona Skipor zapytała, kiedy zostaną zakupione dodatkowe mikrofony na potrzeby 

sesji. 

 

Skarbnik odpowiedziała, że w omawianych zmianach budżetowych w Załączniku Nr 2 – Plan 

wydatków inwestycyjnych – w dziale 750 rozdział 75023 jest przewidziane zadanie pn. 
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„Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta” (12.000 zł). W ramach tych środków mają być 

zakupione m.in. mikrofony.  

 

Radna Ilona Skipor wnioskowała, by przeznaczyć zaplanowane w budżecie 40 tys. zł na 

osuszenie gruntu. Działka ma atrakcyjną lokalizację, może uda się przyciągnąć inwestora.  

 

Skarbnik powiedziała, że zasadne jest skorzystanie z okazji sfinansowana ze środków 

zewnętrznych w celu zmelioryzowania tego terenu. 

 

Radny Tadeusz Barucki, posługując się przykładem skansenu w Nagawkach, przekonywał 

radnych, że gmina Dmosin ma obecnie problemy z utrzymaniem inwestycji, na którą także 

pozyskała dofinansowanie z UE. Radny chciał głosować za projektem uchwały ws. zmian 

budżetu, ale z wyłączeniem punktu dot. Zaginionego Miasta. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości.  

 

Radna Ilona Skipor zaproponowała, by zmienić nazwę zadania i dopisać „sporządzenie 

dokumentacji projektowej dotyczącej melioracji gruntu”. 

 

Skarbnik powiedziała, że jest to ujęte w fiszce projektowej. 

 

Radna Ilona Skipor prosiła, by wprowadzić taką poprawkę w projekcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu. 

 

Skarbnik wytłumaczyła, że nazwa zadania musi być zgodna z fiszką projektową i nie można 

wprowadzić zmiany zgłoszonej przez radną. 

 

Radny Zbigniew Bączyński wyjaśnił, że zadanie jest elementem większego projektu, którego 

przygotowanie zostało już wdrożone. W przypadku niezrealizowania projektu trzeba będzie 

zwrócić środki.  Nawiązał też do sprawy remontu kamienicy Staszica 8 w ramach budżetu 

partycypacyjnego, zauważając, że sprawa jest skomplikowana i wymaga wyjaśnienia. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy można poczekać do następnej sesji z proponowanymi 

zmianami w budżecie, czy będą teraz ogłaszane postępowania przetargowe. 

 

Skarbnik powiedziała, że w marcu musi być ogłoszony przetarg a rozliczenie musi nastąpić w 

maju. Podkreśliła, że nie można uchwały dot. zmian budżetu dzielić na części. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. 

 

Przewodniczący komisji Jakub Piątkowski przekazał aprobujące stanowisko w sprawie 

projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok. 

 

Radny Zbigniew Bączyński rozważał możliwość ogłoszenia przetargów bez podjęcia 

uchwały. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z zaleceniami RIO w momencie ogłaszania przetargu należy 

mieć sygnał w uchwale budżetowej. Wartość kosztorysowa powinna być zabezpieczona w 

budżecie.  
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Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta 

Brzeziny na 2015 rok. W załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu.  

 

Wynik głosowania: 4. radnych opowiedziało się „za”, 2. - „przeciw”, 3. radnych wstrzymało 

się od głosu. 

 

11. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

głosowania w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

 

Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic poinformowała, że zgodnie z postanowieniem Marszałka 

Sejmu RP wybory prezydenckie odbędą się 10 maja 2015 roku. Do 5 kwietnia należy 

utworzyć odrębne obwody głosowania w szpitalu i DPS.  

 

Sekretarz odczytała projekt uchwały. W załączeniu. 

 

Radny Zbigniew Bączyński poprosił o potwierdzenie, że Powiatowe Centrum Zdrowia mieści 

się przy ul. Skłodowskiej-Curie 6. 

 

Sekretarz powiedziała, że taki adres jest na stronie internetowej. 

 

Radna Ilona Skipor potwierdziła, że siedziba PCZ jest przy ul. Skłodowskiej-Curie. 

 

Podczas głosowania 9. radnych opowiedziało się „za”, 1. radny wstrzymał się od głosu. 

 

11.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2015 

roku powierzonego przez Radę Powiatu w Brzezinach zadania publicznego z zakresu 

prowadzenia biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł odczytał projekt uchwały. W 

załączeniu.  

Poinformował, że 3 lutego 2015 r. do Burmistrza Miasta Brzeziny wpłynęło pismo 

przekazujące uchwałę Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie powierzenia na rok 2015 

Miastu Brzeziny zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej dla Powiatu Brzezińskiego. Zgodnie z art. 20 a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina działająca w 

mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego, może wykonywać zadania powiatowej 

biblioteki publicznej, na podstawie porozumienia zarządu powiatu z wójtem (burmistrzem). 

Powiedział, ze wobec powyższego podjęcie uchwały w tej sprawie wydaje się zasadne.  

 

Radny Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że ustawodawca zawarł w przepisach zapis o 

bibliotece powiatowej i bibliotece miejskiej  i zadania biblioteki powiatowej w wielu 

powiatach przejmują biblioteki miejskie. Przepisy wyraźnie wyznaczają jako instytucję 

bibliotekę, a nie ewentualnych „partnerów kulturalnych”. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko przekazał 

pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu uchwały. 

Zapytał radnego Zbigniewa Bączyńskiego, który pełni funkcję sekretarza Powiatu 

Brzezińskiego, czy jest szansa na większe dofinansowanie.  
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Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że kondycja finansowa Powiatu jest znana oraz że 

kwota dofinansowania do omawianego zadania jest od kilku lat wyższa.  

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł, nawiązując do wcześniejszej 

wypowiedzi radnego Zbigniewa Bączyńskiego, wytłumaczył, że przekazywane środki to 

dotacja i z tej dotacji rozlicza się wyłącznie biblioteka. Zadanie będzie realizowane tylko 

przez MBP.  

 

Wyniki głosowania: 

10. głosów „za”, 1. głos „wstrzymujący się”. 

 

11. 4) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zaopiniowania propozycji Planu 

Aglomeracji Brzeziny. 

 

Referentem projektu uchwały była inspektor Wydziału Rozwoju  Agnieszka Guzek. Materiał 

w załączeniu.  

 

Inspektor Wydziału RI powiedziała, że burmistrz wystąpił do Marszałka Województwa 

Łódzkiego z wnioskiem o zmianę Aglomeracji Brzeziny, dołączając do niego Propozycję 

Planu Aglomeracji Brzeziny. Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się 

Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, w części 

dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 

oczyszczalnie ścieków komunalnych. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wyznaczenie 

aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez marszałka województwa z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a w zakresie obszarów objętych 

przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na 

liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - z właściwym regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska, oraz po zasięgnięciu przez marszałka województwa opinii 

zainteresowanych gmin.  

Radny Zbigniew Bączyński zapytał o załącznik graficzny do propozycji Planu Aglomeracji 

Brzeziny. 

Inspektor Wydziału RI powiedziała, że jest to mapa obszaru z zaznaczonymi ujęciami wody   

i oczyszczalnią. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, czy podobny plan był opiniowany w 2005 roku. 

Inspektor Wydziału RI wyjaśniła, że nastąpiła zmiana w przepisach ustawy Prawo wodne. Do 

roku 2008 aglomeracje wyznaczane były przez wojewodę w drodze rozporządzenia. 

Wcześniej rady gmin nie opiniowały planów aglomeracji. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Maślanko poinformował, że 

komisja zaakceptowała propozycję Planu Aglomeracji Brzeziny. 

W wyniku głosowania jednomyślnie 11. radnych opowiedziało się „za”.  

11. 5) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości 

punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
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przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł odczytał projekt uchwały. W 

załączeniu. 

Zgłosił autopoprawki: 

pierwszą -  polegającą na wykreśleniu punktu 2 w paragrafie 1 i zmianie numeracji kolejnych 

punktów; 

drugą – polegającą na wykreśleniu punktu 2 w paragrafie 2 i zmianie numeracji kolejnych 

punktów; 

trzecią – polegająca na zastąpieniu słowa „kandydata” słowem „dziecka” w punktach 2 i 3 

paragrafu 2. 

Naczelnik Wydziału SG odczytał pełną treść paragrafu 2 po zmianach: 

„§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 

tj.: 

1) w zakresie punktu 1 - oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy 

cywilno-prawnej, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie 

dziennym; 

2) w zakresie punktu 2 i punktu 3 - deklaracja rodziców o wymiarze czasu pobytu dziecka w 

przedszkolu; 

3) w zakresie punktu 4 - kopia deklaracji o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka 

wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu.” 

 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, kiedy naniesiono poprawki. 

 

Naczelnik Wydziału SG odpowiedział, że zmiany były omawiane na posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Radny Zbigniew Bączyński nadmienił, że materiał przedstawiony przez referenta nie jest 

przejrzysty. Zmiany w projekcie są dość radykalne. 

 

Naczelnik Wydziału SG zapytał, czy ma ponownie odczytać projekt uchwały z poprawkami. 

 

Radny Zbigniew Bączński odpowiedział przecząco. Stwierdził, że ma już wypracowany 

pogląd i wie, w jaki sposób głosować. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania do kształtu uchwały. Nikt się nie zgłosił. 

 

Naczelnik Wydziału SG odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. W załączeniu. 

 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, czy znowelizowany projekt uchwały jest zaopiniowany 

przez radcę prawnego. 

 

Naczelnik Wydziału SG potwierdził. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
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Przewodniczący Komisji Przemysław Maślanko przekazał pozytywne stanowisko w sprawie 

projektu uchwały. 

 

Wyniki głosowania: 

8. głosów - „za”, 3. głosy - „wstrzymujące się”. 

 

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami, które były skierowane do niego. 

Wszystkie pisma znajdują się do wglądu w biurze Rady.  

Przewodniczący wymienił:  

- pismo mieszkanki ul. Staszica ws. budżetu obywatelskiego,  

- pismo radnego Tadeusza Klimczaka ws. mieszkańca ul. Żeromskiego,  

- sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, 

- pismo radnego Tadeusza Klimczaka do KPP, 

- odpowiedź na pismo Sztabu WOŚP. 

 

Radny Zbigniew Bączyński wypowiedział się w sprawie obraźliwego, jego zdaniem, 

zachowania przewodniczącego Rady wobec dyrektor Centrum Promocji i Kultury. Zapytał, 

czy przewodniczący otrzymał pismo „piętnujące” swoje zachowanie i czy było ono kierowane 

wyłącznie do przewodniczącego, czy również do Rady. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że pismo Sztabu WOŚP wpłynęło do biura Rady, 

zaadresowane zostało do Rady Miasta, było pokrótce omówione na poprzedniej sesji i radni 

mogli się z nim zapoznać w biurze Rady.  

 

Radny Zbigniew Bączyński stwierdził, że nie miał wiedzy o tym, że takie pismo wpłynęło do 

Urzędu Miasta, gdyż  nie uczestniczył w poprzedniej styczniowej sesji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał radnego, czy nie oglądał retransmisji z obrad. 

 

Radny Zbigniew Bączyński odpowiedział, że nie miał możliwości oglądania retransmisji. 

Zamierzał oglądać obrady na żywo, ale sesja nie była transmitowana w czasie rzeczywistym. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że radny nadal ma prawo zapoznać się zarówno z pismem, 

jak i z odpowiedzią na nie. 

 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że pismo skierowane do przewodniczącego jest 

zarazem pismem skierowanym do Rady.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wobec tego wszystkie pisma (w tym odpowiedzi na 

interpelacje) będą rozsyłane do wszystkich radnych. 

 

Radny Tadeusz Barucki miał zastrzeżenia do sprawozdania z sesji zamieszczonego przez 

redakcję BIS. Nazwał „przekłamaniem” pominięcie części jego wypowiedzi w sprawie 

kredytu dla PEC z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w sprawie budynku przy Berka-

Joselewicza.  

Radny, zwracając się do przewodniczącego Rady, zapytał, czy sprawa sporu ze Sztabem 

WOŚP „została zamieciona pod dywan”. Zarzucił przewodniczącemu, że jego działanie to 

tylko populizm, ponieważ sprawa związana z aukcją nie została załatwiona do końca.  



 

 34  

 

Przewodniczący Rady, w odniesieniu do pierwszej sprawy, przypomniał, że w poprzedniej 

kadencji treść sprawozdań z sesji zamieszczana w tygodniku BIS była konsultowana z 

ówczesnym przewodniczącym Rady. Przewodniczący powiedział, że on nie stosuje tej 

praktyki i nie ma wpływu na to, co ukazuję się w gazecie. Zaproponował radnemu 

Tadeuszowi Baruckiemu, że wystąpi o sprostowanie, jeśli takie jest jego życzenie.  

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie oczekuje takiej formy interwencji 

przewodniczącego, ponieważ sam potrafi wnioskować o sprostowanie.  

 

Przewodniczący Rady, nawiązując do drugiej kwestii  w sprawie licytacji gadżetów podczas 

koncertu WOŚP, powiedział, że jego zdaniem społeczność lokalna powinna wiedzieć, 

dlaczego wartościowe gadżety przekazane przez gwiazdy polskiej sceny hip-hopowej nie 

zostały przyjęte na licytację przez Sztab WOŚP.  

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że oczekiwał  konsekwentnego działania w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że spotkał się  z burmistrzem, który powiedział, że udzieli 

dyrektor CPiK reprymendy.  

 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że w jego mniemaniu sprawa została „zatuszowana”. 

 

Przewodniczący Rady nie zgodził się z opinią radnego. 

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił, by przewodniczący wyartykułował swoje stanowisko np. na 

portalu Facebook. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że tak zrobi. 

 

Radny Zbigniew Bączyński wnioskował o odczytanie pisma Sztabu WOŚP do  

przewodniczącego  Rady oraz odpowiedzi na nie. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w piśmie poruszane są kwestie dotyczącego jego życia 

prywatnego. 

 

Radny Zbigniew Bączyński zaproponował, żeby odczytać pismo z pominięciem tych kwestii. 

 

Przewodniczący powiedział, że jeszcze dziś pismo zostanie rozesłane radnym. 

 

Radny Bączyński nie zgodził się na takie rozwiązanie i upierał się przy odczytaniu pisma. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że poprzedni przewodniczący nie postępował „tak 

szczytnie”, gdy w grę wchodziły informacje dotyczącymi jego osoby. 

 

Radny Zbigniew Bączyński oburzył się na tę replikę przewodniczącego, traktując wypowiedź 

przewodniczącego jako insynuację. Powiedział, że zachowanie przewodniczącego jest  (cyt.) 

„nie na poziomie”. 

 

Radny Maciej Sysa zarzucił przewodniczącemu brak konsekwencji. 
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Przewodniczący Rady podkreślił, że postępuje konsekwentnie. Nadmienił, że dalsza dyskusja 

jest bezprzedmiotowa, ponieważ zaraz odczyta pismo. 

 

Radny Maciej Sysa poprosił o pisemną informację dot. fontanny na Placu Jana Pawła II. 

Zapytał, jakie jest źródło zasilania fontanny, jak jest podłączona kanalizacja i kto pokrywa 

koszty utrzymania. 

Radny odniósł się do sprawy z poprzedniej sesji, kiedy to radny Tadeusz Barucki zapytał, 

dlaczego Spółdzielnia Socjalna Communal Service nie staje do przetargów, na co uzyskał 

odpowiedź zastępcy burmistrza, że Communal Service nie posiada odpowiedniego sprzętu. 

Radny Maciej Sysa ironicznie wypowiedział się nt. „specjalistycznego” sprzętu firmy, która 

obsługuje odbiór odpadów komunalnych w mieście. Radny nie widzi przeciwwskazań, by 

wyposażyć w taki sprzęt Communal Service, co zapewniłoby Spółdzielni Socjalnej dochody. 

Radny poprosił wiceprzewodniczącą Rady Zofię Krawczyk, by odniosła się do zarzutu 

podrzucania śmieci, niezłożenia deklaracji i nieuiszczania opłat za odbiór odpadów.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady odpowiedziała, że uiściła opłatę za cały rok. Poprosiła, by 

sprawdzać informacje, zanim się je upubliczni.  

 

Przewodniczący Rady odczytał pismo  szefowej Sztabu WOŚP, w którym  prosi 

przewodniczącego o usunięcie wpisów z jego Facebooka oraz o przeprosiny. W załączeniu. 

Przytoczył treść swojej odpowiedzi. W załączeniu. W piśmie uwypukla fakt, że pogląd 

wyrażony w przedmiotowej sprawie, umieszczony na Facebooku, jest jego prywatną opinią a 

nie oficjalnym stanowiskiem Rady.  

 

Radny Zbigniew Bączyński, wracając do polemiki z przewodniczącym, przyznał, że nie 

ujawniał pism wtedy, gdy nadawca był anonimowy.  

Zapytał, czy miasto przystępuje do projektu zakupu energii elektrycznej  w ramach Łódzkiej 

Grupy Zakupowej. Jako sekretarz Powiatu Brzezińskiego szuka oszczędności poprzez 

obniżanie kosztów energii elektrycznej.  

 

Zastępca burmistrza powiedziała, że jest to rozważane. 

 

Radny Michał Dróżdż, nawiązując do wypowiedzi radnego Zbigniewa  Bączyńskiego, 

powiedział: (cyt) „cieszę się, że władza powoli wraca na tę salę”. Na prośbę proboszcza 

parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu.  o. Konstantego Ciaranka wnioskował o wycięcie sześciu 

drzew przy ul. Reformackiej. Dopytał o stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. 

poprawy stanu chodnika i pobocza ul. Modrzewskiego na wysokości sklepu KOLFI. Zapytał 

o projekt przebudowy ul. Konstytucji 3 Maja oraz o postępy w realizacji inwestycji pn. 

„Strefa inwestycyjna”. Apelował, by na posiedzeniach komisji i sesji był obecny burmistrz. 

Zażądał  zwołanie sesji nadzwyczajnej w połowie marca dotyczącej wyłącznie systemu 

gospodarowania odpadami.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że nie ma wiedzy, czy do połowy marca będą gotowe 

materiały. 

 

Radny Michał Dróżdż wyjaśnił, że połowa marca to termin umowny. 

 

Radna Ilona Skipor wnioskowała, by sesja nadzwyczajna była zwołana po godz. 15.00, by 

umożliwić pracującym mieszkańcom udział w obradach na ten ważny temat. 
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Przewodniczący Rady zapowiedział, że takie spotkanie będzie zwołane, należy tylko 

uzgodnić jego formę. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że Konserwator Zabytków wydał zezwolenie na wycięcie 

czterech kasztanowców. Nadmieniła, że może uda się to do końca marca. Informacja została 

przekazana proboszczowi parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu.  

Zastępca burmistrza poinformowała, że Zarząd Dróg Wojewódzkich udzielił odpowiedzi 10 

lutego, pismo zostanie przekazane radnemu do wiadomości. W sprawie projektu inwestycji w 

ul. Konstytucji 3 Maja powiadomiła, że jest już pozwolenie na budowę, od którego  

odwołanie wniosła Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa.  

Odnośnie „Strefy inwestycyjnej” powiedziała, że jesteśmy w trakcie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego, powinniśmy zdążyć do końca roku z podjęciem stosownej 

uchwały. Kosztorys na wykonanie Strefy opiewa na kwotę 14 mln zł. 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że będzie wraz z burmistrzem uczestniczyć w 

posiedzeniach komisji.  

 

Radny Grzegorz Maślanko w imieniu mieszkanki miasta zapytał o przyczynę zmniejszenia 

częstotliwości kursów busów prywatnych do Koluszek w dni wolne od pracy. Zapytał, na 

jakich zasadach ustalany jest harmonogram kursów busów. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że w przypadku prywatnych przewoźników nie mamy 

wpływu na rozkłady jazdy. Pracownik Urzędu Miasta telefonicznie kontaktował się z 

przewoźnikiem i próbował przekonać go do dodania kursu, ale przewoźnik uznał, że nie jest 

to dla niego opłacalne. Poinformowała, że ofertę na obsługę tej trasy złożył inny przewoźnik  

i w jego harmonogramie są kursy w niedzielę.  

 

Radny Grzegorz Maślanko zapytał, czy informacja o dodatkowych kursach wpłynie do 

Urzędu Miasta. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że prawdopodobnie tak, ale wymaga to ustalenia w 

Wydziale Spraw Społecznych. 

 

Radny Zbigniew Bączyński potwierdził, że prywatnym przewoźnikom nie można narzucić 

rozkładu jazdy. Powiedział, że trudno mu jest sobie wyobrazić plac bez kasztanowców. 

Zapytał, czy po wycięciu drzew planuje się nasadzenia.  

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że Starosta w decyzji nakazał nasadzenia. 

 

Radna Ilona Skipor powiedziała, że będzie zabiegać o zainstalowanie oświetlenia przy ul. 

Wodociągowej oraz o remont  chodnika. Mieszkańcy tej ulicy składali taki wniosek. Zapytała, 

czy są podejmowane jakieś kroki w celu realizacji tego zadania. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że obecnie zadanie nie jest ujęte w budżecie. Zostały 

oszacowane koszty inwestycji. 

 

Radna Ilona Skipor poprosiła o podanie wartości kosztorysowej. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka-Szczech 

odpowiedziała, że według wstępnego oszacowania koszty remontu ul. Wodociągowej to 30 
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tys. zł, a Św. Anny 50 tys. zł, natomiast dokumentacja projektowa – około 7,5 tys. zł. Po 

wykonaniu dokumentacji projektowej ustalony zostanie realny koszt tej inwestycji. 

 

Radny Grzegorz Maślanko zapytał, czy odpowiedzi na  wnioski mieszkańców, zgłaszane 

podczas dyżurów radnych, są potem przekazywane do wiadomości radnych, którzy pełnili 

dyżur. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że odpowiedzi powinny być przekazane do 

zainteresowanego, radnego, który pełnił dyżur oraz do przewodniczącego Rady. 

 

Mieszkanka ul. Słowackiego zabrała głos w sprawie bezpieczeństwa w mieście. Powiedziała, 

że konieczne jest zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy kościele farnym 

(ul. Chopina). Niebezpiecznie jest także na ul. Św. Anny i Kościuszki. Zwróciła uwagę na 

zatkane studzienki kanalizacyjne. 

 

Radna Ilona Skipor ponownie wnioskowała o pomalowanie krawężników na wysepkach przy 

ul. Głowackiego i Przedwiośnie. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Monika Kuźmicka-Szczech wyjaśniła, że można podjąć jakieś 

kroki dopiero po zatwierdzeniu organizacji ruchu drogowego. Czekamy na stanowisko 

organów zatwierdzających. Wtedy możliwe będzie namalowanie linii separacyjnych. 

 

Radny Michał Dróżdż powiedział, że nie rozumie wyjaśnień naczelnika. Absurdalne wydaje 

mu się to, że tak błaha sprawa, jak pomalowanie krawężników, wymaga uzgodnień z 

GDDKiA. 

 

Naczelnik Wydziału RI powiedziała, że takie są obowiązujące przepisy. 

 

Mieszkaniec ul. Mickiewicza zapytał, kiedy na ścieżce rowerowej na ul. Przedwiośnie 

zostanie umieszczony znak pionowy. Dodał, że oczekuje na realizację inwestycji pn. 

„Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych”. Zapytał, kiedy będą 

dostępne projekty instalacji paneli fotowoltaicznych. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że projekt wykonania paneli fotowoltaicznych już 

powstał, czekamy na ocenę  techniczną dachów obiektów, na których mają być one 

zamontowane. Powiedziała, że Urząd przygotowuje się do ogłoszenia przetargu.  

 

Mieszkaniec dopytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że do czerwca 2015 roku. 

 

Eugeniusz Brot wypowiedział się w sprawie zamieszczania nazwisk mieszkańców 

zabierających głos w punkcie Wolne wnioski w sprawozdaniu z sesji w BIS. Zwrócił uwagę 

na potrzebę wymiany uszkodzonej nawierzchni przed wejściem głównym do budynku Urzędu 

Miasta w Brzezinach. Powiedział, że osobie spoza Brzezin trudno jest skomunikować się z 

przystanku  od szpitala  w kierunku Witkowic i Gałkówka. Stwierdził, że ruch pieszy przy 

placu Jana Pawła II jest nieodpowiednio oznakowany. 

 

13. Zakończenie sesji. 
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Wobec wyczerpania porządku przewodniczący Rady zamknął obrady V sesji Rady Miasta 

Brzeziny o godz.16.20. 

 
Protokołowała: 

Justyna Dziagacz 
        Przewodniczący Rady 

 

            Grzegorz Kędzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


