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Przesłany radnym proponowany porządek obrad X sesji Rady Miasta Brzeziny przedstawia 

się następująco: 

 

1 Otwarcie  sesji. 

2 Część uroczysta: 

 -występ podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”                                 

 w przedstawieniu pt.: „Krótka historia o ekologii”, 

 -wręczenie medali za długoletnie pożycie dwóm parom małżeńskim:  

 Mariannie i Zdzisławowi Marczakom oraz Wiesławie i Marianowi Sobkiewiczom. 

           -wystąpienie okolicznościowe przewodniczącego Rady Miasta z okazji Dnia       

Samorządu Terytorialnego. 

3.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

5.   Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji Rady Miasta. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

7.   Informacja o funkcjonowaniu spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej Communal Service 

za rok 2014. 

8. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświaty i wychowania w roku szkolnym 

2014/2015 oraz potrzeby finansowe i rzeczowe na rok szkolny 2015/2016. 

9.   Interpelacje i zapytania radnych. 

10.  Odpowiedzi na interpelacje. 

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

12.  Informacja nt. sytuacji mieszkańców ul. Piłsudskiego po reorganizacji ruchu drogowego      

i uruchomieniu nowej linii  MPK nr 90.  

13.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015-2020, 

 3) przystąpienia Miasta Brzeziny do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności 

 Lokalnej „Mroga”, 

 4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  miasta  

 Brzeziny. 

14. Wolne wnioski i sprawy różne. 

15. Zakończenie sesji. 
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1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia, otwierając obrady X sesji, powitał 

szczególnie serdecznie Państwo Mariannę i Zdzisława Marczaków oraz Państwo Wiesławę i 

Mariana Sobkiewiczów oraz podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej 

Świetlik. Następnie przewodniczący powitał burmistrza wraz z zastępcą i kierownictwem 

Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów spółek miejskich oraz 

wszystkich obecnych na sali obrad.  

 

2. Część uroczysta.  

Występ podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” w 

przedstawieniu pt.: „Krótka historia o ekologii”. 

Przewodniczący zapowiedział występ dzieci ze Świetlika, które zaprezentowały "Krótką 

historię o ekologii". Przedstawienie słowno-muzyczne o aktualnej i mającej dydaktyczny 

wydźwięk tematyce została przyjęty gromkimi brawami. Młodzi artyści wystąpili w składzie: 

- Dominika Bałys                                                           - Agata Sikora                                        

- Karolina  Bałys                                                            - Ewa Stachlewska                                            

- Aleksandra Chomiuk                                                   - Dawid Staniszewski                               

- Antoni Chrudzimski                                                    - Paulina Staniszewska                              

- Dawid Fangrat                                                             - Lena Stefańska                                      

- Zuzanna Freliga                                                           - Aleksandra Szklarek                           

- Julia Krzeszewska                                                       - Mikołaj Śniady                                      

- Weronika Janiak                                                          - Bartłomiej Walczak                             

- Kinga Maj                                                                    - Jakub Walczak                                     

- Dagmara Moszczyńska                                                - Weronika Walczak     

 

Przewodniczący Rady podziękował Anicie Sobczyńskiej i Ilonie Małojec za pomoc przy 

realizacji przedstawienia.  

Burmistrz miasta Marcin Pluta pogratulował młodym aktorom występu oraz podziękował ich 

opiekunom Karolinie Józwik i Danielowi Szymczakowi. 

Zastępca burmistrza  Justyna Nowak obdarowała dzieci słodyczami. 

 

Wręczenie medali za długoletnie pożycie dwóm parom małżeńskim: Mariannie i 

Zdzisławowi Marczakom oraz Wiesławie i Marianowi Sobkiewiczom. 

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Natkańska w swoim przemówieniu przytoczyła 

historię małżeństwa dwóch par.  
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Zabrzmiał marsz Mendelsona. Obie pary wstąpiły w związki małżeńskie 3 lipca 1965 roku. 

Czcigodni jubilaci zostali przyjęci gromkimi brawami. Kierownik USC przekazała gratulacje 

i wyrazy uznania honorowanym parom. poinformowała, że w naszym kraju osoby, które 

wytrwały w jednym związku małżeńskim 50 lat są nagradzane medalem Prezydenta RP o 

kształcie sześcioramiennej gwiazdy. W jej środku z jednej strony widnieje napis „za 

długoletnie pożycie małżeńskie”, a z drugiej widnieją dwie srebrzyste róże. Poprosiła 

obecnych na sali o powstanie a burmistrza o wręczenie odznaczeń.  

           Burmistrz odczytał List gratulacyjny, podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta, 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Burmistrza Miasta Brzeziny. Powinszował parom złotej 

rocznicy i życzył zdrowia, radości, uśmiechu oraz wielu łask Bożych. Następnie wręczył 

medale pamiątkowe oraz wiązanki kwiatów. Bukiety podarowali także radny Zbigniew 

Bączyński i wicestarosta brzeziński Roman Sasin oraz bliscy jubilatów. Odśpiewano „sto lat”. 

Ponownie usłyszeliśmy dźwięki marszu Mendelsona.          

Wystąpienie okolicznościowe przewodniczącego Rady Miasta z okazji Dnia  Samorządu 

Terytorialnego. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia wygłosił okolicznościowy referat z okazji święta 

samorządu terytorialnego oraz odczytał  list z tej okazji Marszałka Senatu RP Bogdana 

Borusewicza. W załączeniu.  

Przewodniczący Rady zapytał zabranych, czy chcieliby w tym punkcie sesji wystąpić. Nikt 

się nie zgłosił, wobec czego przewodniczący zamknął uroczystą część obrad. Ogłosił 10-

minutową przerwę na sprawy organizacyjne. Przemówienie przewodniczącego zostało 

przyjęte oklaskami. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Po  wznowieniu obrad, zanim rozpoczęła się robocza część sesji  radny Tadeusz Klimczak 

zareklamował swoje hobby - hodowlę drobiu ozdobnego i wręczył radnym miesięczniki 

pisma „Woliera”. Przewodniczący Rady, na podstawie listy obecności podpisanej przez 14. 

radnych (nieobecny był radny Krzysztof Jeske, który usprawiedliwił swoją absencję)  

stwierdził prawomocność obrad.  

4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są propozycje zmian porządku obrad. 

Radny Jakub Piątkowski wnioskował, by punkt 12 dot. interwencji mieszkańców ul. 

Piłsudskiego przenieść po punkcie 6. Informacja z prac burmistrza między sesjami. Uzasadnił 

prośbę tym, że delegacja mieszkańców tej ulicy pojawiła się już na sesji.  

Przewodniczący Rady zapytał o inne głosy. 

Burmistrz miasta Marcin Pluta apelował, by w przyszłości podobne kwestie przedstawiane 

były w punkcie Wolne wnioski. Podkreślił, że przypadek ul. Piłsudskiego jest szczególny, 

dlatego z inicjatywy radnych punkt informacyjny związany ze zmianami ruchu drogowego na 
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tej ulicą znalazł się w głównym nurcie sesji. Z uwagi na obecność reprezentacji mieszkańców 

ulicy Piłsudskiego przychylił się do wniosku radnego Jakuba Piątkowskiego.  

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi. Nie stwierdzono. Poddał pod głosowanie propozycję 

radnego Jakuba Piątkowskiego ws. przeniesienia punktu nr 12 po p. 6 i nadanie mu nr 7 oraz 

zmianę numeracji kolejnych punktów. 

Wynik głosowania: 12. głosów „za”, 0 – „przeciw”, 0 – wstrzymujących się. Zmiana została 

wprowadzona. Przewodniczący Rady zapytał, czy konieczne jest odczytanie całości porządku 

obrad po modyfikacji. Nie odnotowano takiej woli radnych. Przewodniczący Rady poddał 

całość porządku obrad pod głosowanie.  

Rezultat głosowania: 

13. głosów „za”. Porządek obrad został przyjęty. Po zmianie przedstawia się on następująco: 

  

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Część uroczysta: 

 -występ podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”                                 

 w przedstawieniu pt.: „Krótka historia o ekologii”, 

 -wręczenie medali za długoletnie pożycie dwóm parom małżeńskim:  

 Mariannie i Zdzisławowi Marczakom oraz Wiesławie i Marianowi Sobkiewiczom. 

           -wystąpienie okolicznościowe przewodniczącego Rady Miasta z okazji Dnia       

Samorządu Terytorialnego. 

3.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

5.   Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji Rady Miasta. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

7.   Informacja nt. sytuacji mieszkańców ul. Piłsudskiego po reorganizacji ruchu drogowego      

i uruchomieniu nowej linii  MPK nr 90. (zmiana porządku obrad – przeniesienie p. 12 do p. 7) 

8.  Informacja o funkcjonowaniu spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej Communal Service 

za rok 2014. 

9. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświaty i wychowania w roku szkolnym 

2014/2015 oraz potrzeby finansowe i rzeczowe na rok szkolny 2015/2016. 

10.   Interpelacje i zapytania radnych. 

11.  Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek miejskich. 
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13.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015-2020, 

 3) przystąpienia Miasta Brzeziny do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności 

 Lokalnej „ Mroga ”, 

 4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  miasta  

 Brzeziny. 

14. Wolne wnioski i sprawy różne. 

15. Zakończenie sesji. 

 

5. Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji Rady Miasta Brzeziny. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół IX sesji nie został jeszcze sporządzony, 

zapowiedział, że będzie przyjmowany na kolejnej sesji. Zapytał, czy są uwagi do protokołu 

VII sesji. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń. Poddano protokół pod głosowanie, podczas którego 10. 

radnych opowiedziało się „za” jego przyjęciem, 1. radny wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję nad protokołem nr VIII. Nikt się nie zgłosił, zatem 

poddano protokół pod głosowanie. 10. radnych było „za”, 1. radny wstrzymał się od głosu. 

Protokoły zostały przyjęte. 

Radny Zbigniew Bączyński oznajmił, że wprawdzie protokoły odpowiadały stanowi 

faktycznemu i zostały przyjęte z drobnymi korektami, ale istnieje pewien problem dot. 

Protokołu VII sesji z 14 kwietnia, kiedy została dokonana zmiana na stanowisku 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny, a mianowicie odwołano 

Michała Dróżdża i powołano Tadeusza Klimczaka (którego kandydaturę sam wysunął). 

Nadmienił, że Michał Dróżdż zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały ws. odwołania go z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

natomiast nikt nie zgłosił wniosku o wprowadzenie projektu uchwały ws. powołania nowego 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W euforii dyskusji przyjęto wniosek jako porządek 

obrad. Radny zastanawiał się nad konsekwencjami uchybienia i weryfikował to, odsłuchując 

nagranie z sesji. Nie padł wniosek o dodanie do porządku obrad uchwały ws. powołania 

nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dodał, że dobry zwyczaj nakazuje, by każdy 

wniosek z propozycją zmiany do porządku obrad był głosowany indywidualnie a następnie 

należy przegłosować całość porządku. Wskazał, że wcześniej nie spostrzegł braku formalnego 

wniosku, ale po konfrontacji protokołu ze stanem faktycznym ma takie zastrzeżenie. Poddał 

radnym problem pod rozwagę. 

Przewodniczący Rady zauważył, że dyskusja nt. powołania nowego przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej toczyła się jeszcze, zanim głosowano porządek obrad, ponadto 

ostatecznie wnioskodawcą sesji de iure, z uwagi na to, że sesja została zwołana w trybie 

nadzwyczajnym, był burmistrz miasta, który przychylił się do wniosku radnego Michała 
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Dróżdża. Jeśli ktoś jednak ma inne zdanie i uważa, że wybór był bezprawny, może złożyć 

skargę. Zakończył dyskusję. 

Przewodniczący Rady apelował, by z uwagi na napięty porządek obrad przestrzegać limitu 

dwóch wypowiedzi w każdym z punktów.  

Radny Tadeusz Barucki zabrał głos bez zgody przewodniczącego Rady. Został za to 

pouczony przez niego. Następnie zgłosił chęć wypowiedzi. Przewodniczący udzielił mu 

głosu. Radny stwierdził, że przewodniczący nie ma prawa ograniczać radnym prawa do 

wypowiedzi. Jeśli zabraknie czasu w dniu sesji, może być ona kontynuowana w dniu 

kolejnym. 

Przewodniczący Rady zaznaczył, że nie negował, iż sesja może być podzielona na dwa dni. 

Zwrócił jednak uwagę na to, że Statut daje prawo do dwukrotnego zabrania głosu przez 

radnego oraz w trybie ad vocem. Przewodniczący Rady udzielił głosu burmistrzowi 

6. Informacja burmistrza miasta z prac między sesjami. 

Burmistrz poinformował, że: 

- 24 kwietnia uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Sopocie.  

Członkowie Zarządu spotkali się z Ministrem Administracji i Cyfryzacji  Andrzejem 

Halickim, 

- 28 i 29 kwietnia odbyły się posiedzenia sztabu kryzysowego w związku z gwałtowną 

nawałnicą jaka przeszła przez miasto Brzeziny w dniu 28 kwietnia 2015r. , 

- 1-3 maja z-ca burmistrza wraz z radnymi Grażyną Pietrasik i Jakubem Piątkowskim 

uczestniczyła w spotkaniu miast partnerskich w Salgaredzie we Włoszech. 3 maja podczas 

uroczystej ceremonii 25-ej rocznicy partnerstwa miast Salgareda i Saint Alban z-ca 

burmistrza podpisała w moim imieniu Przysięgę Partnerstwa tj. uroczyste zobowiązanie do 

utrzymania stałych więzi pomiędzy naszymi miastami, 

- 4 maja po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na „Rozbiórkę budynków 

gospodarczych i zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa 

ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych 

w Brzezinach, wybrał wykonawcę - Korporację Budowlaną DARCO Dariusz Żak ul. 

Garbarska 53, 26-600 Radom za kwotę 297.149,61 zł brutto. W toku przetargu zostały 

złożone 3 oferty, 

- 5 maja uczestniczył w Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie w panelu 

poświęconym inteligentnym miastom, 

- 8 maja z-ca burmistrza wraz z sekretarzem powiatu brała udział w spotkaniu Łódzkiej 

Grupy Zakupowej w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego na 

zakup energii elektrycznej. Podjęliśmy decyzję o nie przystąpieniu do tej grupy.   
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- 12 maja uczestniczył w I posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. 

łódzkim, 

- 14 maja rozpoczęło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  PEC  Sp. z o.o. w 

Brzezinach, na którym  zostało omówione sprawozdanie finansowego spółki za rok obrotowy 

2014, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, 

-14 maja wraz z z-cą burmistrza i prezesem ZUK spotkaliśmy się  w sprawie możliwości 

oczyszczenia i uszczelnienia  kanału deszczowego na odcinku od posesji przy ul. 

Mickiewicza 6/8 do rzeki ( 560mb)  i na odcinku od ul Piłsudskiego 12 w kierunku rzeki – 

120 mb, 

- 15 maja (piątek) zostało uruchomione kursowanie linii autobusowej Nr 90,  

- 16 maja brał udział w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka połączone z obchodami 90-

lecia OSP Rogów. Podziękował za pomoc w usuwaniu skutków powodzi, 

- 18 maja uczestniczył w spotkaniu w sprawie standaryzacji Straży Gminnych i Miejskich w 

Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, 

- 19 maja po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na: Przebudowa ciągu dróg w 

ulicach Tulipanowa, Zawilcowa, Daliowa, Konwaliowa, Różana w Brzezinach w ramach 

zadania  inwestycyjnego pod nazwą  „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia 

w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny – Etap II”  wybrał 

wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG”,  95-040 Koluszki ul. 

Zawiła 23 za kwotę 1.763.100,08 zł brutto. W toku przetargu zostało złożonych 9 ofert, 

- 19 maja na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników TBS w Brzezinach sp. z o.o. podjął 

uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, 

- 20 maja spotkał się z dyr. Materek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

- 22 maja w związku z  ubieganiem się miasta Brzeziny o dotację z budżetu państwa na 

usunięcie skutków gwałtownej nawałnicy jaka przeszła przez miasto Brzeziny w dniu 28 

kwietnia 2015r. , na teren miasta Brzeziny przybyła Komisja wojewódzka ds. weryfikacji strat 

powstałych w wyniku  tego zdarzenia, 

- 22 maja uczestniczył w obchodach  20 – lecia  Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów 

Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom”, które odbyły się na terenie Muzeum 

Regionalnego w Brzezinach.   

- 26 - 27  maja brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, który odbył się w 

Warszawie. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie kilku projektów zmian ustaw, 

rozporządzeń i przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu spraw, za które odpowiadają 

poszczególni członkowie Zarządu oraz nadzoru członków Zarządu nad pracą poszczególnych 

komisji Związku, 
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- 27 maja uczestniczył w sesji Rady Powiatu w siedzibie Sejmu RP. 

Dyskusja: 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy miasto brało pod uwagę alternatywę-położenie nowego 

kanału o dużej przepustowości i czy taka inwestycja mogłaby być dofinansowana ze środków 

unijnych lub rządowych. 

Burmistrz odpowiedział, że taka opcja była rozpatrywana, ale prosił, by zwrócić uwagę, że 

kanał przebiega  pod kamienicami, gdzie trudno jest operować ciężkim sprzętem, pod 

nadzorem konserwatorskim. Zaznaczył, że największym problemem jest to, iż kanał jest 

ogólnospławny, którym spływają ścieki sanitarne i wody burzowe podczas ulew. Gdy są 

intensywne opady, kanał ulega zapchaniu. Dla unormowania tej sytuacji potrzebny jest 

separator, który będzie odprowadzać wody burzowe do rzeki. 

Radny Tadeusz Klimczak chciał wiedzieć, czym będzie zajmowała się Straż Miejska po 

zapowiadanej zmianie przepisów(w sprawie radarów mobilnych). 

Burmistrz podkreślił, że reforma nie weszła jeszcze w życie. Wyraził pogląd, że głównym 

celem naszej Straży Miejskiej jest zapewnianie bezpieczeństwa.  

Radny Tadeusz Barucki wskazał na kolejne zalanie piwnic przy ul. Mickiewicza 24, 

zaapelował, by podjąć konkretne działania w celu usunięcia problemu z kanalizacją.  

Burmistrz powiedział, że sprawa wymaga czasu, trzeba przygotować postępowanie 

przetargowe,  wyłonić wykonawcę, kanał uległ zarwaniu, najpierw należy udrożnić kanał i 

zdiagnozować jego stan.  

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że największym problemem jest zwężenie kanału w 

stronę ul. Lasockich. Nawet jeśli udrożnimy kanał, zwężenie uniemożliwia odebranie wody z 

ulic Sienkiewicza i Mickiewicza.  

Burmistrz wyjaśnił, że wizja kamerą da nam ogląd sytuacji, nie wszędzie mapy wskazują 

faktyczny stan kanału. Musimy poczekać do końca roku, ponieważ uporządkowanie 

gospodarki ściekowej jest to potężna inwestycja.  

Radny Grzegorz Maślanko zapytał, czy w przypadku, gdy wyłoniony w postępowaniu 

przetargowym wykonawca zrealizuje zadanie taniej niż w kosztorysie, możemy przeznaczyć 

resztę środków pomocowych na inny cel np. na rozszerzenie działania na posesję wspomnianą 

przez radnego Tadeusza Baruckiego. 

Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiej możliwości. Środki rządowe otrzymujemy po 

zrealizowaniu całego zadania-kwoty zawarte w tabelach po przetargowych. Dodał, że do 

czasu zrealizowania zadania musimy w naszym budżecie zabezpieczyć środki, docelowo 

dostajemy 80%, czyli wkład własny stanowi 20%,  dlatego zabiegamy o wsparcie naszych 

partnerów samorządowych. 
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Radny Przemysław Maślanko powrócił do tematu obwodnicy. Zapytał o szczegóły spotkania 

z dyrektorem GDDKiA. Wspomniał o Natolinie i trudnościach naszych mieszkańców z 

dojazdem do Łodzi. 

Burmistrz potwierdził, że tematem spotkanie z dyr. Materek była obwodnica. Oznajmił, że 

Brzeziny nie znalazły się na liście miast, przez które ma przebiegać obwodnica, jednak nadal 

podejmuje rozmowy, by w nowelizacji uwzględniono opracowany wariant 4/4a. Jeśli chodzi o 

zwiększone natężenie ruchu w Brzezinach i in. miastach aglomeracji łódzkiej, związany z 

przebudową trasy WZ i z zakazem poruszania się pojazdów ciężkich w Łodzi, potrwa to 

jeszcze około pół roku i nie mamy na to wpływu.  

Radny Michał Dróżdż dopytał, o co chodzi z rondami. 

Odnosząc się do sprawy poruszonej przez M. Dróżdża, burmistrz wyjaśnił, że budowa rond 

przy skrzyżowaniach ulic: Św. Anny – Reformacka - Moniuszki - Okrzei umożliwiłaby 

upłynnienie ruchu. Są na to fundusze z GDDKiA. Zapowiedział, że przymierzamy się do 

opracowania programu przy pomocy profesjonalnego biura projektowego i symulacji, czy 

nowe rondo mogłoby upłynnić ruch drogowy. 

Radny Zbigniew Bączyński poinformował o wpłynięciu petycji 180 mieszkańców , ulic przez 

które  przebiega uciążliwy ruch tranzytowy drogą krajową przez nasze miasto, co stanowi 

dodatkowy motyw do podjęcia działań władz w kierunku doprowadzenia do budowy 

obwodnicy. Zaznaczył, że zagrożenie marginalizacją miasta w przypadku budowy obwodnicy 

nie jest ważniejsze niż kwestie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przewodniczący Rady poprosił o spokój na sali obrad, gdyż gwar uniemożliwia prowadzenie 

dyskusji. 

Burmistrz zapowiedział, że planuje  wycieczkę  autokarem dla radnych i mieszkańców do 

miast, przez które przebiega obwodnica i gdzie jest w pobliżu autostrada, by unaocznić 

faktyczną izolację tych miast, które tracą na znaczeniu, upada lokalna przedsiębiorczość. 

Radny Maciej Sysa poruszył problem słupków przystankowych linii 90 ustawionych przy 

przydrożnych rowach. Oczekujący na autobus mieszkańcy obawiają się o swoje 

bezpieczeństwo na tak oznaczonych przystankach 

Według burmistrza jesteśmy w fazie testowej linii MPK Nr 90, trwa analizowanie miejsc 

przystankowych, musimy mieć potwierdzenie, ze trasa będzie atrakcyjna i spotka się z 

zainteresowaniem mieszkańców, stąd tymczasowy brak inwestycji w infrastrukturę. 

Dodatkowym utrudnieniem jest to, że  sprawa dotyczy dróg powiatowych. Zapowiedział   

wprowadzenie dodatkowego przystanku na ul. Św. Anny. 

Przewodniczący Rady zapytał o kolejne głosy w dyskusji. Nikt z radnych nie wyraził chęci 

wypowiedzenia się, więc przewodniczący przeszedł do następnego punktu sesji. 
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7. Informacja o sytuacji mieszkańców ul. Piłsudskiego po reorganizacji ruchu zw. z 

uruchomieniem linii MPK nr 90(zmiana porządku obrad) 

Z uwagi na to, że inicjatorem debaty jest radny Jakub Piątkowski przewodniczący poprosił go 

o zabranie głosu. 

Radny Jakub Piątkowski poinformował, że zwrócili się do niego mieszkańcy ul. Piłsudskiego 

z wnioskiem o pilną zmianę organizacji ruchu. Podkreślił, że w całym mieście brakuje miejsc 

parkingowych, problem się nasilił po postawieniu znaku zakazu na ul. Piłsudskiego.  Radny 

wyraził zdziwienie tym, że burmistrz nie widzi potrzeby dyskutowania nad problemem w 

osobnym punkcie. 

Burmistrz wytłumaczył, że nie neguje faktu, iż problem jest palący. Wyeksponował fakt, że 

uruchomienie linii kosztowało nas wiele wysiłków. Celem było zapewnienie mieszkańcom 

dojazdu do obszaru aglomeracji łódzkiej.  

Po kolejnym objeździe strony porozumienia ustaliły, by autobus wjeżdżał w ul. Spacerową., 

która będzie ulicą jednokierunkową.  Po oznakowaniu drogi Spacerowej autobus zacznie 

kursować nową trasą a wszystkie zakazy i ograniczenia w rejonie ul. Piłsudskiego zostaną 

zniesione. Ul. 1 Maja będzie ponownie dwukierunkowa.  

Radny Tadeusz Barucki zapytał o konieczność zakazu i ograniczenia … 

Burmistrz poprosiło o odpowiedź insp. Wydziału Spraw Społecznych Radosława Pykę, który 

omówił zagadnienia techniczne dot trzech wariantów skrętu autobusu z ul. Kościuszki. 

Radna Ilona Skipor zapytała, czy most na ul. Spacerowej wytrzyma natężenie ruchu i czy 

ruch nie zagrozi bezpieczeństwu innych użytkowników ul. Spacerowej.  

Burmistrz wyjaśnił, że mostek był gruntownie wyremontowany ze środków popowodziowych 

i jego nośność spełnia wszelkie normy. 

Insp. Radosław Pyka uzupełnił, że na moście nie można się zatrzymywać, podczas objazdu, w 

którym uczestniczyła naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika 

Kuźmicka –Szczech, nie zgłoszono zastrzeżeń. 

Radny Michał Dróżdż zapytał, kiedy będą nowe mikrofony oraz o lewoskręt z Kościuszki w 

Spacerową. Stwierdził, że „wysepka skrętowa” jest zbyt wąska i krótka, co może stanowić 

problem.  

Insp. Radosław Pyka odpowiedział, że połączenie między Łodzią i Brzezinami z tej strony 

miasta jest skomplikowane gdyż infrastruktura uliczna, którą dysponujemy, jest stara i wąska. 

Objazd potwierdził, że mamy niewielkie możliwości. Każdy z 3 rozpatrywanych wariantów 

(ul. Piłsudskiego, 1Maja i Spacerowa) generował pewne utrudnienia. W skrajni drogi 

Piłsudskiego jest słup energetyczny, nie można go przenieść. 1 Maja wzbudziła kontrowersje, 

został wariant  z ul. Spacerową. Kierowca autobusu będzie musiał stosować się do wszystkich 

przepisów, by bezpiecznie przejechać. Nie będzie kolizji z jadącymi z przeciwka, bo ulica ma 

być wkrótce jednokierunkowa.  
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Następnie podjęto problem sytuacji mieszkańców ul. Piłsudskiego po reorganizacji ruchu 

drogowego  i uruchomieniu nowej linii MPK nr 90, co spowodowało zmniejszenie ilości 

miejsc parkingowych przy blokach, sklepie spożywczym i zakładzie produkcyjnym. Pod 

informacją podpisało się 120 mieszkańców. Odnosząc się do tej kwestii, burmistrz wyjaśnił, 

że trasa przebiegu tej linii jest wynikiem porozumienia kilku samorządów, zawartym po 

dwóch latach rozmów, podmiotem realizującym jest MPK Łódź. Uczynienie ul. 1 Maja trasą 

jednokierunkową jest warunkiem jednego z partnerów, natomiast przewiduje się, że wkrótce 

ul. Spacerowa stanie się jednokierunkowa w kierunku ul. Piłsudskiego. Zagadnienia 

techniczne i infrastrukturalne omówił inspektor  R. Pyka.  

Głos zabrał mieszkaniec ul. Piłsudskiego, wyrażając w imieniu pozostałych mieszkańców 

niezadowolenie z powodu poprzedniej decyzji Rady odnośnie zamknięcia obu stron ulicy. 

Podziękował radnym zaangażowanym w sprawę i przewodniczącemu Rady za umożliwienie 

wystąpienia z problemem na sesji. Prosił, by proponowane zmiany przeprowadzić jak 

najszybciej.  

Insp. Radosław Pyka wyjaśnił, że porozumienie miało 4 partnerów. Aby w nim uczestniczyć, 

musieliśmy dostosować się do pewnych wymogów. Nie było niczyim zamierzeniem 

sprawianie utrudnień. Podkreślił, że celem było wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców. 

Stwierdził, iż nieudana wersja przebiegu linii na tym odcinku, narzucona przez partnerów, 

zostanie cofnięta. Przeprosił za niedogodności. 

Radna Ilona Skipor wtrąciła, że zakaz skrętu w ul. 1 Maja w kierunku Kościuszki do świateł 

uniemożliwiał wyjazd z Piłsudskiego do skrzyżowania. Jest to dodatkowy czynnik, by 

zmienić trasę linii nr 90. 

Insp. Radosław Pyka nadmienił, że lokalizacja wielu przystanków nowej linii też ma stanowić 

udogodnienie dla mieszkańców, komunikujących się z Łodzią. 

Radny Jakub Piątkowski potwierdził, że reakcja Urzędu Miasta na uwagi mieszkańców była 

szybka. Wyraził nadzieję na rychłe wejście zmian w życie.  

Burmistrz zaznaczył, że dba o potrzeby mieszkańców. Przeprosił za utrudnienia i 

podziękował mieszkańcom za zrozumienie a radnym za włączenie się w proces przepływu 

informacji. 

Radny Zbigniew Bączyński, jako rzecznik praw konsumentów, zwrócił uwagę na 

konieczność uzupełnienia tablic informacyjnych o przejazdach oraz kosztach biletów, których 

brak wprowadza pasażerów w błąd i naraża na ukaranie mandatem. 

Burmistrz wyjaśnił, że odpowiada za zakup kaset, na których mają być wywieszone 

informacje, a  umieszczanie rozkładu kursowania należy do Zarządu MPK.  
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8. Informacja o funkcjonowaniu spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej Communal 

Service za rok 2014.  

Przewodniczący Rady zakomunikował, że spółki szczegółowo sprawozdały swoje działania w 

2014 roku na posiedzeniach komisji, poprosił, by w związku z tym na sesji ograniczyć się do 

pytań. Udzielił głosu prezesowi PEC. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał prezesa PEC, czy była zmiana w składzie Rady 

Nadzorczej.  

Burmistrz poinformował, że nie było zmian globalnych, co się wcześniej zdarzało. 

Prezes spółki PEC Radosław Bujaśkiewicz odpowiedział, że do 15 maja 2014 r. 

przedstawicielem pracowników był Ryszard Kaczmarek, obecnie tę funkcję pełni inna osoba.   

Radny Zbigniew Bączyński zapytał prezesa, czym tłumaczy niższy pobór ciepła, czy tylko 

łagodną zimą, czy też innymi czynnikami.  

Prezes PEC odpowiedział, że głównie chodzi o warunki pogodowe, ale też o docieplenia, 

które ograniczają zapotrzebowanie na ciepło.  

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, jak będzie się kształtowała cena ciepła po 31 maja, 

zapytał o kwestię ugazowienia miasta, głównym odbiorcą gazu ma być PEC, zapytał 

projektowaną do budowy wagę samochodową, która ma ważyć opał z kopalni, czy spółka 

realizuje i posiada założenia do wieloletniego planu zaopatrzenia miasta Brzeziny w ciepło.  

Prezes PEC powiedział, że wstępne wyliczenia nowej taryfy pokazują, że może dojść do jej 

wzrostu, na co ma wpływ szeroki wachlarz przeprowadzonych inwestycji, modernizacji i 

remontów oraz odpisy amortyzacyjne. Prezes PEC nie wykluczył kosztów wzrostu taryfy w 

granicach ok. 2%, co zależy od decyzji Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfę 

oraz od kosztów zakupu węgla. Jest to także zależne od Grupy. 

Radny Zbigniew Bączyński zabrał głos bez zgody przewodniczącego, za co został pouczony. 

Radny zabrał głos już dwukrotnie więc może wypowiedzieć się w trybie ad vocem. 

Prezes PEC poinformował, że planuje się budowę kogeneratora w 2017 roku-2018 roku, 

walczymy o dofinansowanie w ramach środków ŁOM i ZIT. Trwa poprawianie fiszek 

projektowych. Sieć musi być efektywna, ekologiczna i ekonomiczna, wszelkie odstępstwa od 

tych wytycznych wiążą się z konsekwencjami finansowymi.  

W sprawie wagi samochodowej podkreślił, że jest ona niezbędna w działalności. Można by 

korzystać z pośredników, ale jest to odpłatne. Prezes PEC powiedział, że spółka realizuje plan 

zaopatrzenia w ciepło. 

Radny Zbigniew Bączyński dopytał, czy wagę samochodową można będzie wykorzystać do 

innych celów, np. ważyć przeładowane samochody ciężarowe. 
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Prezes PEC powiedział, że jeśli będzie takie zainteresowanie, udostępni wagę  Inspekcji 

Transportu Drogowego. Nadmienił, że spółka realizuje plan trzyletni, przedkładany 

burmistrzowi? Radzie? 

Radny Zbigniew Bączyński wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, opatrzoną uzasadnieniem, 

opracowania 15-letniego planu zaopatrzenia w ciepło. Przypomniał, ze miasto powinno taki 

plan posiadać zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jak i ustawą Prawo energetyczne. 

Radny Tadeusz Barucki przedłożył sprawę kilku mieszkańców osiedla „kwiatowego”, którzy 

wyrazili chęć przystąpienia do inwestycji podłączenia sieci cieplnej. Sceptycznie wyraził się 

nt. budowy kogeneratora. 

Zdaniem prezesa PEC, przy jedynie czterech odbiorcach, inwestycja będzie wiązać się z 

dużymi kosztami i utrudnieniami technicznymi. Inwestycja jest możliwa do zrealizowania, 

jednak po pozyskaniu środków zewnętrznych. Powiedział, że inwestycja zw. z budową 

kogeneratora jest strategiczna dla PEC. Dywersyfikujemy w ten sposób źródło dostaw.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.  

Następnie na pytania radnych odpowiedział prezes ZUK Janusz Cywiński  

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy spółka zamierza przeprowadzać inwestycje, pozyskując 

środki zewnętrzne.  

Prezes odpowiedział twierdząco, jednak zaznaczył, że jest to uzależnione od posiadania 

środków na wkład własny. Inwestycje w urządzenia gospodarki wodno – ściekowej są drogie, 

wysoki też będzie wkład własny. Spółka przez najbliższe 10 lat spłaca  4,4 mln zł. kredytu a 

więc ponad 400 tys. zł rocznie. Jest to więc duże obciążenie finansów zakładu. Jeśli jednak 

będą możliwości, to po analizie własnych finansów, skorzystamy z takiej drogi. 

Radny Tadeusz Klimczak pozytywnie ocenił działalność spółki. Zachęcał radnych do 

zwiedzenia nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Radny był zbulwersowany informacją prezesa 

ZUK o tym, co mieszkańcy wrzucają do kanalizacji sanitarnej. Różne przedmioty powodują 

korkowanie przepływu ścieków i niszczenie kanalizacji. Prosił, aby w lokalnej prasie opisano, 

jakie zagrożenia i skutki w związku z tym są możliwe. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał o skład Rady Nadzorczej spółki, czy spółka ma 

prokurenta , o możliwość zainstalowania poidełek w szkołach i o doprowadzenie wody do ul. 

M. Skłodowskiej - Curie.  

Prezes ZUK odpowiedział kolejno, że:                                                                                         

- spółka ZUK nie ma prokurenta,                                                                                                        

- na początku czerwca ma odbyć się spotkanie z dyrektor PSSE w Brzezinach w sprawie 

poidełek w szkołach,                                                                                                                     

-  prace nad wodociągiem przy ul. Skłodowskiej zakończyły się w dniu sesji.  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
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W dalszej kolejności przewodniczący Rady poprosił przedstawienie informacji prezesa TBS. 

Prezes spółki TBS Tomasz Miazek scharakteryzował ogólnie stan techniczny posiadanych 

budynków, potrzeby remontowe , stan opłacania czynszów(zadłużenie), sprzedaż i kupno 

lokali oraz poinformował jakie remonty wykonano w poszczególnych wspólnotach 

mieszkaniowych. Odniósł się do sytuacji, jaką zastał, obejmując funkcję prezesa TBS. 

Powiedział, że stan techniczny budynków radykalnie się poprawił w ciągu ostatnich 4 lat. 

Radny Tadeusz Klimczak powiedział, że spółka TBS od lat jest dzieckiem specjalnej troski. 

Podjął temat skarg, które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej – stwierdził, że należy podjąć 

działania mające na celu porozumienie między zarządem spółki i mieszkańcami zasobów 

TBS. Powiedział, że gdyby nie było spółki TBS a miasto samo administrowało zasobami 

mieszkaniowymi, mieszkańcy chodziliby na skargi do Urzędu Miasta. Radny nadmienił, iż 

liczy że prezes odniesie się do  problemu wyburzanych balkonów. 

Prezes wyjaśnił, że balkony, o których mowa w skardze, znalazły się w planie remontowym 

na ten rok. Wykonujemy je kolejno ze względów bezpieczeństwa. Remonty niektórych 

balkonów są dopiero zaplanowane, a już są skargi. Dodał, że skargi na planowane remonty 

balkonów są niezasadne i dodał, że „kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”. 

Radny Tadeusz. Barucki zapytał, co prezes zamierza uczynić, by tworzyć nowe zasoby 

mieszkaniowe. Wg. niego to spółka TBS a nie PEC powinna budować mieszkania. Był 

ciekaw, czym spółka pokrywa swoje straty.  

Prezes TBS Tomasz Miazek wyjaśnił, że spółka nie posiada odpowiednich środków na 

tworzenie nowych budynków. Spółka obecnie przy dużym zaangażowaniu swoich środków 

na remonty przynosi straty, co uniemożliwia zaciągnięcie kredytu. Poniesione straty w 

wysokości 678 tys. zł. pokryliśmy zaliczkami na fundusz remontowy. W roku ubiegłym 

wyremontowano budynek przy ul. Traugutta 1 po koszcie 200 tys. zł. Dopowiedział, że 

Spółka otrzymała  wsparcie w ubiegłym roku z budżetu miasta 300 tys. zł. Zgodnie z 

Kodeksem Spółek Handlowych, poniesione straty mogą być pokryte z przyszłych dochodów 

lub ze środków wspólników. Obecnie wszystkie remonty  są zapłacone i zdaniem prezesa – 

„spółka zmierza do dobrego”. 

Radny Tadeusz  Barucki zapytał  o przyczynę likwidację niektórych stanowisk pracy w 

spółce. 

Prezes odpowiedział, że zwolnienia były wymuszone przez BGK w początkach kadencji przy 

wdrażaniu programu naprawczego. Za mało efektywne uznano utrzymywanie pracowników 

fizycznych, z uwagi na duże koszty. Taniej było wówczas korzystać ze zlecania robót firmom 

zewnętrznym, niż utrzymywać swoje zatrudnienie. 

Radna Ilona Skipor zapytała, czy prezes TBS widzi możliwość odzyskania zadłużenia 

czynszowego oraz w jaki sposób właścicielka zalanego lokalu przy ul Piłsudskiego 12 może 

zrzec się lokalu własnościowego na rzecz miasta w zamian za inny lokal?  
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Prezes TBS powiedział, że spółce zależy na systematycznym spłacaniu zadłużenia. Wiele 

osób nie płaci czynszu, prowadzimy wobec nich rygorystyczne działania zmierzające do 

odzyskania długu, łącznie z pozywaniem sądowym. Wiele z tych osób mających dług wobec 

spółki  ma jednocześnie wymagania odnośnie remontów. W kwestii zalanego mieszkania 

własnościowego przy ul. Piłsudskiego 12 wyjaśnił, że lokal nie jest własnością TBS a spółka 

nie posiada środków na zakup lokalu. Budynki popowodziowe są obecnie sprzątane i robi się 

kosztorysy remontów  stanowiące podstawę otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, czy prezes Miazek rozpatrywał możliwość odrobienia 

600 tys. zł. zadłużenia czynszowego poprzez odpracowanie dłużników?  

Prezes stwierdził, że takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę, gdyż wiąże się to z 

dodatkowym zatrudnieniem pracownika, a spółka na ten cel nie posiada pieniędzy. Poprzedni 

prezes spółki utworzył dział windykacji, który był kosztowny i nie zadał egzaminu. Dodał, że 

takie rozwiązania w innych miastach też się nie sprawdzały.  

Radny Daniel Szymczak zaproponował, aby rozpatrzyć możliwość likwidacji lokalnych 

kotłowni i pieców poprzez doprowadzenie centralnego ogrzewania do budynków w starym 

zabytkowym centrum miasta. Dałoby to efekt ekologiczny likwidacji zadymienia i zapylenia 

oraz oszczędność ponad 3 mln zł  na remontach pieców i kominów. 

Prezes TBS powiedział, że większość starych kamienic nie nadaje się do takiej modernizacji z 

powodów ekonomicznych, gdyż wiąże się to z gruntownymi remontami dachów. Koszt 

naprawy jednego dachu wynosi ok. 70 tys. zł. Prezes dodał, że niektórzy mieszkańcy sami bez 

uzgodnienia, „na dziko” robili sobie lokalne c.o. dewastując przy tym kominy. Teraz mamy 

zalecenia kominiarskie wykonania napraw uszkodzonych kominów w okresie 4 lat, na co 

musimy znaleźć środki.   

Spółdzielnia Socjalna Communal – Service.  

Przewodniczący Rady poprosił o złożenie informacji prezesa Spółdzielni Socjalnej. 

Prezes Spółdzielni Ryszard Śliwkiewicz poprosił o zadawanie pytań, ponieważ informacja 

była szeroko omawiana na posiedzeniach komisji: Rozwoju Gospodarczego i  Spraw 

Społecznych,  

Radny Tadeusz Klimczak odniósł się do sytuacji w sortowni prowadzonej przez Spółdzielnię, 

zwłaszcza konieczności zapewnienia właściwych warunków pracy. Brak jest wiat, 

utwardzonych placów, zadaszeń nad składowanymi segregowanymi odpadami. Należałoby 

Spółdzielnię wyposażyć w lepszy sprzęt. Dlatego wnioskuje o dofinansowanie tego zakładu. 

Prezes Ryszard Śliwkiewicz odpowiedział, że sortownia istnieje od 2013 r. Warunki tam 

panujące nie są zbyt komfortowe, jednak wciąż się poprawiają. Aby radykalnie się poprawiły, 

należałoby zainwestować ok. 1,5 mln zł. Uznał, że inwestowanie w to miejsce jest ryzykowne 

z uwagi na zmieniające się przepisy. 



17 
 

Radny Grzegorz Maślanko stwierdził, że brak wykończenia linii sortowniczej, która powinna 

zawierać element wentylacyjny poważnie utrudnia pracę w tym miejscu. Jego zdaniem 

obecna linia sortownicza jest sprawna tylko częściowo. 

Zastępca burmistrza Justyna Nowak uważa, że linie sortownicza nie jest częściowa, bo by nie 

funkcjonowała. 

Prezes Ryszard Śliwkiewicz powiedział, że podczas tworzenia sortowni był dylemat, czy 

kopić kabinę wentylacyjną, czy zainwestować w prasę i wybrano jednak prasę. Powiedział, że 

zlecenie wykonania wentylacji firmie zewnętrznej kosztowałoby ok. 70 tys. zł. Jest 

propozycja, aby wykonać samemu ten element linii. Zalecenia pokontrolne Państwowej 

Straży Pożarnej dot. wykonania wentylacji linii nie będą w nieskończoność przesuwane. Straż 

pożarna dała nam termin wykonania zalecenia do połowy 2016 r. Nasza instalacja jest tylko 

zastępcza, chociaż sortuje się w niej 10 frakcji odpadów. Regionalne punkty odbioru 

odpadów są w lepszej sytuacji, bo mogą być dofinansowane ze środków wojewódzkich. 

Prezes powiedział, że jest umówiony z burmistrzem na rozmowę w sprawie poprawy 

technicznych warunków pracy w naszym PSZOK. 

Burmistrz zapewnił, że miasto będzie szło w kierunku poprawy jakości pracy w sortowni, do 

tej pory spółdzielnia stawała przed dylematem, jakie elementy najpierw zakupić. W pewnym 

momencie musieliśmy zdecydować czy najpierw inwestujemy w efektywność pracy, czy w 

warunki pracy. Interes miasta – pilne uruchomienie punktu odbioru i segregacja odpadów 

przeważyły wtedy. Teraz możemy zająć się poprawą warunków pracy.  Zapewnił, że 

omawiany wniosek jest zasadny i realny do wykonania i zostanie zrealizowany możliwie jak 

najszybciej.  

Radny Grzegorz Maślanko uzupełnił swoją wypowiedź w sprawie wyposażenia sortowni w 

wentylację. Powiedział, że to nie jest czyjś wymysł. Brak wentylacji powoduje, że w zimę jest 

tam za zimno, a latem za gorąco. Dodatkową uciążliwością pracy podczas upałów jest 

niewyobrażalny smród z odpadów higienicznych (pampersy, podpaski). 

Radny Zbigniew Bączyński chciał wiedzieć, czy oprócz miasta są jeszcze inni odbiorcy usług 

spółdzielni?  

Prezes Śliwkiewicz odpowiedział twierdząco – wykonaliśmy usługi dla innych odbiorców za 

231 tys. zł. np. dla Gminy Rogów wykonaliśmy wycinkę przydrożnych zakrzaczeń.        

Radny Zbigniew Bączyński pytał następnie o opróżnianie koszy ulicznych i o wykorzystanie 

sprzętu do mechanicznego zamiatania ulic.  

Prezes Spółdzielni odpowiedział, że opróżnianiem koszy ulicznych zajmuje się inna firma – 

Globaleco. Prezes wyjaśnił, że Spółdzielnia ma na wyposażeniu 2 zamiatarki: dużą i 

mniejszą. 

Duża wykorzystywana jest do zamiatania ulic, natomiast małą zamiata się głównie chodniki i 

miejsca trudno dostępne. Zamiatarki są uruchamiane po otrzymaniu zlecenia od Urzędu 

Miasta, przeciętnie raz w miesiącu. Spółdzielnia mogłaby częściej zamiatać ulice i chodniki, 
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ale są to dość drogie usługi, na które byłoby nie stać miasta. Wiele prac trzeba wykonywać 

ręcznie. Po kwietniowym zalaniu miasta pracownicy Spółdzielni musieli ręcznie zbierać tony 

nieczystości zalegających ulice i podwórka. Pracownicy Spółdzielni reagują na każde 

zapotrzebowanie miasta. Obecnie problemem było wykaszanie traw z poboczy, rowów 

placów i parku miejskiego, dlatego trzeba było uruchomić ośmiu kosiarzy. Prezes powiedział, 

że nie wszystko jeszcze udaje się zrobić na czas i dokładnie ale efekty pracy Spółdzielni są 

coraz lepsze i miasto wygląda coraz lepiej. 

Skarbnik Grażyna Mela podała, że środki na omiatanie miasta wynoszą obecnie 60 tys. zł i są 

o 20 tys. zł. wyższe niż w latach ubiegłych. 

Prezes Spółdzielni Socjalnej powiedział, że zamiatanie odbywa się w miarę posiadanych 

potrzeb miasta. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że czeka go szczera rozmowa z prezesem Śliwkiewiczem 

w sprawie poprawy efektywności środków, które wydaje miasto na estetykę miasta ku 

zadowoleniu mieszkańców Brzezin. 

Prezes Śliwkiewicz powiedział, że oczekuje od miasta poprawy w zakresie płynności w 

rozliczaniu zlecanych zadań, ponieważ są problemy z planowaniem zatrudnienia. 

Burmistrz wyjaśnił, że ma uzgodniony ze Spółdzielnią Socjalną roczny plan zlecanych robót i 

na te prace Spółdzielnia ma pokrycie finansowe. Środki uruchamiane są po dokonaniu 

rozliczenia wykonanych zleceń. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał czy w 2014 roku wykonywane były prace asfaltowania za 

pomocą patchera. 

Prezes odpowiedział, że urządzenie to służy do asfaltowanie większych powierzchni i w roku 

ubiegłym nie było wykorzystane. Spółdzielnia wykonuje łatanie ubytków w nawierzchni ulic 

metodą na zimno, do której patchera nie stosuje się. 

Radny Jakub Piątkowski zaproponował, aby niepotrzebne i dosyć drogie urządzenie sprzedać. 

Prezes Spółdzielni przychylił się do uwagi radnego. W tym miejscu wyjaśnił, że prace w 

Parku Aktywności Społecznej są na ukończeniu i w dniu jutrzejszym ( 29  maja) można je 

odebrać. 

W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił 20 min. przerwę w obradach. 

Po zakończeniu przerwy o godz. 12.50 przewodniczący Rady wznowił  obrady zapraszając 

kolejnych referentów do prezentacji informacji z zakresu oświaty i wychowania. Poprosił 

Radę o wyrażenie zgody na skrócenie procedowania do dyskusji, zadawania pytań i 

odpowiedzi. Uzasadnił to szczegółowym omówieniem tematu podczas posiedzenia Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu. Radni przystali na propozycję przewodniczącego. 
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9. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświaty i wychowania w roku szkolnym 

2014/2015 oraz potrzeby finansowe i rzeczowe na rok szkolny 2015/2016 

Przedszkole Nr 1. 

Brak pytań do dyr. Małgorzaty Wyki. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk powiedziała, że dyrektorzy przedszkoli 

przedstawili informację o bogatej działalności nie tylko wychowawczej ale także kulturalno –

oświatowej, poszerzającej wiedzę dzieci o otaczającym nas świecie np. w zakresie 

współpracy z zagranicą. 

Przedszkole Nr 3. 

Brak pytań do dyr. Agnieszki Gazdy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk  rozwinęła swoją poprzednią wypowiedź opiece 

psychologicznej i logopedycznej przedszkolaków,  wdrażaniu innych, nowych form uczenia 

się, stosowania obok sprawdzonych także innowacyjnych metod rozwijania osobowości 

dziecka.  Krytycznie odniosła się  do nieodpłatnego podręcznika rządowego. 

Radny Tadeusz Barucki wtrącił do wypowiedzi Wiceprzewodniczącej zapytanie : „ to kto 

wreszcie składa informację – pani wiceprzewodnicząca, czy dyrektorzy przedszkoli?” 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko poprosił, aby 

dyrektorzy placówek odważniej mówili o potrzebach finansowo – rzeczowych, które 

podnosili na posiedzeniu Komisji. Przewodniczący Komisji stwierdził, że mimo iż placówki 

są dobrze utrzymane, to występują jednak problemy wynikające z normalnej eksploatacji, 

które wymagają uruchomienia nakładów finansowych. Zapytał, kiedy można liczyć na jakieś 

dofinansowanie? Interesowała go zwłaszcza sprawa losów Przedszkola Nr 3 i  naprawy dachu 

w Gimnazjum. 

Zastępca burmistrza Justyna Nowak wyjaśniła, że miasto liczy na środki zewnętrzne związane 

z modernizacją na ekologiczne źródła uciepłownienia miasta.  

Przewodniczący Komisji poprosił o przybliżenie terminu realizacji tego projektu. 

Wiceburmistrz powiedziała, że złożyliśmy fiszki projektowe i oczekujemy na ogłoszenie 

konkursu. 

Radna Ilona Skipor zwróciła uwagę na  potrzebę zwiększenia powierzchni w Przedszkolu Nr 

3 przeznaczonej dla najmłodszych dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma zamiaru odstąpienia od modernizacji Przedszkola Nr 3. Uważa, 

że środki z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ŁOM mogą być przyznane po 

rozstrzygnięciu konkursu na przełomie III i IV kw. b.r. 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 

Dyrektor Szkoły Zbigniew Zieliński powiedział, że budżet, który otrzymują szkoły jest 

przeznaczony tylko na wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie. Brak jest natomiast środków 

na  usuwanie awarii (komin kotłowni lokalnej), większe remonty (schody wejściowe z ul. 

Moniuszki na teren szkoły), wymianę zużytego sprzętu (ławki dla uczniów), konserwację 

nawierzchni boiska Orlik (granulat, obudowanie kostką placu zabaw dla dzieci).z budżetu 

miasta . Odszkodowanie ze środków popowodziowych złagodzi nieco brak środków na 

najpilniejsze potrzeby. 

Szkoła Podstawowa Nr 2. 

Dyrektor Szkoły Anna Mrówka potwierdziła zdanie dyrektora Jedynki, że mimo dobrego 

stanu zewnętrznego obiektów szkolnych, występują pewne problemy wynikające  czy to ze 

zmian programowych – jak np. przyjęcia 6 – latków do szkoły i rozwoju komputeryzacji klas, 

czy normalnego procesu zużywania technicznego wyposażenia. Dla poprawy bezpieczeństwa 

i kontroli nad funkcjonowaniem boiska Orlik i placu zabaw dla dzieci potrzebne jest 

uruchomienie monitoringu o co na wcześniejszej sesji Rady apelowała radna Grażyna 

Pietrasik. Poinformowała, że sama stara się rozwiązywać problemy braku środków 

finansowych, jak w przypadku odzyskania  ręcznego 220 mkw. kostki brukowej. 

Podziękowała w tym miejscu za udzielenie pomocy ks. proboszczowi Markowi Balcerakowi i 

prezesowi ZUK Januszowi Cywińskiemu Do zakończenia zadania zabraknie jednak 100 m. 

kw. kostki. 

Burmistrz obiecał dyr. Mrówce udzielenie pomocy w przydzieleniu brakującej kostki 

brukowej. 

Radna Grażyna Pietrasik podniosła problem badań profilaktycznych leczenia dzieci w 

szkołach, zwłaszcza w zakresie stomatologii. Powiedziała, że nie powinno się tolerować 

sytuacji, gdy 80% dzieci ma próchnicę a gabinety stomatologiczne czynne są tylko 2 godz. w 

tygodniu. Proponowała poszukanie możliwości finansowych dla poprawienia tego stanu 

rzeczy. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie słyszała o  współpracy resortów edukacji i ochrony zdrowia 

w zakresie opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży szkolnej. 2 godziny  funkcjonowania w 

tygodniu gabinetu dentystycznego to nie jest leczenie, tylko profilaktyka obejmująca 

najmłodszych uczniów. 

Burmistrz przypomniał, że kilka lat temu miasto wyposażyło szkoły w tzw. Unity, zabrakło 

jednak środków finansowych na leczenie dentystyczne. Burmistrz zaproponował aby iść 

raczej w kierunku zapobiegania próchnicy np. poprzez zakup i stosowanie preparatów 

fluorowych, niż  w kierunku leczenia skutków tej choroby. 

Radny Zbigniew Bączyński pogratulował dyrektorom szkół i nauczycielom szkół za 

realizację programów nauczania. Jest to jednak ocena tylko jednej strony i należałoby się 

zapytać o to także rodziców. Zapytał o stopień samozadowolenia środowiska 

nauczycielskiego z warunków materialnych oświaty w mieście. Krytycznie odniósł się jednak 
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do sytuacji, gdy część  dzieci szkolnych w ogóle nie korzysta z gabinetów dentystycznych. 

Jego zdaniem Unity służą raczej do leczenia zębów niż do zapobiegania chorobom zębów.  

Radny interesował się  oceną dyrekcji szkół podstawowych w zakresie przygotowania 6-

latków do rozpoczęcia nauki w szkołach. 

Dyrektor Anna  Mrówka przypomniała o istniejącym konflikcie na linii Ministerstwo 

Edukacji Narodowej  i środowiska rodziców 6-latków w sprawie wcześniejszego 

rozpoczynania nauki. Swoje stanowisko w tej sprawie mają także nauczyciele. Zdaniem 

nauczycieli klas początkowych problemem nie jest dojrzałość intelektualna 6-latków bo ta jest 

wystarczająca, tylko widoczny jest brak dojrzałości emocjonalnej. Dyrektor wspomniała o 

problemie przygotowania bazy lokalowej dla najmłodszych uczniów. Powiedziała, że nie da 

się zrobić ze szkoły przedszkola. 

Radny Zbigniew Bączyński przypomniał o zadanym pytaniu w sprawie samozadowolenia 

nauczycieli z ogólnych warunków nauczania. 

Dyrektor Szkoły Nr 2  wyjaśniła, że programy są realizowane, mimo, że występują pewne 

braki  warunków nauczania. Wymieniła tu np. niedostatki bazy dydaktycznej. Mimo tego 

należy pozytywnie ocenić osiągnięcia szkoły w porównaniu do innych szkół. Są to 

osiągnięcia zarówno w konkursach humanistycznych jak i matematycznych na szczeblu 

wojewódzkim a nawet krajowym. Takie osiągnięcia ma również Szkoła Nr 1. Powiedziała też 

o zaangażowaniu nauczycieli w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Jej zdaniem braki 

funduszu płac na  zajęcia pozalekcyjne powodują obniżenie możliwości rozwoju dzieci w 

niektórych dziedzinach. 

Radny Bączyński był zainteresowany także tym, czy w programach nauczania szkół 

podstawowych i gimnazjum znajdują się  elementy takich zajęć jak prawa konsumenckie i 

humanitarne traktowanie zwierząt. Dodał, że zdarza się dosyć często, gdy dziecko dostaje 

zwierzę w prezencie, a jakiś czas potem  się je porzuca. Są to ustawowe obowiązki, które 

powinny być realizowane w trakcie procesu dydaktycznego. 

Dyrektor Anna Mrówka powiedziała, że wartości ogólnohumanistyczne powinny być 

wpajane w rodzinach od małego dziecka. Nie mniej jednak  w programach takich zajęć jak 

biologia, przyroda, język polski, zajęcia z wychowania fizycznego czy w trakcie lekcji 

wychowawczych,  realizowane są elementy wymienionych przez pana radnego przedmiotów. 

 Burmistrz nawiązując do dyskusji na temat Przedszkola Nr 3 przypomniał co mówił już 

wcześniej, że  remont  budynku może być sfinansowany ze źródeł europejskich, trzeba tylko 

cierpliwie poczekać na rozpoczęcie procedury konkursowej, następnie na przetarg i 

wyłonienie wykonawcy zadania. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk przekazała informację, że pięcio i sześciolatki dają 

sobie radę z adaptacją do warunków szkolnych. Wyjaśniła też, że w podręczniku rządowym 

znajdują się elementy wychowania konsumenckiego. 
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Zdaniem przewodniczącego Komisji Edukacji zajęcia pozalekcyjne powinny być dostępne dla 

wszystkich uczniów i powinny być nieodpłatne. Zofia Krawczyk dodała, że niestety  zajęcia 

nieodpłatne są ilościowo ograniczone. 

Przewodniczący Rady poprosił o informację dot. Gimnazjum.  

Przewodniczący Komisji Edukacji Przemysław Maślanko poprosił o wyjaśnienie zawiłości 

powiązania remontu dachu budynku Gimnazjum z projektem dot. fotowoltaiki. Projekt ten 

odwleka się w czasie i nie wiadomo, jak długo ta sytuacja jeszcze potrwa.  

Wicedyrektor Gimnazjum Jolanta Nielepkowicz powiedziała, że przeciąga się załatwianie 

naprawy dachu, co powoduje, że każda większa ulewa skutkuje zalewaniem  II piętra szkoły a 

doraźne naprawy już nie są skuteczne. Dodatkowo niszczą się wewnętrzne tynki, odpada 

farba  i trzeba to systematycznie odnawiać. 

Burmistrz wyjaśnił, że projekt fotowoltaiki jest częścią większego zadania termomodernizacji 

budynków administrowanych przez miasto i ma być finansowany w ramach ZIT  ŁOM o 

łącznym koszcie ok. 5 mln. zł. Jednym z budynków poddanych głębokiej termomodernizacji 

będzie budynek Gimnazjum. Jednak musimy jeszcze trochę poczekać, przemęczyć się aż 

dopnie się całość projektu. W chwili obecnej nie stać jest na wydanie 1 mln zł na doraźną 

naprawę dachu, by za jakiś czas znowu go dziurawić podczas montażu paneli słonecznych. 

Budynek Gimnazjum będzie pierwszym  obiektem spośród wszystkich objętych tą 

modernizacją. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk powiedziała, że jest pod wrażeniem  programu w 

łódzkiej TVP 3 nt  e-kształcenia w brzezińskim Gimnazjum z udziałem dyr. Kobierskiej. 

Zapytała, czy w związku z tym przełożyły się efekty tego projektu na większe 

zainteresowanie lekcjami i na ograniczenie problemu z wagarami gimnazjalistów. Pytała 

także o  efekty współpracy szkoły z psychologiem oraz z prowadzonymi zajęciami języka 

obcego przez nauczyciela obcokrajowca i jak przekłada się ta praca na poprawę frekwencji w 

Gimnazjum. 

W tym miejscu wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski zaproponował wniosek 

formalny, aby dokonać zmiany w porządku obrad poprzez zdjęcie p. 12. Zapytania do 

kierowników jednostek organizacyjnych i prezesów spółek miejskich. Uzasadnił swój 

wniosek tym , że zarówno dyrektorzy szkół i przedszkoli, jak i prezesi spółek miejskich mieli 

okazję wystąpić podczas dzisiejszej sesji a radni mogli na bieżąco zadawać im pytania i 

uzyskiwać odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady powiedział, że burmistrz zaproponował, aby w p. 12 został rozpatrzony 

projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji publicznej na terenie 

Miasta Brzeziny. 

Przewodniczący Rady poddał ten wniosek pod łączne głosowanie. 

Wynik głosowania: 11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.  
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Zmieniony porządek sesji przedstawia się następująco:  

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Część uroczysta: 

 -występ podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”                                 

 w przedstawieniu pt.: „Krótka historia o ekologii”, 

 -wręczenie medali za długoletnie pożycie dwóm parom małżeńskim:  

 Mariannie i Zdzisławowi Marczakom oraz Wiesławie i Marianowi Sobkiewiczom. 

           -wystąpienie okolicznościowe przewodniczącego Rady Miasta z okazji Dnia       

Samorządu Terytorialnego. 

3.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

5.   Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji Rady Miasta. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

7.   Informacja nt. sytuacji mieszkańców ul. Piłsudskiego po reorganizacji ruchu drogowego      

i uruchomieniu nowej linii  MPK nr 90. (zmiana porządku obrad – przeniesienie p. 12 do p. 7) 

8.  Informacja o funkcjonowaniu spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej Communal Service 

za rok 2014. 

9. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświaty i wychowania w roku szkolnym 

2014/2015 oraz potrzeby finansowe i rzeczowe na rok szkolny 2015/2016. 

10.   Interpelacje i zapytania radnych. 

11.  Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji 

publicznej na terenie Miasta Brzeziny (zmiana porządku obrad). 

13.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015-2020, 

 3) przystąpienia Miasta Brzeziny do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności 

 Lokalnej „Mroga”, 

 4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  miasta  

 Brzeziny. 

14. Wolne wnioski i sprawy różne. 

15. Zakończenie sesji. 
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10. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia przytoczył definicję interpelacji.  

 

Radny Tadeusz Klimczak zaproponował, by zwolnić dyrektorów szkół z obowiązku 

uczestniczenia w dalszej części obrad, skoro już przedstawili swoje sprawozdania.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski złożył wniosek formalny, by zdjąć z 

porządku obrad punktu Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów 

spółek, ponieważ wszyscy szczegółowo sprawozdali w poprzednich punktach. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że burmistrz sugeruje, by zastąpić ten punkt rozpatrzeniem 

projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej 

na terenie Miasta Brzeziny.  

 

Przegłosowano propozycję. 

11. radnych opowiedziało się „za”, 2. radnych było „przeciw”, 1. osoba nie głosowała. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o termin uruchomienia sprzętu rekreacyjnego i wodny, który 

został po realizacji programu rewitalizacji społecznej. Ponadto chciał wiedzieć, kiedy nastąpi 

montaż ławek w parku miejskim.  

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że PAS (Park Aktywności Społecznej) ruszy od 

poniedziałku 1 czerwca. Obecnie pracownicy Spółdzielni Socjalnej montują elementy 

infrastruktury. Sprzęt zostanie przekazany dyrektorowi Muzeum Regionalnego, a kajaki – 

dyrektorowi Centrum Kultury Fizycznej. Poinformowała, że piasek w parku jest w trakcie 

wymiany, co zostanie sprawdzone po wykonaniu prac. 

 

Radny Jakub Piątkowski poprosił, by na fanpage'u miasta zamieścić komunikat o terminie 

otwarcia PAS. Zapytał, kiedy zamontowane zostanie oświetlenie. Wnioskował o wgląd do 

projektu.  

 

Zastępca burmistrza odpowiedziała, że opieramy się na posiadanym projekcie oświetlenia. 

Wysyłamy do WFOŚ wniosek o dotację. Wyjaśniła, że zlecenie na montaż ławek było 

odebrane przez prezesa Spółdzielni Socjalnej 14 kwietnia, ale zadanie zostanie wykonane 

dopiero teraz.  
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Radny Michał Dróżdż zapytał o termin uruchomienia i lokalizację skate parku. Temat wraca 

od 2 lat. Chciał znać postępy ws. pozyskiwania środków na realizacje inwestycji pn. Strefa 

inwestycyjna. Przekazał pytanie dzierżawców lokali na targowisku miejskim od strony ul. 

Lasockich i Traugutta, kiedy nastąpi przedłużenie umów.  

 

Burmistrz, w odniesieniu do pomysłu na powstanie skate parku, powiedział, że głosowanie 

nad budżetem partycypacyjnym pokazało, iż nie jest to pilna potrzeba. W chwili obecnej 

mamy inne priorytety. Jeżeli chodzi o Strefę inwestycyjną, jesteśmy na etapie oczekiwania na 

fundusze. Kosztorys tej inwestycji opiewa na kwotę ok. 14 tys. zł???  Jesteśmy w pełni 

przygotowani na to, by wystartować w konkursach o środki, które mają być ogłaszane w III i 

IV kwartale roku. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW ma nam pomóc w 

wymianie nawierzchni rynku miejskiego.  

 

Radny Michał Dróżdż ponownie zapytał, czy umowy dzierżawy przedłużone na kolejne 10 

lat.  

 

Burmistrz odpowiedział, że co do budek drewnianych umowy będą na rok, co do 

murowanych – nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Prawdopodobnie 1 największy obiekt przy 

głównym pasażu zostanie, co do pozostałych – wymagana jest analiza pod kątem miejsc 

parkingowych. Jeżeli będziemy wypowiadać umowy, to zaproponujemy po przebudowie 

rynku  lokal o tej samej lub większej powierzchni na zasadzie zamienności. Jeśli chodzi o 

sama przebudowę rynku – na początku zrobiona będzie część np. po ogródku jordanowskim, 

zostanie zabudowana po to, by przedsiębiorcy mogli przenieść swoje działalności na nowy 

obiekt i wtedy rozpocznie się budowa górnej części rynku. Są opóźnienia, jeszcze nie znamy 

terminu.  

 

Radny Michał Dróżdż dopytał, czy dobrze rozumie, że równocześnie powstanie nowy obiekt 

a najemcy automatycznie zostaną przeniesieni się do nowych lokali i wtedy ruszą prace 

wyburzeniowe lub budowlane na  starym obiekcie. 

 

Burmistrz potwierdził i dodał w odniesieniu do opóźnień w inwestycjach w kwestii środków 

ZIT, że po dostosowaniu do wersji 6.0 RPO wiele samorządów  będzie miało problem z 

realizacją zamierzeń ujętych w źródłowych  fiszkach projektowych. My nie powinniśmy mieć 

problemu z dostosowaniem się, nasze projekty zostały wstępnie pozytywnie ocenione. 

Poinformował, że gmina Jeżów miała w planach kanalizację sanitarną za 2 mln zł i w chwili 

obecnej nie są w stanie zrealizować projektu. Burmistrz poinformowała, ze na posiedzeniu 

Stowarzyszenia Łom zaproponował giełdę projektów. Gmina Jeżów mogłaby zrzec się tego 

projektu dot. kanalizacji sanitarnej np. na rzecz naszego miasta a my oddalibyśmy inny 

projekt, tak, by była zachowana równowaga. Burmistrz chciałby, aby przy rewitalizacji 

kanału ogólnospławnego budować nową kanalizację sanitarną. 
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Radny Tadeusz Klimczaka odczytał interpelację ws. ustanowienia karty seniora, 

uprawniającej do ulg i uprawnień w ośrodkach uż. publ. Zasugerował, by nawiązać w tej 

sprawie kontakt z gminami ościennymi np. Koluszkami, Łodzią. 

 

Burmistrz powiedział, że skłania się do utworzenia karty brzezinianina. Podkreślił, że jeśli 

chodzi o kartę seniora, to wolałby by miała ona szerszy zasięg (regionalny), np. wojewódzki, 

aglomeracyjny. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, od kiedy jest wiek seniora. 

 

Burmistrz odpowiedział, że 60+. 

 

Radny Przemysław Maślanko wnioskował, by przesyłać radnym syntetyczne protokoły z 

posiedzeń komisji przed sesja np. drogą mailową, co umożliwi przepływ informacji i zapewni 

transparentność. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, co powinna zawierać interpelacja. Stwierdził, że 

zgłoszenie radnego było wnioskiem. Odpowiedział radnemu, że w miarę możliwości 

protokoły będą udostępniane radnym po ich sporządzeniu przez biuro Rady na jego polecenie. 

 

Radna Ilona Skipor zapytała, czy Brzezińskie Koło Wędkarskie może liczyć na 

dofinansowanie na zarybianie stawu. Pomoc jest uzasadniona i potrzebna, bo wiele osób 

korzysta z formy rekreacji, jaką jest wędkarstwo a władze w 2010 roku obiecały pomoc na 

odtworzenie rybostanu po zerwaniu stawideł na stawie. 

 

Burmistrz zauważył, że przy konkursach o dotacje związek wędkarski nie składa oferty. 

Burmistrz nie wiedział o problemie. Wyjaśnił, ze trudno wspierać organizację pozarządową w 

zakresie jej zadań statutowych. Podkreślił, że zarybianie stawu nie jest zadanie gminy. 

Stanowi to formalną przeszkodę w udzielaniu pomocy. 

 

Radny Zbigniew Bączyński, zwracając się do przewodniczącego Rady, powiedział, że nie 

może on wydawać poleceń pracownikom biura Rady, gdyż leży to w gestii burmistrza.  

Ponadto wrócił do tematu potrzeby zatrudnienia ochrony w CPiK. Zapytał, jaki był zapis w 

umowie. Chciał wiedzieć, czy usunięty został napis „Litość to zbrodnia” na trafostacji, o co 

wnioskował jeden z radnych. 

Wnioskował o zmodyfikowanie faktur dla Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej. 

Zapytał, czy zrealizowane jest zapewnienie co do tego, by ławki w parku miały oparcia. 



27 
 

Zasugerował, by kostka przed Urzędem Miasta była kolorowa, by ożywić wygląd budynku. 

 

Skarbnik Grażyna Mela udzieliła informacji ws. zapisów w umowie z ORANGE dot. 

ochrony, powołując się na §7 aktu notarialnego, który brzmi „miasto ustanawia nieodpłatnie 

na rzecz spółki  

na czas pozostawania czynnych urządzeń telekomunikacyjnych bezpłatną służebność 

przesyłu, polegająca na prawie spółki do korzystania w każdym czasie z urządzeń, o którym 

mowa w art . 49 paragraf 1 ustawy Kodeks cywilny” oraz prawo dostępu będą mieć również 

inni operatorzy telekomunikacyjni.  

 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że należałoby wystosować list gratulacyjny do firmy 

ORANGE. 

 

Burmistrz powiedział, że ochrona była nieodpłatnie przez 2 lata, poza tym do tej pory nie ma 

informacji nt. tego, jak sytuacja się przedstawia, jeżeli chodzi o dostępność poza godzinami 

pracy, zapytał o ilość wejść. Burmistrz powiedział, że zapłaciliśmy za budynek dobrą cenę. 

Gdyby nie te warunki i operatorzy zewnętrzni, cena byłaby wyższa.  

 

Dyrektor CPiK Katarzyna Spychalska wyjaśniła, że na ręce skarbnik miasta złożyła dziennik, 

prowadzony od 23 kwietnia do 18 maja (700 zapisów bez firmy ORANGE i 

podwykonawców). Dyrektor poprosiła też firmę ORANGE o udostępnienie książki wejść, 

firma odmówiła. Nasze zapisy natomiast nie uwzględniają wejść firmy ORANGE ani 

podwykonawców, dlatego nie można ustalić wymiernej ilości miejsc. 

 

Burmistrz zaznaczył, że musi zbadać ilość wejść, by podjąć decyzję. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o alternatywę dla parkingów dla mieszkańców Spółdzielni 

RAZEM. Radny chciał wiedzieć, kiedy powstaną zastępcze parkingi.  

 

Burmistrz poprosił radnego o cierpliwość. Nowe parkingi objęte są projektem dot. 

zrównoważonego transportu publicznego. Mamy nadzieję na duże dofinansowanie, dlatego 

warto poczekać.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka-Szczech 

powiedziała, że do parku zamówiono ławki z oparciem, będą zamontowane w najbliższym 

czasie. Jeśli chodzi o  napis „Litość to zbrodnia” na transformatorze, zostało to zgłoszone 

zakładowi energetycznemu. 
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Radny Zbigniew Bączyński wyraził ubolewanie, że od dwóch kadencji nie można pozbyć się 

tego poniżającego hasła. 

 

Burmistrz wyjaśnił, ze nie jest to nasza infrastruktura. 

 

Naczelnik Wydziału RI dodała, że zgłoszenie zostało wysłane zaraz po poprzedniej sesji.  

 

Radny Zbigniew Bączyński poprosił o poważne traktowanie zapytań radnych. 

 

Sekretarz Grażyna Dziedzic nadmieniła w odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa 

Bączyńskiego ws. Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, że trwa remont, jeśli 

będzie taka możliwość, zainstalowany zostanie podlicznik. 

 

Radny Zbigniew Bączyński odradził takie rozwiązanie z uwagi na możliwość wysunięcia 

roszczenia dot. zawyżonych opłat przez 5 lat.  

 

Burmistrz potwierdził słowa sekretarz miasta, dodał, ze wody i ścieków nie można 

odseparować.  

Podkreślił, ze zasady są ogólne dla wszystkich użytkowników i nie znamy sposobu na 

wyjątkowe traktowanie tego 1 stowarzyszenia. 

 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że chodzi o prąd a nie o ścieki i wodę. Uznał, że nie 

w porządku jest takie podejście do tego stowarzyszenia.  

 

Burmistrz powiedział, że taka sama sytuacja jest w przypadku pomieszczenia dla partii 

politycznych. Też będą tam wyseparowane koszty. 

 

Radna Ilona Skipor zapytała o możliwość objęcia  ul. Żeromskiego pomocą popowodziową. 

Został tam wypłukany asfalt. Ponadto nadmieniła, że na ul. Moniuszki grunt się obniżył. 

Powstało bajoro. Dzieci, omijając je, wchodzą na jezdnię, co zagraża ich bezpieczeństwu. 

 

Naczelnik Wydziału RI Monika Kuźmicka-Szczech przekazała informację (niepotwierdzoną 

jeszcze protokołem) nt. tego, że ŁUW uwzględnił tylko 6-7 zadań, które zostały przez nas 
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zgłoszone. Komisja Wojewódzka nie uznała pozostałych szkód. Na cel, o którym mówi radna 

Ilona Skipor, nie ma niestety dofinansowania.  

 

Burmistrz uwypuklił fakt, ze są to jeszcze nieoficjalne, niepotwierdzone informacje. 

 

Burmistrz, nawiązując do wcześniejszego pytania radnego Zbigniewa Bączyńskiego, 

wyjaśnił, że jednolity, szary kolor kostki przez Urzędem jest wybrany świadomie i ma 

korespondować z wyglądem pasażu i całym ciągiem komunikacyjnym, na którym nie ma 

żadnych „udziwnień”. 

 

Radny Zbigniew Bączyński wyraził pogląd, że ma inne odczucia estetyczne i jego zdaniem 

miejsce, gdzie odbywają się różne uroczystości, powinno się czymś wyróżniać. 

 

Radny Daniel Szymczak zapytał, czy były przeprowadzone przetargi na budowę ul. 

Przechodniej  na plac zabaw w ramach budżetu obywatelskiego. Chciał wiedzieć, czy istnieje 

możliwość upiększenia placu Jana Pawła II, który jest wizytówka miasta.  

 

Burmistrz w odniesieniu do 2 pytania wyjaśnił, że pieniądze na ten cel są transferowane do 

Spółdzielni Socjalnej Communal Service. Wyraził ubolewanie z powodu braku finezji i 

jakości w wykonywaniu prac. Na 1 pytanie odpowiedział, że jesteśmy po rozstrzygnięciu 

przetargu. Wykonawcą budowy ul. Przechodniej będzie SKANSKA.  

 

Radna Grażyna Pietrasik przypomniała, że jej interpelacja dot. ukwiecenia placu JP II złożona 

była w marcu i do tej pory nie ma efektów. 

 

Burmistrz powiedział, że środki na ten cel są. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka-Szczech 

poinformowała, ze wybrane zostały już donice, które zawisną na słupach oświetleniowych na 

placu, wybieramy kwiaty. Poprosił o odrobinę cierpliwości. 

 

Radny Tadeusz Barucki ponowił prośbę o lepsze oznakowanie przejść dla pieszych na ul. 

Modrzewskiego. 

Stwierdził, że przeniesienie przystanku na ul. Modrzewskiego przy Biedronce nie przyniosło 

oczekiwanego efektu. 
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Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Radosław Pyka poinformował, że od czerwca ulegnie 

zmiana trasy autobusu linii nr 53. Do innych przewoźników zgłaszaliśmy, ale (Skierniewice, 

Grójce) nie ma zainteresowania tym przystankiem.  

 

Radny Tadeusz Barucki poprosił, by skuteczniej zachęcić przewoźników.  

 

Inspektor Wydziału SG Radosław Pyka odpowiedział, że zrobiliśmy, co było w naszej mocy. 

Wykorzystaliśmy już wszystkie dostępne i racjonalne środki. 

 

Radny Tadeusz Klimczak zapytał, na jakim etapie jest sprawa rozmytej drogi na ul. 

Żeromskiego. Chodzi o pogłębienie rowów melioracyjnych drogi idącej w pola. Radny zgłosił 

powstanie głębokiej dziury w chodniku przed posesją na ul. Św. Anny 56.  

 

Naczelnik Wydziału RI odpowiedziała, że rowy melioracyjne w najbliższym czasie będą 

udrożnione i oczyszczone. Spółdzielnia Socjalna dostanie zlecenie na to zadanie. Co do 

dziury w chodniku w ul. Św. Anny powiedziała, że zostanie to wykonane ze środków 

własnych. 

 

Radny Daniel Szymczak zapytał o wycinkę drzewa na ul. Kościuszki przy przejściu dla 

pieszych.  

 

Naczelnik Wydz. RI powiedziała, że przekaże prośbę do GDDKiA. 

11. Odpowiedzi na interpelacje 

Przewodnicząc Rady poinformował, że otrzymał do wiadomości odpowiedzi Urzędu Miasta  

na złożone interpelacje. Zapytał w związku z tym, czy są radni niezadowoleni z uzyskanych 

odpowiedzi? 

Brak reakcji ze strony radnych . Przewodniczący uznał, że radni nie mają zastrzeżeń do 

odpowiedzi. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku 

komunikacji publicznej na terenie Miasta Brzeziny (zmiana porządku obrad) 

Przewodniczący Rady poprosił o zreferowanie tego projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł odczytał projekt uchwały i 

przedstawił jej uzasadnienie. Wyjaśnił, że rezygnuje się z lokalizacji przystanku w pobliżu 

kościółka Św. Anny na lokalizację przy dawnym targowisku przy ul. Św. Anny nr 27/31.  

Projekt uchwały w załączeniu. 

Przewodniczący zapytał o uwagi radnych. 
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Radny Zbigniew Bączyński zapytał, czy tą uchwałą eliminujemy problemy stwarzane przez 

lokalizację przystanku przy ul. Piłsudskiego zgłoszone przez mieszkańców i czy nie powinno 

być rozszerzenia uchwały o zmianę przebiegu trasy linii nr 90 z ul. 1 Maja na ul. Spacerową? 

Naczelnik Kozieł potwierdził, że  intencją autorów uchwały było wyeliminowanie 

zgłoszonego problemu. Wyjaśnił, że uchwałą nie zmieniamy trasy przebiegu autobusu, tylko 

lokalizację przystanku. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały. 

Wynik głosowania: „za” – 12 głosów (jednogłośnie) 

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

13.1) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok  

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła propozycję zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 

rok – w załączeniu. Powiedziała, że propozycje zmian nie powodują zwiększenia deficytu 

budżetowego.  

Przewodniczący zaprosił radnych do zadawania pytań i do dyskusji. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił, aby wskazać zabezpieczenie wkładu własnego do zadań 

inwestycyjnych wykonywanych w bieżącym roku. Odniósł się krytycznie do projektu dot. 

fotowoltaiki. Doświadczenia innych samorządów (np. Wierzchosławic) wskazują na 

nieopłacalność inwestycji, brak jest przepisów o odnawialnych źródłach energii. Wnioskuje 

więc o zdjęcie tego zadania z tegorocznego budżetu. 

Burmistrz wyjaśnił, że nasz projekt nie przewiduje sprzedaży energii do sieci państwowej 

tylko wykorzystanie 100 % energii na potrzeby własne miasta  i jego jednostek.  

Radny Barucki nadal nie zgadzał się z e zdaniem burmistrza. 

Burmistrz wyjaśniał, że przyczyną nieopłacalności projektu o którym wspomniał radny są 

wysokie koszty amortyzacji. 

Radny Tadeusz Klimczak powiedział, że ma także wątpliwości, które chciałby rozwiać 

poznając problem efektywności ekonomicznej ogniw fotowoltaicznych u źródła np. w 

Wierzchosławicach. 

Burmistrz pytał, po co jechać do Wierzchosławic – w łódzkim Dywilanie i na jednym ze 

szpitali jest technologia mieszana. Można tam pojechać i zapoznać się, jak to funkcjonuje i 

czy się opłaca. 

Radny Maciej Sysa zapytał, dlaczego ograniczono nakłady na inwestycję drogową 

Skłodowskiej i Kilińskiego?   

Skarbnik odpowiedziała, że część nakładów na inwestycję o którą pyta radny pokryje budżet 

Wojewody z funduszy popowodziowych. Dodała, że po przetargu wybrano najtańszą ofertę, 

która w stosunku do planowanych nakładów dała oszczędności. Rozpoczęcie robót jest tylko 

kwestią podpisania umowy. 
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Radny Grzegorz Maślanko prosił o wyjaśnienie, dlaczego w dziale gospodarki odpadami nie 

znalazł kosztów dotyczących składowiska. 

Zastępca burmistrza Justyna Nowak wyjaśniła, że środki na funkcjonowanie składowiska 

zostaną uruchomione, gdy Spółdzielnia Socjalna przedłoży kalkulację. 

Radny Grzegorz Maślanko przypomniał, że mieliśmy rozdzielić system składowania 

odpadów od systemu przetwarzania (sortowania).  

Burmistrz powiedział, że gdy tylko prezes Spółdzielni Socjalnej dostarczy wyodrębnione 

koszty składowanie, to po ich analizie i zatwierdzeniu przygotujemy środki finansowe. 

Radny Tadeusz Barucki jest zdania, że taka kalkulacja musiała być przeprowadzona w roku 

ubiegłym przy wyliczeniu stawki opłaty śmieciowej. 

Zastępca burmistrza Justyna Nowak potwierdziła swoją opinię dotyczącą potrzebnej 

informacji ze Spółdzielni dotyczącej kalkulacji składowiska i kosztów sortowania. 

Radny Grzegorz Maślanko powiedział, że szkoda, że nie ma prezesa Spółdzielni, bo mógłby 

wyjaśnić sprawę. 

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję na temat zmian w budżecie , poprosił o odczytanie 

projektu uchwały a następnie o przekazanie w tej sprawie opinii Komisji Finansowo - 

Budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Jakub Piątkowski oświadczył, że  Komisja 

nie zajęła stanowiska z powodu braku informacji burmistrza w sprawie rozwiązania problemu 

dozoru obiektów Centrum Promocji i Kultury.  

Burmistrz przekazał swoje stanowisko w podniesionej kwestii, oświadczając, że nie będzie 

ochrony obiektów CPiK w dzień. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały. 

Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących się”. 

Radny Tadeusz Klimczak zapytał, dlaczego ważne sprawy są głosowane blokiem? 

Skarbnik wyjaśniła, że posiada opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przyjmowaniu 

zmian budżetowych jednym dokumentem. Dodała, że nie wyobraża sobie, aby każda 

pojedyncza zmiana budżetu co sesja była głosowana odrębną uchwałą. Przyjęta procedura 

przyjmowania zmian budżetowych wynika z tego, że to burmistrz odpowiada za politykę 

finansową miasta. 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że w przeszłości wiele zmian  było uchwalanych 

pojedynczo po wyciągnięciu ich z bloku. 
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Radny Zbigniew Bączyński wyjaśnił, dlaczego wstrzymał się od głosu, aby nie blokować 

burmistrza – zrobił to z powodu wątpliwości dotyczących sensowności projektu fotowoltaiki. 

Wsparł tutaj burmistrza mówiąc, że nie można głosować budżetu po kawałku. 

Burmistrz podziękował radnemu za to przypomnienie. 

13. 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że uchwała o zmianie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej jest konsekwencją podjętej uchwały o zmianach budżetowych. 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję. 

Radny Zbigniew Bączyński zadał pytanie czy podjęte są prace nad zmianą studium i planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta? 

Zastępca Burmistrza Justyna Nowak poinformowała, że w chwili obecnej dokonuje się zmian 

dla 11 obszarów w mieście uchwalonych pod koniec 2014 r. i następnych jeszcze 4 obszarów  

Radny dopytywał się czy zmian planu o której mówi pani burmistrz – tych 11 obszarów i 

następnych czterech będzie objęta nowym opracowaniem studium i planu? 

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że to są oddzielne sprawy i w nowym opracowaniu   zmiany 

dokonane w 2014 r. już się nie znajdą.  Burmistrz zaprosiła radnego Bączyńskiego do 

Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia dla poinformowania o szczegółach zmian. 

Powiedziała, że na razie innych zmian w planach rozwoju miasta nie podejmuje się. Radny 

zapytał, kto prowadzi te sprawy w Urzędzie? Otrzymał odpowiedź od zastępcy burmistrza, że 

jest to p. Mirosława Terka. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Finansowo –Budżetowej projektu uchwały.  

Komisja Finansowo – Budżetowa, podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały o 

zmianach budżetowych, nie opiniowała uchwały o zmianach WPF na lata 2015 – 2020. 

Skarbnik odczytała tekst projektowanej uchwały. 

W głosowaniu nad omawianym projektem uchwały uzyskano wynik: „za” - 5 głosów, 

„przeciw” – 2 głosy, wstrzymało się 5 radnych, 1 radny nie głosował 

13.3) przystąpienia Miasta Brzeziny do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności 

Lokalnej „Mroga” 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił burmistrz Marcin Pluta (w załączeniu). 

Wyjaśnił, że uczestnictwo w Stowarzyszeniu daje szansę pozyskiwania dodatkowych 

środków na finansowanie naszych zadań. 

Radny Grzegorz Maślanko zapytał o opłatę z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu „Mroga”. 

Burmistrz odpowiedział, że opłata jest nieduża uiszczana raz w roku. 
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Radny Maciej Sysa zapytał jakie będą miały korzyści Brzeziny z uczestnictwa w 

Stowarzyszeniu? 

Burmistrz odpowiedział, że korzyści będą wymierne – ograniczy to wydatki z naszego 

budżetu na imprezy kulturalne,( np. dożynki) rozwiązywanie spraw społecznych, budowę 

infrastruktury dla mieszkańców (np. toalety publiczne, drogi na obrzeżach miasta ). 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia. 

 Otrzymał odpowiedź burmistrza, że w Koluszkach.  

Radny pytał dalej, czy wiadomo, kto jest przewodniczącym Stowarzyszenia i czy wiadomo, 

dlaczego Koluszki opuściły Stowarzyszenie „Mroga”? 

Burmistrz podał nazwisko przewodniczącego – Piotr Nowak, ale na temat przyczyn wyjścia 

Koluszek z e Stowarzyszenia nie wypowiedział się. Powiedział, że chce być reprezentantem 

naszego miasta  w tym Stowarzyszeniu i będzie zabiegać o powrót  siedziby Stowarzyszenia 

do Brzezin. 

Radny Jakub Piątkowski prosił, aby informacje dotyczące lokalnych grup działania 

zamieszczać na stronie miasta. 

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Rady poprosił o glosowanie. 

Wynik głosowania: „za” – 10 radnych, „przeciw” – 2. 

13.4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  miasta  

Brzeziny 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka Szczech 

przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. Poinformowała, że podjęcie tej uchwały jest 

konieczne z powodu pojawienia się zmiany ustawy  o porządkach w gminach. Dodatkowo 

ustawa wprowadza nową kategorię nieruchomości – domki letniskowe. Należy więc 

dostosować uchwałę Rady o utrzymaniu porządku, ponieważ domki letniskowe także 

wytwarzają odpady komunalne. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę zastrzeżenia 

Prokuratury Rejonowej. Poinformowała, że na życzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego 

wniosła do przedłożonego tekstu zmiany ,są one wprowadzone autopoprawką. Dotyczą one 

głównie zmiany formy nieostrej „powinny być” na formę ostrą „mają być” lub „muszą być” 

Zmieniony tekst autopoprawką radni otrzymali w dniu dzisiejszym przed sesją. 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Maślanko przekazał, że opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat Regulaminu, który stanowi załącznik do 

uchwały 

Radny Zbigniew Bączyński był zdania, że regulamin powinien być zamieszczony nie w 

załączniku, ale w tekście uchwały. Poprosił o komentarz mec. Agnieszkę Piwek o 

wypowiedzenie się w tej sprawie. 
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Mec. Agnieszka Piwek odpowiedziała, że nie ma regulacji w tej sprawie i każda technika jest 

dowolna. 

Naczelnik Wydz. RI odczytała treść uchwały z naniesionymi autopoprawkami i 

przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

Wynik głosowania: „za” – 9 radnych, „przeciw” – 1, wstrzymało się od gosu 2 radnych. 

14. Wolne wnioski i sprawy różne 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski poruszył temat zaniedbanej ul. Malowniczej 

łączącej ul. Mrocką z ul. Wojska Polskiego. Zwróciła się do niego mieszkanka z prośbą o 

udrożnienie ul. Malowniczej, przynajmniej umożliwiające przejście  ścieżką. Obecnie jest to 

niemożliwe z powodu zarośnięcia tej ulicy krzewami i tarasującymi ruch  pieszy drzewami 

(brzozy). Wiceprzewodniczący interweniował w tej sprawie u wiceburmistrz Justyny Nowak. 

Otrzymał odpowiedź, że zajmie się udrożnieniem przejścia ul. Malowniczą pracownik 

gospodarczy po ułożeniu kostki brukowej przed budynkiem Urzędu Miasta. 

Zastępca burmistrza Justyna Nowak przyznała, że Wiceprzewodniczący kilka razy dopytywał 

się o rozwiązanie problemu, jednak z przyczyn organizacyjnych nie udało się do tej pory 

rozpocząć usuwania zatorów w ul. Malowniczej. Przeprosiła za opóźnienie w reakcji na 

rozwiązanie tej sprawy i obiecała rozpoczęcie prac po zakończeniu układania kostki brukowej 

przed Urzędem na początku lipca br. 

Radny Maciej Sysa poruszył temat zalewania piwnic budynku przy ul. Mickiewicza 24 po 

każdym deszczu. Wyciąga z tego wniosek, że musi być uszkodzona konstrukcja kanału i 

trzeba pilnie to naprawić. Prosił burmistrza o skoordynowanie  usuwania awarii kanalizacji w 

tym rejonie miasta . 

Burmistrz odpowiedział, że kanalizację trzeba rewitalizować, skutkiem będzie jej 

uszczelnienie. Musimy jednak poczekać na oficjalne zatwierdzenie przez służby Wojewody 

listy dofinansowania zadań. Z tych środków będziemy robić uszczelnienie kanału i separację 

ścieków. 

Radny Grzegorz Maślanko zapytał, czy opracowany przez miasto informator o segregacji 

odpadów będzie dostępny nie tylko zarządcom nieruchomości ale także szerokim rzeszom 

mieszkańców. 

Zastępca burmistrza Justyna Nowak zapewniła, że informator powinien dotrzeć do każdego 

mieszkańca. 

Radna Ilona Skipor pochwaliła inicjatywę burmistrza i jego służb w sprawie edycji 

informatora ekologicznego. Powiedziała także, że jej uwagi dot. oznakowania właściwego 

pojemników na odpady zostały zrealizowane przez firmę Globaleco. 

Zastępca przewodniczącego Rady Zofia Krawczyk poruszyła temat braku w zachodniej części 

miasta  większego sklepu (marketu) spożywczego. Mieszkańcy tej części miasta , zwłaszcza 

ludzie starsi  mają utrudniony dostęp do zaopatrzenia w codziennie używane artykuły. 
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Poruszyła też problem właściwego utrzymania zabytkowej studni św. Jana Nepomucena przy 

ul. Kościuszki naprzeciwko kościoła farnego. Jest to obiekt zaniedbany, nie wiadomo pod 

czyją opieką. Dodał, że ten obiekt  nie jest wpisany do rejestru zabytków miasta . 

Burmistrz wyjaśnił, że kapliczka św. Jana Nepomucena jest własnością parafii. Teren wokół 

tej studni jest zaniedbany, miasto chciałoby ten teren odkupić od kurii, aby utrzymywać 

porządek wokół zbiornika wodnego, przy parku miejskim  W sprawie  sklepu spożywczego w 

zachodniej części miasta  burmistrz wyjaśnił, że jako władza samorządowa nie ma 

bezpośredniego przełożenia na decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych, bo to 

dotyczy rynku komercyjnego. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy możliwe jest postawienie lekkiej budki handlowej na 

naszym targowisku? 

Burmistrz odpowiedział, że ponieważ przygotowujemy się do przebudowy naszego 

targowiska, musimy przygotować odpowiednio z wyprzedzeniem teren. Dlatego wszelkie 

zgody na nowe naniesienia zostały wstrzymane. 

Radny Grzegorz Maślanko chciałby, aby radni otrzymali znaczek z herbem naszego miasta i 

mogli je promować. 

Burmistrz obiecał sprawę załatwić w szybkim terminie. 

Radna Ilona Skipor prosiła, aby zainteresować się uporządkowaniem niewielkiego terenu na 

oś. XXX- lecia przy budynku Moniuszki 15, gdzie do niedawna było zlokalizowane gniazdo 

pojemników do segregacji odpadów. Zaproponowała, aby urządzić tam parking.  

Radny Grzegorz Maślanko zgłosił problem z blokowaniem przez samochody prywatne 

dostępu do miejsc, gdzie znajdują się pojemniki do odpadów segregowanych. W takim 

miejscu dochodzi do awantur pomiędzy pracownikami odbierającymi odpady segregowane a 

właścicielami pojazdów. Radny zgłasza do podjęcia tego tematu przez Urząd Miasta . Dodał, 

że przy ul. Południowej, gdzie był zlokalizowany w przeszłości punkt zbiorczy pojemników 

do segregacji utworzyło się dzikie wysypisko śmieci, które należałoby zlikwidować. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał o losy rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie  skargi 

złożonej drogą internetową. Dziwił się, że nikt w tej sprawie nie zabiera głosu, czas upływa, 

nie podejmujemy jako Rada stanowiska, czas upływa a sprawa jest poważna i do tej pory 

niezałatwiona.  Powiedział: „lekceważycie mnie i moich kolegów i koleżanki radnych, 

traktujecie nas „per noga”, wszystko macie poukładane w wąskim gronie, zdecydujcie sami, 

jaki będzie kształt uchwał i kształt debaty. Wypłaćcie nam diety, nie będziemy przychodzić 

na sesje”. 

Przewodniczący Rady powiedział, że spodziewał się reakcji radnego w tej sprawie. Poprosił o 

wyjaśnienie radcy prawnego mec. Agnieszki Piwek, która stwierdziła, że gdy uprawomocni 

się rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, kwestionowana uchwała zostanie wycofana z 

obrotu prawnego. Tak uzgodniono w gronie przewodniczący Rady, burmistrz i obsługa 

prawna. Z treści rozstrzygnięcia nadzorczego wynika, że Rada Miasta  nie jest właściwa do 
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podejmowania uchwały w tej sprawie. Dodała, że jej zdaniem Rada nie powinna zaskarżać 

rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Zdaniem radnego Zbigniewa Bączyńskiego rozstrzygnięcie zostało skierowane do Rady 

Miasta  i burmistrz powinien się ze sprawy wyłączyć, bo skarga jest na niego.  Zapytał, a 

może jest decyzja o załatwieniu tej sprawy na drodze sądowej? Dodał, że trwa jeszcze 30 

dniowy termin do załatwienia tej sprawy  i są jeszcze na to 2 dni. Ale jeśli sprawa nie zostanie 

przedstawiona Radzie, to  przekroczymy terminy i narazimy się na oskarżenie o bezczynność. 

Przestrzegł przewodniczącego Rady, że zamiast występować w roli spikera, obsadził się w 

roli decydenta Rady, a to jest zbędne.  

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy radny, tak samo jak pan Bączyński mógł dotrzeć 

do dokumentu Wojewody, jeśli zechciał. Zapytał radnego Bączyńskiego jakie są jego intencje 

i dlaczego nie wniósł inicjatywy o uzupełnienie porządku obrad Rady? Ocenił, że radny 

kieruje się w tej sprawie działaniami propagandowymi.  

Radny Zbigniew Bączyński odpowiedział, że jego intencją jest niedopuszczenie, aby ta 

sprawa została zamieciona pod dywan. Rada nie została poinformowana o sprawie,  jako 

radny traktowany jest niepoważnie. Wywiązała się polemika radnego Zbigniewa 

Bączyńskiego  z przewodniczącym Rady w sprawie właściwego powiadomienia  Rady Miasta 

o rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody.  

Przewodniczący Rady twierdził, że dokument był dostępny wszystkim radnym, natomiast 

radny Bączyński domagał się jego odczytania na sesji. 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że przewodniczący Rady kontroluje, które dokumenty 

przekazać do wiadomości radnych które nie. W ten sposób chce narzucić radnym swoje 

stanowisko i stosuje dyktat.  Przestrzegł przewodniczącego Rady słowami : „niech pan 

uważa, bo za pychą kroczy upadek” 

Radny Tadeusz Klimczak powiedział, że dalsze rozwijanie dyskusji jest zbędne i 

zapowiedział zajęcie się Komisji Rewizyjnej tą sprawą na najbliższym  posiedzeniu. 

Radny Zbigniew Bączyński stwierdził, że mecenas zdecydowała, że ze sprawą idziemy do 

sądu. Następnie poinformował, że jego zdaniem naruszone zostało prawo przy wyborze 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący zakończył wątek skargi i rozstrzygnięcia nadzorczego i udzielił sobie głosu 

w sprawie ul. Ludowej. Powiedział, że ulica ta jest niszczona  ostatnio przez ciężki transport 

budowlany, na co nie zgadzają się jej mieszkańcy i chcą spotkania z burmistrzem w tej 

sprawie. 

Burmistrz poinformował, że Wojewoda przekaże 180 tys. zł na naprawę tej ulicy ze środków 

funduszu powodziowego. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkance ul. Słowackiego Krystynie Kejnie, która 

podniosła kilka wątków. Zapytała o podstawę prawną obowiązku właścicieli posesji 
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sprzątania przyległych chodników. Zapytała, czy właściciele posesji, którzy nie wypełniają 

tych czynności mogą być karani. Zaproponowała upiększenie parku miejskiego klombami 

kwiatowymi. Prosiła o interwencję Policji lub Straży Miejskiej w stosunku do osób 

nadużywających alkoholu w pobliżu placu zabaw dzieci. Jej zdaniem istnieje potrzeba 

uporządkowania koryta rzeki Mrożycy.  Zaproponowała wystąpienie do dyrekcji dróg 

krajowych o ograniczenie ciężkiego ruchu transportowego przez nasze miasto, które stanowi 

zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Odniosła się do odmownej odpowiedzi pisemnej na 

jej propozycję założenia świateł na ul. Kościuszki przy kościele farnym. Jej zdaniem 

argumentacja odmowy jest wyjątkowo słaba. W dalszym ciągu uważa, że budowa jazu na 

Mrożycy została wykonana z błędami budowlanymi, co powoduje przeciekanie i niszczenie 

budowli. Zapytała, czy radny Maciej Sysa otrzymał odpowiedź w sprawie wyjazdów 

służbowych burmistrza. Radny odpowiedział, że nie otrzymał. P. Kejna namawiała radnych, 

aby w ważnych dla miasta sprawach nie wstrzymywali się od głosu podczas głosowań. 

Radny Tadeusz Klimczak nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni uznał, że w przypadku 

wątpliwości każdy ma prawo do wstrzymania się od głosu. 

Zastępca burmistrza Justyna Nowak wyjaśniła, że ustawa zobowiązuje  właścicieli i 

zarządców nieruchomości do sprzątania przyległych chodników i dodała, że można karać za 

zaniedbania tego obowiązku. Władze miasta starają się nie karać, raczej stosuje się 

upomnienia.  Wyjaśniła, że właścicielem rzeki jest Zarząd Gospodarki Wodnej, który 

powinien dbać o koryta swoich rzek. Władze samorządowe mają natomiast obowiązek dbania 

o porządek na brzegach rzek. 

W pozostałych kwestiach poruszonych przez mieszkankę wypowiedział się burmistrz miasta. 

Wyjaśnił, że nasilony ruch ciężkiego transportu budowlanego  przez nasze miasto potrwa 

jeszcze pół roku i jest związany z przebudową dróg miasta Łodzi. W sprawie wad i usterek w 

wykonaniu jazu burmistrz wyjaśnił, że okres gwarancji wynosi w tym przypadku 5 lat i 

wykonawca budowli ma obowiązek usuwania usterek. Dodał, że jaz zdał egzamin podczas 

niedawnego kataklizmu oberwania chmury. 

Mieszkanka z ul. Staszica 8  Katarzyna Klazińska poinformowała, że sąsiedzi oskarżają ją o  

załatwienie sobie remontu przy realizacji budżetu obywatelskiego, ich kosztem. 

Burmistrz  powiedział, że nie wie dlaczego osoba aktywnej osoby jest postrzegana w naszym 

środowisku negatywnie. Uważa, że takie pozytywnie nastawione osoby do korzystnych zmian 

powinny być promowane w naszym mieście. Wyjaśnił, że nie ma możliwości wpływania na 

świadomość sąsiadów. Wyraził jednak zgodę na prośbę mieszkanki spotkania się  z 

mieszkańcami dla wyjaśnienia przekazania spółce TBS dotacji w wysokości 200 tys. zł na 

poprawę stanu elewacji omawianej posesji. Dodał, że remont kapitalny, jaki powinien być 

tam wykonany potrzebuje o wiele większych nakładów niż 200 tys. zł.  Innym problemem 

jest konieczność wydzielenia numeracji poszczególnych nieruchomości np. 8 a, 8b, 8 c itd., 

gdyż pod nr 8 obecnie znajduje się kilka budynków. 
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Katarzyna Klazińska poprosiła, aby Komisja Rewizyjna Rady Miasta przyjrzała się 

wykorzystaniu dotacji z budżetu obywatelskiego przekazanej spółce TBS, gdyż są 

podejrzenia nieprawidłowości. 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę  na uszkodzony fragment elewacji budynku przy ul. 

Sienkiewicza 11, który jest własnością Urzędu Miasta. Był on niedawno  odnowiony jako 

obiekt zabytkowy. 

Burmistrz obiecał zająć się tą sprawą. Wyjaśnił, że gwarancja na prace rewitalizacyjne 

opiewa na 5 lat. 

15. Zakończenie sesji 

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 

18.50. 

Protokołowali: Janusz Sidor i Justyna Dziagacz. 
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