
 

 

 

 

PROTOKÓŁ 
 

II SESJI 
 

RADY MIASTA BRZEZINY 
 

NR II/2/2018 
 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

 

 

 

 

 
 



Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miasta przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta. 

5.Zapytania radnych. 

6. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i 

prezesa Spółdzielni Socjalnej. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok, 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021, 

3) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi, 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019, 

5) zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2018, 

6) odwołania radnego ze składu Komisji Spraw Społecznych. 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zakończenie sesji. 

 

 

1.  Otwarcie obrad. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Maślanko otworzył II sesję Rady Miasta Brzeziny w dniu 29 

listopada 2018 r. o godz. 905 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Sesja była transmitowana na żywo 

do internetu przez You Tube. 
 

Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Burmistrz Miasta Ilonie Skipor, która na wstępie 

powitała nowo wybranych radnych oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze posiedzenie Rady 

Miasta. Dodała, iż będzie to trudna kadencja, gdyż Władze Miasta czeka mnóstwo pracy z uwagi na 

ogromne oczekiwania. Podstawowym priorytetem, który sobie postawiła jest realizacja potrzeb 

mieszkańców przede wszystkim w zakresie infrastruktury oraz mieszkalnictwa. Osiągnięcie tego celu 

będzie możliwe jedynie dzięki wspólnemu dialogowi, konsultacjom oraz szeroko pojętej współpracy. 

Wyartykułowała, iż Władze Miasta czeka ciężka praca, a decyzje podejmowane przez Radę Miasta 

zdecydują o dalszej strategii rozwoju "naszego miasta". Dodała, iż mieszkańcy bez obaw będą mogli 

zadawać trudne, czasem "niewygodne" pytania, a Władze Miasta otwarte będą na konstruktywną 

krytykę, z której wyciągane wnioski pozwolą na obiektywne spojrzenie na realne potrzeby 

mieszkańców. Obiecała również, iż nigdy nie będzie podejmowała autonomicznych decyzji, które nie 

będą akceptowane przez mieszkańców oraz radnych. Na zakończenie swojego wystąpienia zwróciła 

się także do mieszkańców, aby jeśli nie mogą osobiście uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miasta, 

to niech za pośrednictwem swoich przedstawicieli przekazywali swoje wszelkie uwagi. 

 

2.  Stwierdzenie prawomocności sesji. 

Na podstawie listy obecności, podpisanej przez 12. radnych Przewodniczący Rady Miasta stwierdził 

quorum oraz prawomocność obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

3.  Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał proponowany porządek sesji, a następnie zapytał, czy są 

uwagi bądź wnioski do przedstawionego porządku obrad? 
 

Głos zabrała Burmistrz Miasta Ilona Skipor, która złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku 

obrad poprzez wprowadzenie 3 projektów uchwał: 

7.5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 



2019 rok, 

7.7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny”, 

7.10. Projekt uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie z 

dnia 25 października 2018 r., znak WA.RET.070.2.38.5.2018. 
 

Następnie głos zabrał radny Daniel Zrobek, który złożył wniosek formalny o rozszerzenie porządku 

obrad o projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miasta Brzeziny o radnego Adama Durańskiego. 
 

Burmistrz Miasta w uzupełnieniu wniosku radnego Daniela Zrobka zaproponowała, aby w/w projekt 

uchwały wprowadzić do porządku obrad jako pkt 7.9. 
 

Nie zgłoszono innych propozycji. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny 

Pani Burmistrz. 
 

Głosowanie: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Wniosek Pani Burmistrz o rozszerzenie porządku obrad o pkt 7.5., 7.7., 7.10. został jednogłośnie 

przyjęty. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Daniela 

Zrobka o uzupełnienie składu Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 

Głosowanie: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 



Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Wniosek radnego Daniela Zrobka został jednogłośnie przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt zmienionego porządku obrad, a następnie poddał go 

pod głosowanie: 
 

Głosowanie: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Nowy porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

 

Przyjęty nowy porządek obrad II sesji Rady Miasta przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta. 

5.Zapytania radnych. 

6. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i 

prezesa Spółdzielni Socjalnej. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok, 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021, 

3) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi, 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019, 

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok, 

6) zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2018, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny”, 

8) odwołania radnego ze składu Komisji Spraw Społecznych, 

9) uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny, 

10) wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 

Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie z dnia 25 

października 2018 r., znak WA.RET.070.2.38.5.2018. 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zakończenie sesji. 

 



Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi, co do porządku obrad? 
 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, czy konieczne jest odczytywanie treści całych projektów 

uchwał? 
 

Przewodniczący Rady Miasta odpowiedział, iż będzie to uzależnione od treści uchwał. Wyjaśnił, iż 

nie można do wszystkich uchwał podchodzić standardowo, ponieważ niektóre z nich mogą wymagać 

indywidualnego podejścia oraz głębszej analizy. 

 

4.  Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi, co do protokołu z I sesji Rady Miasta z dnia 20 

listopada 2018 roku. 
 

Uwag do protokołu nie było. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół z I sesji 

Rady Miasta. 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Protokół z I sesji Rady Miasta Brzeziny został jednogłośnie przyjęty. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, iż w dzisiejszym porządku obrad świadomie został 

pominięty punkt „Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami”, gdyż od momentu objęcia 

stanowiska przez Panią Burmistrz do dnia dzisiejszego upłynął zbyt krótki okres czasu, aby 

przedstawiać w/w sprawozdanie. Niemniej jednak Pani Burmistrz chciałaby podzielić się pewnymi 

spostrzeżeniami, uwagami poczynionymi w związku z objęciem stanowiska. 
 

Burmistrz Miasta Ilona Skipor powiedziała, że choć zaszczytną funkcję Burmistrza sprawuje dopiero 

od tygodnia, jednak co rusz pojawiają się jakieś niespodziewane kwestie powstałe na skutek ostatnich 

decyzji podjętych przez poprzedniego Burmistrza. Jedną z nich jest sprawa Spółdzielni Socjalnej 

„Communal Service”. 21 listopada br. dowiedziała się o zmianie statutu i wprowadzeniu osoby 

fizycznej jako udziałowca spółdzielni, co komplikuje kwestię zadań powierzanych przez Miasto w/w 

jednostce. W chwili obecnej przygotowywana jest opinia prawna w tej sprawie. 

Następnie zdementowała informację, iż odpowiada za wstrzymanie budowy żłobka. Wyjaśniła, iż 

w/w decyzja została podyktowana kilkoma przesłankami m.in.: niewywiązaniem się z umowy przez 

wykonawcę w zakresie terminu realizacji inwestycji (nie wykonano nawet I etapu prac wynikających 

z harmonogramu załączonego do umowy). W związku z tym Miasto zostało zmuszone do 

rozwiązaniu umowy z Wojewodą na dotację. Jednocześnie uspokoiła, iż żłobek zostanie dokończony, 

gdyż Miasto będzie aplikowało z kolejnym wnioskiem o dotację na ten cel.    W chwili obecnej Pani 

Burmistrz wystąpiła do prezesa spółdzielni o należyte zabezpieczenie inwestycji przed zimą oraz 

sporządzenie inwentaryzacji, na jakim etapie znajduje się inwestycja pod względem zaawansowania 

prac budowlanych, poniesionych środków finansowych. 

 

5.  Zapytania radnych. 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż od bieżącej kadencji interpelacje muszą być składane 

wyłącznie na piśmie i w związku z tym dotychczasowy kształt w/w punktu obrad zawiera jedynie 

zapytania radnych. Niemniej jednak, jeśli ktoś z radnych chciałby w dniu dzisiejszym złożyć pisemną 

interpelację może to zrobić w tym punkcie. Od przyszłego posiedzenia w/w punkt będzie miał swoją 

dotychczasową formę tj. "Interpelacje i zapytania radnych". 
 

Rani nie zgłosili żadnych interpelacji. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił radnych o zadawanie pytań. 
 

Głos zabrał radny Przemysław Maślanko, który odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza z ostatniej 

sesji poprosił o udzielenie informacji, kto będzie pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza? 



 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż na chwilę obecną wstrzymuje się od podjęcia w/w decyzji, gdyż 

nie objęła jeszcze do końca Urzędu. Dodała, iż trwają prace nad zmianą regulaminu organizacyjnego, 

na podstawie którego dokonane zostaną również zmiany struktury Urzędu. Wiceburmistrz na pewno 

zostanie powołany, jednak prosi jeszcze o chwilę cierpliwości. 
 

Głos zabrał radny Daniel Zrobek, który zapytał, czy ustępujący Burmistrz przekazał protokołem to, 

co pozostawił po sobie tj. majątek Miasta, dokumentację, gdyż zgodnie z obowiązującym statutem 

Miasta na poprzedniej sesji powinien wystąpić i powiedzieć, w jakim stanie pozostawia "następcy" 

Miasto. 
 

Burmistrz Miasta odpowiedziała, iż na chwilę obecną nie posiada takich dokumentów – jest w trakcie 

przejmowania dokumentacji. O wyniku przejęcia poinformuje na następnej sesji. 
 

Głos zabrał radny Dariusz Guzek, który zapytał, czy jest już podpisana umowa na dofinansowanie 

budowy hali – jeśli tak to prosi o udostępnienie radnym kopii w/w dokumentu. 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż jest w trakcie przejmowania dokumentów, niemniej jednak do chwili 

obecnej nie widziała takiej umowy. Jeśli będzie taka potrzeba poprosi merytorycznego pracownika o 

przyniesienie umowy. 
 

Głos ponownie zabrał radny Daniel Zrobek, który zapytał o genezę pierwszej decyzji podjętej przez 

Burmistrza jaką była wypłata premii dla kilku pracowników Urzędu Miasta? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż poprzedni Burmistrz w ostatnim dniu swojego urzędowania 

wypłacił nagrody, jednak nie wszystkim pracownikom. W związku z powyższym podjęła decyzję, 

aby pominięci pracownicy również otrzymali w/w świadczenia. 
 

Radny dopytał, czy w/w nagrody miały charakter uznaniowy i czy zostały wypłacone w ostatnim 

dniu sprawowania urzędu przez poprzedniego Burmistrza? 
 

Nie mam dokumentów, na podstawie których w/w środki zostały przyznane. Zapoznałam się jedynie 

z listą wypłaconych nagród – odpowiedziała Pani Burmistrz. 
 

Głos ponownie zabrał radny Dariusz Guzek, który poprosił o ustosunkowanie się Pani Skarbnik do 

krążącej wśród mieszkańców informacji nt. ogromnego zadłużenia Miasta sięgającego 60%. 
 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela zdementowała w/w plotkę informując, iż zadłużenie Miasta na koniec 

listopada wynosi około 20%, co stanowi około 13.729.000,00zł. 

Wyjaśniła, iż w załączniku WPF-u w objaśnieniach na str. 3 podana jest wysokość długu oraz bieżący 

wskaźnik zadłużenia Miasta. 

Wskaźnik, który obowiązuje Miasto od 2009 roku i świadczący o kondycji Miasta oraz o tym, czy 

jest w stanie na bieżąco prawidłowo funkcjonować to wskaźnik z art. 243, który obecnie wynosi 

3,63%, przy maksymalnej jego wysokości 7,37%. 

W związku z powyższym nie ma powodów do niepokoju, zadłużenie Miasta znajduje się na 

bezpiecznym poziomie. 
 

Radny Daniel Zrobek dopytał, czy wskaźnik 3,63% liczony jest od rzeczywistych przychodów 

Miasta, czy liczony jest ogółem? 
 

Wskaźnik ten oparty jest tylko i wyłącznie o planowane dochody budżetowe - odpowiedziała 

Skarbnik Miasta. 
 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, który zapytał o realizację 

następujących inwestycji: 

1.Remont ul. Boh. Warszawy, 

2.Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Modrzewskiego oraz Dąbrowskiego, 

3.Doświetlenie ul. Słonecznej? 

Zapytał także na jakiej podstawie podpisano umowę przyłączeniową w celu odebrania przez PEC 

gazu? Jak to możliwe, iż inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta, a PEC w czerwcu br. wpłacił już 



60tys. zł, jako I ratę. 
 

Burmistrz Miasta odnosząc się do 1. pytania odpowiedziała, iż przetarg na remont ul. Boh. Warszawy 

został ogłoszony. Wyłoniono wykonawcę, jednak po konsultacji z radnymi Miasto wycofało się z 

w/w inwestycji, ponieważ projekt nie spełniał oczekiwań Władz Miasta oraz mieszkańców tj. z 

istniejącego projektu obejmującego szeroki remont ul. Boh. Warszawy oraz Konstytucji 3-go Maja 

wyodrębniono jedynie mały fragment do realizacji zakładający jedynie cząstkową naprawę jezdni na 

ul. Boh. Warszawy "omijając największe dziury i uszkodzenia". Dodatkowo termin realizacji 

inwestycji obejmował okres zimowy, który nie jest odpowiednim momentem na realizację takich 

inwestycji. Projekt obejmował wyniesienie całego skrzyżowania Boh. Warszawy oraz Konstytucji 3-

go Maja o 15cm wyżej, a wyspa miała zostać wybudowana z kostki brukowej. W związku z tym 

niskopodłogowe autobusy komunikacji miejskiej miałyby problem z pokonaniem wyspy. 

Kluczowym powodem wycofania się Miasta z w/w umowy był wąski zakres projektu. 

Odnosząc się do pytania 2. Burmistrz odpowiedziała, iż jeśli chodzi o przejście dla pieszych na ul. 

Sinkiewicza/Dąbrowskiego Miasto jest na etapie składania zapytań ofertowych na wykonanie, 

ponieważ realizacja tego zadania oparta jest na finansowaniu zewnętrznym z krótkim terminem 

realizacji. Jeśli chodzi o przejście na ul. Modrzewskiego Burmistrz nie ma jeszcze informacji nt. tego 

przejścia. 

Ad. 3 Doświetlenie ul. Słonecznej – Burmistrz unieważniła przetarg, ponieważ wpłynęły dwie oferty. 

Wybrano ofertę najwyżej punktowaną, natomiast drugą ofertę złożył projektant inwestycji z rażąco 

niską ceną. W związku z powyższym, aby nie budzić żadnych kontrowersji unieważniła przetarg. 

Inwestycja powróci w przyszłym roku, kiedy ustabilizuje się budżet Miasta. 

Następnie poinformowała, iż PEC znajduje się z trudnej sytuacji finansowej i jest to jedna z przyczyn 

odwołania dotychczasowej Rady Nadzorczej oraz prezesa. Z uwagi, iż w chwili obecnej następuje 

przejmowanie dokumentów przez nową Radę Nadzorczą oraz p.o. Prezesa nie jest w stanie 

powiedzieć, na jakim etapie jest sprawa przyłączenia PEC-u do gazu. 

Z tego, co wie przygotowywana jest nowa taryfa. 
 

Radny Daniel Zrobek zapytał, na jakim etapie jest realizacja umowy z NFOŚ-em? 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż z informacji jakie posiada PEC nie będzie realizował w/w zadania z 

uwagi na brak właściwego zabezpieczenia na dotację. 
 

Radny dopytał, czy w związku z podpisaniem umowy do PEC-u wpłynęły już jakieś środki z NFOŚ-

u? Czy Miasto będzie musiało zwracać środki? 
 

Z uwagi, iż całą księgowość spółki prowadzi firma zewnętrzna Burmistrz nie jest w stanie w tej chwili 

odpowiedzieć na to pytanie. Będzie to możliwe po przekazaniu dokumentów. 
 

Głos zabrał radny Dariusz Guzek, który w uzupełnieniu wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta poinformował, iż Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej również zainteresowana 

była przyłączeniem do sieci gazu ziemnego i jednym z podstawowych warunków postawionych przez 

PSG była wcześniejsza wpłata w dwóch transzach opłaty przyłączeniowej. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż nie widziała takiej umowy. Ma nadzieję, że dokument zostanie 

odnaleziony. 
 

Radny Daniel Zrobek zwrócił uwagę na bardzo trudną sytuację spółki PEC, która jeśli nie  będzie 

realizowała umowy z NFOŚ-em nie będzie miała środków na modernizację sieci i rozbudowę źródła, 

co może również stanowić zagrożenie jeśli chodzi o kwestię przyłączenia spółki do sieci gazowej. 

W związku z powyższym radny złożył wniosek formalny, aby przed kolejną sesją spotkać się na sesji 

nadzwyczajnej lub na spotkaniu roboczym celem przedyskutowania tej sprawy. 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż w momencie kiedy dotrą do niej potwierdzone informacje pisemne 

będzie trzeba zastanowić się nad w/w sprawą, gdyż ugazowienie miasta stoi pod znakiem zapytania. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał radnego, czy wniosek odnosi się do spotkania radnych, czy 

spotkania w szerszym gronie? 
 



Radny odparł, iż po uzyskaniu dostępu do wszelkich informacji w w/w temacie proponuje szersze 

spotkanie celem podjęcia wspólnej decyzji. Podkreślił, iż jeżeli okaże się, że umowa z NFOŚ-em 

zostanie rozwiązana z winny PEC-u to w kolejnych latach nie będzie można ubiegać się o 

dofinansowanie. W związku z tym będzie trzeba zastanowić się, co dalej z PEC-em, zwłaszcza, iż w 

tym roku Polska ogłosiła strategię energetyczną do 2040 roku, która zakłada wzrost cen węgla, a co 

za tym idzie cen dla odbiorców. Dodatkowo dochodzi problem smogu w mieście oraz 

zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym już teraz trzeba szukać alternatywnego rozwiązania w 

postaci programu rządowego lub innego zewnętrznego finansowania. 
 

Burmistrz odpowiedziała, że takie spotkanie zostanie zorganizowane i oprócz radnych zaproszeni 

zostaną: Rada Nadzorcza oraz p.o. prezesa PEC-u, przedstawiciele NFOŚ-u oraz inne firmy, które 

zaangażowane były w w/w sprawę. 
 

Z uwagi, iż Pani Burmistrz złożyła deklarację odnośnie organizacji w/w spotkania, radny Daniel 

Zrobek wycofał swój wniosek formalny. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż w chwili obecnej nie stać miasta na podłączenie się 

do sieci gazowej. 
 

Radny Daniel Zrobek dopytał, czy przygotowywana przez PEC taryfa uwzględnia możliwość 

rozbudowania o dodatkową grupę taryfową, która będzie taryfą jednoskładnikową choćby pod kątem 

odbiorców indywidualnych domków, tak aby w/w odbiory nie musieli co miesiąc płacić za czynniki 

stałe? 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż na chwilę obecną nie wie, na jakim etapie zaawansowania znajduje się 

przygotowanie wniosku o taryfę. Zostanie to dokładnie przeanalizowane przez pracowników PEC-u 

odpowiedzialnych za tą kwestię. Planuje się uwzględnienie indywidualnej taryfy dla indywidualnych 

odbiorców, aby zachęcić ich do podłączania się do ciepła systemowego. 
 

Radny Dariusz Guzek powracając do tematu ugazowienia miasta powiedział, iż Polska Spółka 

Gazownictwa „nastawiona” jest na uzyskiwanie zysku i musi mieć strategicznego odbiorcę, którym 

miał być PEC. Jeżeli PEC nie będzie w stanie spełnić takiej roli to zapewne PSG zacznie się 

zastanawiać, czy doprowadzenie gazu do Brzezin będzie miało w takim przypadku sens. W związku 

z tym radny uważa, iż w planowanym spotkaniu powinien wziąć również udział przedstawiciel PSG, 

aby móc wypracować wspólne stanowisko. 
 

Radny Przemysław Maślanko poruszył temat remontu ul. Bohaterów Warszawy. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż jak najbardziej popiera w/w inwestycję, jednak nie w tak okrojonym 

zakresie, jaki przewiduje projekt sporządzony na potrzeby poprzedniego Burmistrza. 
 

Radny poruszył jeszcze sprawę spotkania z prezesem Stowarzyszenia Mroga. 
 

Burmistrz poinformowała, iż skatepark będzie realizowany, jednak nie wiadomo, kto „wyłoży” 

środki, na jego realizację. W grę wchodzi niebagatelna kwota 300tys. zł i na chwilę obecną miasta 

nie stać, aby wyłożyć takie środki. 

W związku z tym należy wypracować jakieś porozumienie w tej sprawie. 
 

Radny Daniel Zrobek, jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego powiedział, iż Miasto 

powinno wykonywać 1-2 inwestycje rocznie, ale w sposób kompleksowy. 
 

Na zakończenie w/w punktu Przewodniczący Rady zapytał Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

Dorotę Sobińską-Chruścielewską, czy komisja wybrała Zastępcę Przewodniczącej? 
 

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż na Zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

wybrano jednogłośnie radnego Marka Matyszczaka. 

 

6.  Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i 

prezesa Spółdzielni Socjalnej. 

Głos zabrał radny Dariusz Guzek, który zadał 2. pytania do prezesa Spółdzielni Socjalnej "Communal 



Service": 

1. Jakie były powody przerwania budowy żłobka? 

2. Czy w chwili obecnej spółdzielnia prowadzi jakieś prace, gdyż jak wszystkim wiadomo 

wprowadzenie trzeciego udziałowca będącego osobą fizyczną uniemożliwia zlecanie prac z 

Miasta? 
 

Prezes Spółdzielni Socjalnej "Communal Service" odpowiedział, iż 2. pytanie należy do zadań 

Zgromadzenia Udziałowców. 

Następnie poinformował, iż z uwagi, że spółdzielnia nie wykonała inwestycji do 30 listopada drugi 

raz aneksowano umowę i zmieniono termin wykonania, jednak podpisany aneks nr 2 był wadliwy, 

gdyż nie miał kontrasygnaty Skarbnika Miasta. W dniu 22 listopada br. prezes uczestniczył w 

naradzie z Panią Burmistrz oraz pracownikami Urzędu i wówczas otrzymał polecenie ustne, aby 

wstrzymać prace budowlane, zabezpieczyć prowizorycznie mury oraz wycofać złożone zamówienia. 

Pani Burmistrz stwierdziła wówczas, że nie zapłaci za wykonaną pracę oraz materiały, ponieważ 

spółdzielnia nie wywiązała się z umowy w terminie. 
 

Pani Burmistrz poinformowała, iż informacja o aneksie nr 2 dotarła do niej w piątek i nie została 

złożona na dziennik, tylko został przekazany pracownikowi Wydz. RI. 
 

Prezes spółdzielni powiedział, iż Pani Burmistrz zażyczyła sobie, aby przyniósł aneks, na co  

Burmistrz odpowiedziała, iż jest to kłamstwo, gdyż nie wiedziała nawet o jego istnieniu. 
 

Prezes stwierdził, iż rzeczywiście o aneks nr 2 poprosił Naczelnik Wydz. RI i wówczas to okazało 

się, że aneks musi być opatrzony kontrasygnatą Skarbnika. 
 

Pani Burmistrz wyszła, aby przynieść wspomniany dokument tj. aneks nr 2. 
 

Prezes poinformował o zakresie wykonanych robót w ramach żłobka - roboty ziemne, fundamenty, 

podłoża oraz instalacja kanalizacyjna pod posadzką zostały wykonane w 100%, ściany zewnętrzne 

oraz konstrukcje wykonano w 90%, elementy konstrukcyjne żelbetowe w 95% - jest to informacja 

przedstawiona przez kierownika budowy. 
 

Radny Dariusz Guzek dopytał, czy dobrze rozumie, iż z uwagi na brak kontrasygnaty na aneksie nr 

2 spółdzielnia nie otrzyma zapłaty za wykonane prace i niejako stanie się sponsorem żłobka? 
 

Na to wygląda. Prowadzone są rozmowy z Panią Burmistrz w tym temacie. Spółdzielnia wydała na 

ten cel z własnych pieniędzy 370. 903,95zł bez uwzględnienia kosztów osobowych – odpowiedział 

prezes T. Klimczak. 
 

Na posiedzenie Rady Miasta powróciła Pani Burmistrz, która odczytała protokół sporządzony na 

okoliczność aneksu nr 2 jednocześnie podkreślając, iż tak, jak już wcześniej mówiła nie zażądała 

żadnego aneksu od prezesa tylko został on dostarczony Naczelnikowi Wydz. RI przez pracownika 

spółdzielni. Dodała, iż w dniu, kiedy prezes objął stanowisko w spółdzielni została podpisana 

uchwała wprowadzająca trzeciego udziałowca. W związku z tym nie wierzy, aby prezes nie miał 

wiedzy, że wprowadzono nowego udziałowca do spółdzielni, który to jest również pracownikiem 

spółdzielni. 
 

Prezes odpowiedział, iż uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Wspólników w innym czasie, niż 

wtedy, kiedy powoływano trzeciego udziałowca. Angaż prezesa został podpisany przez ówczesnego 

Burmistrza oraz Wójta Gminy Rogów. 
 

Pani Burmistrz stwierdziła, iż posiedzenie Rady Miasta nie jest miejscem, aby omawiać takie sprawy. 

Niemniej jednak wprowadzenie trzeciego udziałowca będącego osobą fizyczną uniemożliwia 

powierzanie zadań in-housem. Wszystkie porozumienia, które kończą się w tej chwili 

najprawdopodobniej będą realizowane przez inną firmę. 
 

Radny Dariusz Guzek zaapelował do Pani Burmistrz, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniałą 

sytuację, aby spółdzielnia mogła normalnie funkcjonować. 
 

Głos zabrał radny Daniel Zrobek, który zapytał kto podjął uchwałę o wprowadzeniu nowego 



wspólnika? 
 

Z tego, co wiem to pozostali udziałowcy – odpowiedział prezes T. Klimczak. 
 

Następnie radny dopytał, czy nowy udziałowiec wniósł już swoje udziały do spółdzielni? 
 

Z tego, co wiem to nie – odparł prezes. 
 

Pani Burmistrz odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi prezesa oświadczyła, iż prezes nie 

otrzymał od niej polecenia przerwania budowy. Powiedziała jedynie, iż na skutek podjętych decyzji 

i wprowadzeniem do spółdzielni trzeciego udziałowca konieczne będzie przerwanie budowy żłobka. 

W związku z nie wywiązaniem się w terminie z 1. etapu budowy żłobka (zgodnie z harmonogramem 

dołączonym do umowy) Wojewoda wstrzymał środki. 
 

Radny Daniel Zrobek poruszył jeszcze temat kondycji finansowej spółdzielni oraz dalszej realizacji 

podstawowych zadań spółdzielni. 
 

Naczelnik Wydz. RI doprecyzował, iż Wojewoda na wniosek Miasta zgodził się na rozwiązanie 

umowy. Wniosek został podyktowany niedotrzymanie harmonogramu oraz terminu zakończenia 

inwestycji do 30 listopada br. Dalsze kroki związane z tym, co się będzie działo zarówno w sprawie 

żłobka, jak i dalszej współpracy Miasta z "Communal Service" zostaną podjęte, kiedy obsługa prawna 

jednoznacznie wypowie się w tym temacie. W związku z tym nie można mówić wprost o tym, że 

Miasto nie będzie ponosić kosztów związanych ze zleceniami na podstawie wcześniej zawartych 

porozumień. Dopóki spółdzielnia nie powróci do "starej formuły" Miasto nie może korzystać z in-

housu. 
 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który zapytał, czy PEC wpłacił do spółdzielni środki 

w związku z partycypacją w kosztach zakupu fontanny. Wyjaśnił, iż fontannę zakupiła spółdzielnia, 

a ZUK i PEC mieli partycypować w kosztach zakupu. 
 

Prezes T. Klimczak odpowiedział, iż nie zna szczegółów i w związku z tym odpowie na piśmie. 
 

Pani Burmistrz poprosiła prezesa ZUK-u, aby powiedział kilka słów na temat wczorajszego odbioru 

kanalizacji sanitarnej. 
 

Prezes ZUK Janusz Cywiński poinformował, iż w dniu wczorajszym dokonany został odbiór 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiego. WFOŚ przychylił 

się do prośby spółki i około 300tys. zł z umorzenia 4. inwestycji zostało przeznaczonych na 

wykonanie w/w kanalizacji. Prezes ma nadzieję, że w przyszłym roku w/w inwestycja będzie 

kontynuowana, gdyż została ona zaplanowana na 4 lata. 
 

Głos zabrał radny Daniel Zrobek, który zapytał prezesa jak wygląda sieć wodno-kanalizacyna w 

mieście oraz jakie są potrzeby w tym zakresie? 
 

Prezes J. Cywiński odpowiedział, iż sytuacja w mieście jest niezadowalająca – skanalizowano jedynie 

około 78-80% miasta. Podczas, gdy do końca 31 grudnia Miasto powinno być skanalizowane na 

poziomie 95%. W grudniu będzie również wiadomo, jakie będą potrzeby spółki w zakresie realizacji 

usług. Aby skanalizować Miasto potrzeba około 30-40mln zł. 
 

Radny Przemysław Maślanko poruszył temat oświetlenia strefy ciśnień znajdującej się przy basenie. 

Z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z basenu poprosił o doświetlenie w/w punktu. 
 

Prezes odpowiedział, iż z uwagi na oszczędności celowo wyłączono tam oświetlenie. Zastanowi się 

jak rozwiązać ten problem. 
 

Następnie głos zabrał radny Dariusz Guzek, który poruszył temat ewentualnej sprzedaży biogazu. 
 

Prezes poinformował, iż w przypadku zamontowania biogazu spółka będzie miało około 60% 

oszczędności energii elektrycznej, co wystarczy jedynie na potrzeby własne spółki. 

 

Przewodniczący Rady przed blokiem uchwał ogłosił 10 minut przerwy. 
 



Przerwa. 
 

Wznowienie obrad. 

 

7.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 

 

7.1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta 

Brzeziny na 2018 rok. 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

W imieniu Komisji Finansowo-Budżetowej radny Daniel Zrobek poinformował, iż komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Skarbnik Miasta odczytała projekt uchwały. 
 

Głosowanie projektu uchwały: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Marek Matyszczak - “za” 

5. Grzegorz Maślanko - “za” 

6. Przemysław Maślanko – nieobecny podczas głosowania 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

11. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Podczas głosowania na sali obecnych było 11. radnych. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

7.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Brzeziny na lata 2018-2021. 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu. 

Następnie poinformowała, iż przedłożyła radnym autopoprawkę w objaśnieniach do WPF-u, gdzie 

pominięto jedno objaśnienie w limitach wydatków. 
 

W dyskusji udział wzięli Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki oraz radni Daniel 

Zrobek oraz Dorota Sobińska-Chruścielewska - poruszyli oni sprawę żłobka. 
 

Pani Burmistrz poinformowała, iż Miasto wystąpiło z wnioskiem o zmniejszenie ilości miejsc w 

żłobku do 60. 
 

W imieniu Komisji Finansowo-Budżetowej radny Daniel Zrobek poinformował, iż komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Skarbnik Miasta odczytała projekt uchwały. 
 

Głosowanie: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 



5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

7.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu. 
 

Głos zabrał radny Daniel Zrobek, który zapytał ile środków Miasto otrzymało w formie dotacji, oraz 

jaki był wkład własny Miasta. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy po wykonaniu inwestycji Miasto będzie mogło ubiegać się 

o umorzenie części środków z przeznaczeniem na inne inwestycje. 
 

Skarbnik odpowiedziała, iż dotacja wynosi 357tys. zł, natomiast pożyczka to 834tys. zł. 

Z uwagi, iż Miasto otrzyma dotację nie ma możliwości starania się o częściowe umorzenie. 
 

W imieniu Komisji Finansowo-Budżetowej radny Daniel Zrobek poinformował, iż komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Skarbnik Miasta odczytała projekt uchwały. 
 

Głosowanie projektu uchwały: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

7.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2019. 

Kierownik Referatu Podatków Anna Nowowiejska przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu. 
 

Radny Daniel Zrobek złożył wniosek formalny o zmianę zaproponowanych stawek – zgodnie z 

wnioskiem, jaki został zgłoszony przez Komisję Finansowo-Budżetową. 

Zaproponowane zmiany stawek do projektu uchwały w poszczególnych punktach §1.: 

1a)  0,93zł, 



1b)  4,71zł, 

1c)  bez zmian, 

1d)  3,09zł, 

2a)  bez zmian, 

2b)  19,00zł, 

2c)  bez zmian, 

2d)  4,75zł, 

2e)  bez zmian, 

31)  bez zmian, 

3b)  bez zmian, 

3c)  bez zmian. 
 

Następnie radny powiedział, iż zaproponowane zmiany to jedynie wzrost o stopę inflacji tj. 1,6%. 

Miasto ma historyczne zaległości, jeśli chodzi o podnoszenie podatków. Potrzeby w mieście rosną i 

podnoszenie podatków jest koniecznością. Z tych środków realizowane będą zadania własne gminy 

z korzyścią dla mieszkańców. Poprosił, aby radni racjonalnie podeszli do zaproponowanych zmian. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zgłosił wniosek przeciwny. 

W/w stanowisko poparł również radny Dariusz Guzek artykułując, iż Rada Miasta nie powinna 

podnosić podatków na początku kadencji. 
 

Radna Anna Sokołowska powiedziała, iż jest w stanie zaakceptować wszystkie zgłoszone zmiany 

poza 2b) tj. podatkiem od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż 

jest to bardzo znacząca podwyżka podatku. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska zwróciła uwagę, iż od kilku lat wysokość podatków nie 

uległa zmianie. W związku z tym popiera zdanie radnego D. Zrobka. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Daniela Zrobka: 

1. Tadeusz Barucki - “przeciw” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “przeciw” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “przeciw” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “przeciw” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “przeciw” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “wstrzymujący”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

6. – za, 5. – przeciw, 1. - wstrzymujący się od głosu. 

Wniosek radnego Daniela Zrobka został przyjęty. 
 

W związku z powyższym wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miasta nie był głosowany. 
 

Głosowanie uchwały wraz z naniesionymi zmianami: 

1. Tadeusz Barucki - “przeciw” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “przeciw” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “przeciw” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “przeciw” 



8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “przeciw” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “wstrzymujący”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

6. – za, 5. – przeciw, 1. - wstrzymujący się od głosu. 

Uchwała została podjęta. 

 

7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2019 rok. 

Kierownik Referatu Podatków Anna Nowowiejska przedstawiła oraz odczytała projekt uchwały – w 

załączeniu do niniejszego protokołu. 

Stawki podatków zostały podniesione o minimalny wskaźnik inflacji 1,6% w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Komisja Finansowo-Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

7.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2018. 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Krzysztof Kotynia przedstawił projekt uchwały – w 

załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Skarbnik Miasta zwróciła uwagę, iż "Przewidywane wpływy do budżetu z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych" wynoszą 213tys. zł, a nie 202.000,00zł – pełnomocnik naniósł zmianę w 

drodze autopoprawki. 
 

W dyskusji udział wzięli radni: Daniel Zrobek oraz Dorota Sobińska-Chruścielewska. 
 

W imieniu Komisji Spraw Społecznych radny Przemysław Maślanko poinformował, iż komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 



6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

7.7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Brzeziny”. 

Naczelnik Wydz. ZJ Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

Burmistrz Miasta zapytała, czy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez ZNP? 

Tak – odpowiedział Naczelnik ZJ. 
 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko poinformował, iż projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

7.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Spraw 

Społecznych. 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

Głosowanie projektu uchwały: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 



7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

7.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny. 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

Radny Adam Durański wyraził zgodę na wejście w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 

Głosowanie projektu uchwały: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 

3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za” 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 20 minut przerwy technicznej na zapoznanie się radnych w 

projektem kolejnej uchwały, która w dniu dzisiejszym niespodziewanie pojawiła się w porządku 

obrad. 
 

Przerwa. 
 

Wznowienie obrad. 

 

7.10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą 

w Warszawie z dnia 25 października 2018 r., znak WA.RET.070.2.38.5.2018. 

Zastępca Naczelnika Wydz. RI Agnieszka Guzek przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do 

niniejszego protokołu. 
 

Podczas przerwy Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 

1. Tadeusz Barucki - “za” 

2. Adam Durański - “za” 



3. Dariusz Guzek - “za” 

4. Grzegorz Maślanko - “za” 

5. Przemysław Maślanko - “za” 

6. Marek Matyszczak - “za” 

7. Małgorzata Polewczak - “za” 

8. Marieta Rdesińska - “za” 

9. Krzysztof Sienkiewicz - “za” 

10. Dorota Sobińska-Chruścielewska - “za” 

11. Anna Sokołowska - “za”. 

12. Daniel Zrobek - “za” 
 

Wynik głosowania: 

12. – za, 0. – przeciw, 0. - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 

 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który zapytał, na jakim etapie jest obecnie sprawa 

jazu? 
 

Burmistrz Ilona Skipor odpowiedziała, iż woda w jazie będzie spuszczona do maja przyszłego roku, 

aż warunki pogodowe pozwolą na jego naprawę. Odbyła się kontrola podczas, której szczególną 

uwagę zwrócono na pęknięcia oraz przepławkę. Wykonawca został wezwany do usunięcia 

nieprawidłowości. 
 

Naczelnik Wydz. RI Radosław Pyka dopowiedział, iż 21 listopada br. miał miejsce przegląd 

gwarancyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele inwestora (pracownicy Urzędu oraz 

Burmistrz), wykonawca, projektant oraz specjalista z NOT-u. W trakcie odbioru dokonano oględzin 

zarówno jazu, jak i przepławki. Wykonawca zgodził się ze stanowiskiem inwestora popartym opinią 

projektanta oraz inżyniera z NOT-u, że występują tam pewnego rodzaju usterki, których likwidacja 

leży w jego gestii. Zarówno projektant oraz inżynier z NOT-u nie byli w stanie jednoznacznie 

wskazać, co jest pewną przyczyną powstałych usterek, gdyż bez rozmontowania jazu nie da się tego 

ustalić. Biorąc pod uwagę swoje dotychczasowe doświadczenie przy tego rodzaju konstrukcjach 

wskazali jednak najbardziej prawdopodobne przyczyny przecieków, które związane są z 

ewentualnym brakiem materiału wypełniającego dylatację lub użyciem niewłaściwego materiału do 

wypełnienia dylatacji. Wykonawca z uwagi na charakter prac podał termin graniczny usunięcia 

usterek – do końca maja przyszłego roku. Wykonawca zleci usunięcie usterek firmie, która 

profesjonalnie zajmuje się takimi pracami. Nim jednak to się stanie skontaktuje się z projektantem, 

aby ten ocenił, czy sposób naprawy oraz materiał do tego użyty dadzą gwarancję uszczelnienia 

dylatacji. Dodatkowo zostaną wykonane obróbki murarskie szczelin, które pojawiły się na jazie. 

Jeśli chodzi o przepławkę wykonawca na początku kwestionował, iż wadliwość przepławki 

spowodowana jest jego winą. Próbował przerzucić odpowiedzialność na stan kanału deszczowego, 

który ze strony parku odprowadzany jest do rzeki Mrożycy znajdującej się już za jazem. Naprawa 

przepławki była już wykonywana w kwietniu br., wówczas wykonawca odkrył punktowo ten odcinek 

deszczówki i okazało się, że elementy kanału się rozszczelniły. Zostały one przez wykonawcę 

doszczelnione, aby woda, która tam spływała nie uciekała przez pęknięcia do kanału i przepławka 

mogła spełniać swoją funkcję. Przepławka również zostanie naprawiona. 

Kolejną kwestią jest linia brzegowa, która została wzmocniona konstrukcją z blachy wypełnioną 

kamieniami, aby wzmocnić nabrzeże. Niestety wody naporowe od strony parku oraz zlewni, która 

zasila park w wody podskórne są tak silne, że nawet przy wypełnieniu stawu wodą do poziomu 

przyjętego, woda w stawie nie wyrównuje ciśnienia wody naporowej. Powoduje to wypłukiwanie 

kamieni – co też zostało stwierdzone przez rzeczoznawców. Wykonawca zobowiązał się wypełnić 

jeszcze raz „geokwadraty” kamieniami na całej linii brzegowej poza małym fragmentem znajdującym 

się koło studni Nepomucena, gdyż tam szkody w linii brzegowej spowodowały bobry. 

Do czasu naprawy staw pozostanie na poziomie i w stanie, w jakim obecnie teraz się znajduje, aby 



naprawa miała sens. Z uwagi na bardzo duże zamulenie stawu niemożliwe było odłowienie 

wszystkich ryb ze stawu. Przeglądy stawu winny odbywać się raz w roku, natomiast całkowite 

spuszczenie wody oraz odmulenie stawu nie częściej, niż raz na 5-6 lat. 
 

Głos zabrał radny Daniel Zrobek, który zapytał, czy do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dotarła 

odpowiedź dotycząca wysokości dodatkowych wynagrodzeń dla prezesów spółek, o które pytał na I 

posiedzeniu Rady Miasta. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Barucki odpowiedział, iż odpowiedź otrzymał w dniu 

dzisiejszym, jednak bez podania konkretnych kwot. 
 

Burmistrz Miasta odpowiedziała, iż w uchwałach, które do niej dotarły mowa jest jedynie o 

procentowym wynagrodzeniu i takiej odpowiedzi udzieliła. 
 

Głos zabrał radny Przemysław Maślanko, który poruszył temat budowy hali i ewentualnego terminu 

spotkania w tym temacie ze środowiskami sportowymi. 
 

Burmistrz poinformowała, iż Miasto w chwili obecnej czeka na odpowiedź z Ministerstwa na złożony 

wniosek w sprawie zmiany lokalizacji hali. Realizacja inwestycji w przyszłym roku nie będzie 

możliwa z uwagi na brak środków na wkład własny do inwestycji. Zdaniem Pani Burmistrz na 

wspólnym spotkaniu należy przedyskutować, jak hala ma wyglądać oraz funkcjonować, gdyż projekt 

nie zakłada wyposażenia hali, trybun, zaplecza socjalnego, ogrzewania, wentylacji, ani klimatyzacji. 

W związku z tym lepiej poczekać i odłożyć środki, aby uzupełnić projekt w tak podstawowe kwestie. 

Spotkanie zostanie zorganizowane nie tylko z przedstawicielami środowisk sportowych, ale również 

z mieszkańcami, którym ma służyć w/w inwestycja. 
 

Głos zabrała radna Małgorzata Polewczak, która zapytała, czy radni mogą mieć wgląd w projekt hali, 

gdyż nie do końca wierzy, aby Ministerstwo przyjęło tak okrojony projekt. 
 

Burmistrz powiedziała, iż również nie widziała projektu. Dlatego też chce zorganizować spotkanie, 

na którym nakreślony zostanie zakres projektu i kierunek dalszego działania. 
 

Radna poinformowała, iż podczas Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zawnioskowała, aby 

członkowie komisji mieli wpływ na to, w jaki sposób będą realizowane inwestycje sportowe w 

mieście. 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż udział w tak ważnej dyskusji wezmą nie tylko członkowie Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu, czy środowisk sportowych, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy 

mają najwięcej do powiedzenia jeśli chodzi o realizację inwestycji w mieście. Następnie głos oddała 

Naczelnikowi Wydz. RI. 
 

Naczelnik Wydz. RI Radosław Pyka poinformował, iż projekt hali dostępny jest do wglądu w Wydz. 

RI. Pracownicy są do dyspozycji radnych i udostępnią niezbędne dokumenty. 

Dodał, iż podczas Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radna Małgorzata Polewczak zawnioskowała, 

aby członkowie komisji mogli uczestniczyć w pracach w trakcie projektowania. 
 

Głos zabrał radny Krzysztof Sienkiewicz, który zapytał, czy możliwe jest stworzenie systemu 

stypendialnego dla wybitnych sportowców - dzieci i młodzieży, które są w kadrze Polski, czy też 

reprezentują Miasto, czy Gminę Brzeziny w różnych zawodach? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż planuje stworzenie Rady Sportowej przy Burmistrzu, która 

obejmować będzie przedstawicieli wszystkich sekcji sportowych. W/w Rada będzie mogła 

podejmować decyzje o przeznaczeniu środków finansowych w ramach przyznanej puli pieniędzy 

według "swoich" potrzeb, w tym również o stypendiach sportowych. 
 

Radny Dariusz Guzek poprosił, aby Władze Miasta monitorowały wszelkie możliwości 

pozyskiwania środków na budowę hali sportowej, gdyż być może pojawi się jakaś inna możliwość 

sfinansowania w/w inwestycji – bardziej opłacalna dla Miasta. 
 

Pani Burmistrz powiedziała, iż na chwilę obecną nie ma innych programów w tym zakresie, natomiast 

obecna formuła zakłada 50% dofinansowanie budowy hali, natomiast drugą połowę Miasto musi 



zabezpieczyć z własnych środków. 
 

Głos zabrała radna Anna Sokołowska, która poinformowała, iż ostatnimi czasy zaniedbano również 

działanie Rady powołanej przy Muzeum, która jest obligatoryjna i powinna funkcjonować w każdym 

mieście. W jej skład wchodzi 5. osób m.in. radna, jak i Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

Podkreśliła, iż działanie takiej Rady ma duże znaczenie m.in. przy pozyskiwaniu środków. 
 

Burmistrz podziękowała za tak cenną uwagę, zwłaszcza iż Miasto będzie wkrótce realizować 

rewitalizację muzeum, gdzie w/w Rada idealnie wkomponowywałaby się w projekt. Następnie 

poinformowała, iż planuje również powołać Rady Osiedli, które pozwolą na włączenie mieszkańców 

w pracę na rzecz lokalnego samorządu. 
 

Radny Daniel Zrobek zaproponował, aby pomyśleć również o stypendiach naukowych dla wybitnych 

uczniów. 
 

Burmistrz dopowiedziała, iż planowana Rada Sportu zostanie połączona z turystyką, dzięki czemu 

stowarzyszeniom będzie łatwiej pozyskać środki na realizację pewnych inwestycji. 

Chciałaby również przywrócić budżet obywatelski, który poniekąd aktywizuje mieszkańców do 

działania. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaapelował do Pani Burmistrz, aby rozważyć możliwość działania 

ŚDS-u w innej formule, aby mogli tam pracować mieszkańcy Brzezin. 
 

Burmistrz Miasta przypomniała, iż operator ŚDS-u został wybrany przez poprzedniego Burmistrza, 

niemniej jednak podejmie wszelkie starania, aby Miasto przejęło ten ośrodek i mieszkańcy Miasta 

zajęli się prowadzeniem tej jednostki. 

 

Radny Daniel Zrobek poruszył następujące kwestie: 

1. Czy zasadny jest zakup sprzętu do elektronicznego głosowania? 

2. Czy oraz kiedy zostanie wykonany audyt finansowo-księgowy w Urzędzie? 

3. BIP- na bieżąco publikowanie dokumentów. 

4. Statut Miasta Brzeziny – wprowadzenie tekstu jednolitego. 

5. Program wymiany oświetlenia "SOWA" – radny ma pewne wątpliwości odnośnie programu. 

6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego – czy będzie cyklicznie dostosowywany do potrzeb 

mieszkańców (dot. pisma mieszkańca wnioskującego o zmianę PZP). 
 

Odpowiedzi Pani Burmistrz: 

Ad. 3. Informacje będą ukazywały się na bieżąco. 

Ad. 2. Zostaną wysłane zapytania ofertowe w tej kwestii. 

Ad. 1. Na chwilę obecną nie planuje się zakupu sprzętu do głosowania. 

Ad. 4. Statut Miasta zostanie ujednolicony. 

Ad. 5. Pani Sekretarz wyjaśniła już kwestię "SOWy". 
 

Dodała, iż Miasto powróci do płatnej formuły BIS-u, który będzie miał nową oprawę graficzną i jego 

celem będzie informowanie mieszkańców o ty, co się dzieje w mieście. 
 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który poprosił, aby radni zgłaszali się do pełnienia 

dyżurów. Terminy dyżurów radnych zostaną opublikowane w BIS-ie. 
 

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który poruszył następujące tematy: 

1. Informacja nt. pism, które wpłynęły do Biura Obsługi Rady Miasta. 

2. Prowizorium budżetowe. 

3. Oświadczenia majątkowe. 

4. Wysokość diet radnych. 

5. Szkolenie radnych - 13 grudnia 2018r. godz. 1000-1500, 

6. Termin kolejnej sesji – 20 grudnia 2018r. 
 

Na zakończenie Burmistrz Miasta Ilona Skipor zaprosiła radnych, pracowników Urzędu Miasta oraz 



mieszkańców na spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 21 grudnia br. o godz. 1200 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

9. Zakończenie sesji. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko zamknął II 

sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 1423 . 

               

Integralną część niniejszego protokołu stanowi nagranie na nośniku DVD opisane w następujący 

sposób „II sesja Rady Miasta Brzeziny z 29.XI.2018r.”, przechowywane w Biurze Obsługi Rady 

Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=sQDfNzayhS4. 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

 

         Grzegorz Maślanko 

 
Protokołowała Joanna Strugińska-Flakiewicz 


