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Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z II oraz III sesji Rady Miasta. 
5. Informacja burmistrza o pracach między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Odpowiedzi na interpelacje. 
8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok, 
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022, 
3) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019, 
4) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, 
5) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok, 
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021, 

7) rozwiązania Straży Miejskiej w Brzezinach, 

8) przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną                      

i paliwa gazowe dla terenu Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2033”, 
9) uchwalenia  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2022 

z perspektywą do 2025 r.”, 
10) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej, 

11) odwołania Skarbnika Miasta Brzeziny, 
12) określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, 

13) planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r., 

14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 

15) planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 
16) planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 

17) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r., 
18) planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r. 
10. Wolne wnioski i sprawy różne. 
11. Zakończenie sesji. 

 

 

1.  Otwarcie obrad. 
Przewodniczący Rady Grzegorz Maślanko otworzył IV sesję Rady Miasta Brzeziny w dniu                  

20 grudnia 2018 r. o godz. 905 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Sesja była transmitowana 

na żywo do internetu przez You Tube.  
 

Następnie Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marzena Czajka rozpoczęła 

uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Poinformowała, iż Prezydent 

Rzeczypospolitej Polski odznaczył panią Halinę i Edwarda Freliga specjalnym medalem                      
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w dowód uznania za wytrwanie 50 lat w związku małżeńskim. Pani Burmistrz wręczyła 

odznaczenia, a Prezydium Rady złożyło jubilatom gratulacje oraz kwiaty. Wykonano również 

pamiątkową fotografię.  
 

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. 
 

Wznowienie obrad.  
 

2.  Stwierdzenie prawomocności sesji. 
Na podstawie listy obecności, podpisanej przez 14. radnych Przewodniczący Rady Miasta 

stwierdził quorum oraz prawomocność obrad. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

3.  Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi bądź wnioski do przekazanego radnym  

porządku obrad? 
 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, czy porządek obrad powinien zawierać punkt „Przyjęcie 

protokołu z ostatniej sesji” oraz czy jest on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

obowiązującymi Radę Miasta, gdyż podczas szkolenia prowadząca wykład powiedziała, iż nie 

ma takiego obowiązku. Co więcej – czy na każdej sesji niezbędna jest obecność kierowników 

jednostek organizacyjnych miasta m.in. dyrektorów placówek oświatowych, czy ich obecność 

jest jedynie wymagana tylko wówczas, gdy referują temat będący przedmiotem posiedzenia 

sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miasta odpowiedział, iż aby wprowadzić zmiany przedstawione przez 

Panią doktor prowadzącą szkolenie, w pierwszej kolejności należy dokonać zmiany zapisów 

Statutu Miasta Brzeziny, a do tego czasu należy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W związku z powyższym w/w punkt będzie procedowany, a obecność kierowników jednostek 

organizacyjnych miasta na sesjach jest obligatoryjna. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Sekretarz Miasta o wypowiedzenie się w tej kwestii. 
 

Sekretarz Miasta powołała się na §34. Statutu Miasta Brzeziny, w którym jednoznacznie 

zapisano, iż porządek obrad obejmuje w szczególności przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej 

sesji. Jest to obowiązujące wszystkich prawo, którego należy przestrzegać. 
 

Mecenas Agnieszka Piwek dopowiedziała, iż Gmina działa w oparciu o przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym, które doszczegółowuje Statut określający organizację oraz 

funkcjonowanie konkretnej gminy i w oparciu o te przepisy należy działać. Być może zgodnie z 

sugestiami należałoby dokonać zmian w Statucie niemniej jednak Miasto ma swój Statut, który 

jest wiążący i należy się do niego stosować. 
 

W dyskusję włączył się radny Jakub Piątkowski, który powiedział, iż Rada Miasta powinna 

działać w oparciu o obowiązujący Statut Miasta i zaproponował, aby radny P. Maślanko, który 

jest tak zaangażowany w ten temat wziął czynny udział przy opracowywaniu nowego Statutu. 
 

Radni nie  mieli więcej pytań, ani uwag. 

 

Przewodniczący Rady Miasta zgłosił wniosek formalny dotyczący zmiany porządku obrad. 

Zmiany miałyby charakter “kosmetyczny” i polegałyby tylko i wyłącznie na zmianie kolejności 

rozpatrywania projektów uchwał. Odczytał propozycję zmienionego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z II oraz III sesji Rady Miasta. 

5. Informacja burmistrza o pracach między sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok, 
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022, 

3) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok, 
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021, 
5) odwołania Skarbnika Miasta Brzeziny, 
6) przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną                   

i paliwa gazowe dla terenu Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2033”, 

7) uchwalenia  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2022 

z perspektywą do 2025 r.”, 

8) określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, 
9) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019, 
10) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, 
11) rozwiązania Straży Miejskiej w Brzezinach, 

12) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej, 
13) planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r., 

14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 
15) planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 

16) planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 
17) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r., 

18) planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r. 

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 
11. Zakończenie sesji. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 

obrad. 

Wynik głosowania: 
13. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”, 1. – niebiorący udziału                          

w głosowaniu. 

Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta o zmianę kolejności rozpatrywanych uchwał został 

przyjęty. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 
Wynik głosowania: 
13. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”, 1. – niebiorący udziału                        

w głosowaniu. 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty. 
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Porządek obrad IV sesji Rady Miasta po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z II oraz III sesji Rady Miasta. 
5. Informacja burmistrza o pracach między sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Odpowiedzi na interpelacje. 
8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2019 rok, 
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022, 
3) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018 rok, 

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018–2021, 

5) odwołania Skarbnika Miasta Brzeziny, 

6) przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną                   

i paliwa gazowe dla terenu Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2033”, 
7) uchwalenia  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2022 

z perspektywą do 2025 r.”, 

8) określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, 

9) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019, 

10) uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, 
11) rozwiązania Straży Miejskiej w Brzezinach, 
12) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej, 

13) planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r., 

14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 
15) planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 
16) planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r., 
17) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r., 
18) planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019r. 
10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zakończenie sesji. 
 

4.  Przyjęcie protokołu z II oraz III sesji Rady Miasta. 
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi, co do protokołu z II sesji Rady Miasta                   

z dnia 29 listopada 2018 roku? 
 

Uwag do protokołu nie było. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół                  

z II sesji Rady Miasta. 

Wynik głosowania:  
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12. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”, 2. – niebiorących udziału                     

w głosowaniu. 
Protokół z II sesji Rady Miasta Brzeziny został przyjęty. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi, co do protokołu z III sesji Rady 

Miasta z dnia 6 grudnia 2018 roku? 
 

Uwag do protokołu nie było. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół                 

z III sesji Rady Miasta. 
Wynik głosowania:  
12. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”, 2. – niebiorących udziału                    

w głosowaniu. 
Protokół z III sesji Rady Miasta Brzeziny został przyjęty. 
 

Z uwagi, iż spotkanie Pani Burmistrz z jubilatami przedłużyło się Przewodniczący Rady Miasta 

ogłosił przerwę. 
 

Przerwa. 
 

Wznowienie obrad. 
 

5.  Informacja burmistrza o pracach między sesjami. 
Burmistrz Ilona Skipor przedstawiła informację z prac między sesjami: 
 

- 21 listopada spotkała się z pracownikami MOPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 

- 22 listopada odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PEC sp. z o.o.                    

w Brzezinach na którym zostały podjęte uchwały w sprawie odwołania dwóch członków Rady 

Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej – p. Danieli Wiażel i p. Grzegorza 

Raczyńskiego, 

- 28 listopada spotkała się z przedstawicielami Kupców Ziemi Brzezińskiej w sprawie 

targowiska przy ul. Lasockich –Modrzewskiego, 

- 28 listopada z brokerem z Nord Partner omówiono sprawy ubezpieczenia majątku miasta i 

jednostek organizacyjnych miasta, 

- 10 i 14 grudnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TBS sp. z o.o.                

w Brzezinach, na którym zostały podjęte uchwały w sprawie odwołania trzech członków Rady 

Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej. Anny Jekiel Zakrzewskiej, 

Edwarda Pieruckiego i Andrzeja Kulki, 

- 10 grudnia spotkała się z przedstawicielami Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w sprawie linii 

autobusowej 90C, 

- 11 grudnia rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej Communal Service, 

- 6 i 13 grudnia odbyły się posiedzenia Komisji Urbanistycznej z projektantami zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny, 

- 13 grudnia uczestniczyła w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Łódzkiego Oddziału 

Metropolitarnego w Łodzi. Wybrany został nowy Zarząd Stowarzyszenia i członkowie Komisji 

Rewizyjnej, 

Ponadto Pani Burmistrz uczestniczyła w spotkaniach wigilijnych organizowanych przez 

jednostki z miasta Brzeziny. 
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Dyskusja. 
 

Radny Jakub Piątkowski zadał 2 pytania dotyczące spotkań z: 
1. 28 listopada br. - z Kupcami Ziemi Brzezińskiej: 

- w jakim kierunku idą ustalenia?, 
- jakie koszty kupcy są w stanie ponieść?, 
- czy są szanse na pozyskanie środków zewnętrznych, czy Miasto będzie opierało się na 

swoim budżecie? 
2. 10 grudnia br. - z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi: 

- czy mamy już symulację kosztów, ile będzie Miasto kosztowało zwiększenie ilości 

kursów linii nr 53? 
 

Radny Daniel Zrobek zapytał o Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej Communal Service. 
 

Głos zabrała radna Dorota Sobińska-Chruścielewska, która zapytała, czy w związku z 

nieprawnym udziałowcem w spółdzielni socjalnej i wygaszeniem tych udziałów dopiero w 

styczniu 2019 roku w chwili obecnej można dawać spółdzielni zlecenia i co w związku z tym z 

zimowym utrzymaniem dróg w mieście? 
 

Radny Jakub Piątkowski pozostając przy temacie zimowego utrzymania dróg zapytał, co z luką 

między 1-3 stycznia 2019 roku, jak Miasto zabezpieczy te dni? 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zapytał, czy w związku z trudną sytuacją 

dotyczącą Communal Service Pani Burmistrz rozważała możliwość zaskarżenia uchwały 

posiedzenia wspólników?  
 

6.  Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Przemysław Maślanko zamierzał zgłosić zapytanie, jednak z uwagi, iż nie zostało ono 

przygotowane na piśmie wycofał się z jego przedstawienia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta jeszcze raz poinformował radnych, iż od bieżącej kadencji 

interpelacje i zapytania radni składają tylko i wyłącznie na piśmie. 
 

7.  Odpowiedzi na interpelacje. 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż do Biura Obsługi Rady Miasta nie wpłynęła 

żadna odpowiedź na interpelację, gdyż radni nie złożyli żadnej interpelacji. 
 

8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej.  
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na dzisiejszej sesji obecny jest jedynie Prezes 

Zakładu Usług Komunalnych, więc zapytania do pozostałych prezesów radni mogą kierować na 

piśmie. 
 

Głos zabrała Burmistrz Miasta, która zapytała Przewodniczącego Rady Miasta jaki jest powód 

nieobecności pozostałych prezesów? 
 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż tylko prezes spółdzielni socjalnej 

usprawiedliwił swoją nieobecność w dniu dzisiejszym na sesji. Pozostali prezesi zaproszeni byli 

na dzisiejsze posiedzenie, jednak przyczyn ich nieobecności nie zna. 
 

Burmistrz zapytała, czy można zadzwonić i zapytać o przyczyny ich nieobecności? 
 

Wszystko jest możliwe tylko na pewno nie w tym momencie – odpowiedział Przewodniczący 

Rady. 
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Radny Daniel Szymczak zapytał prezesa Janusza Cywińskiego, czy w gestii ZUK-u leży 

wykonanie pozarywanych studzienek na ul. Św. Anny i Sienkiewicza w drodze krajowej? 

Dodał, iż mieszkańcy składają skargi oraz zażalenia z powodu hałasu, jaki powodują w/w 

studzienki? 
 

Przewodniczący Rady Miasta dopytał, czy spółka będzie również wymieniać wszystkie włazy 

dotyczące kanalizacji deszczowej? 
 

Radny Krzysztof Sienkiewicz w imieniu pracowników CKF zapytał dyrektora Daniela 

Nawrockiego, czy w budżecie na przyszły rok są uwzględnione podwyżki płac? 
 

Radna Małgorzata Polewczak zapytała również dyrektora CKF-u, czy ma jakieś plany odnośnie 

zagospodarowania terenu na ul. Sportowej między budynkiem, a boiskiem treningowym 

piłkarzy oraz zabezpieczenia studzienki, która stwarza zagrożenie dla osób, które się tam 

przemieszczają? 
 

Radny Daniel Zrobek zapytał z kolei dyrektora, czy w okresie, kiedy na basenie prowadzone są 

prace konserwacyjne brana była pod uwagę możliwość rozstawienia odkrytego basenu? 
 

Głos ponownie zabrał radny Krzysztof Sienkiewicz, który zapytał czy jest szansa, aby w 

przyszłym roku reaktywować boisko do siatkówki plażowej? Co się stało, że w/w boisko od 

dłuższego czasu nie funkcjonuje? 
 

Radny Przemysław Maślanko zwrócił uwagę, iż podstawową kwestią jeśli chodzi o pływalnię 

jest gruntowny remont obiektu, aby mieszkańcy Brzezin w dalszym ciągu mogli z niego 

korzystać. W związku z tym organizacja odkrytego basenu staje się tu kwestią mniej palącą. 
 

Radny Daniel Zrobek zapytał dyrektora D. Nawrockiego, czy prywatny przedsiębiorca mógłby 

zapewnić przy basenie taką dodatkową atrakcje w okresie letnim? 
Następnie drugie swoje pytanie skierował do Pani Prezes TBS-u – jaki plan ma TBS na kolejne 

lata? 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki poinformował, iż będzie zwracał się do 

Pani Burmistrz o zmianę regulaminu przekształcania mieszkań w odrębną własność. 
Następnie zapytał dlaczego Pani Prezes nie wykorzystała dotacji otrzymanej z Miasta jako 

wkładu własnego do projektów w zakresie rewitalizacji? 

Zdaniem Wiceprzewodniczącego TBS zawyża ceny sprzedaży mieszkań, co uniemożliwia ich 

sprzedaż przez co spółka ponosi straty, gdyż zarządca nieruchomości obciąża TBS za 

administrowanie. 
 

Głos zabrał radny Daniel Szymczak, który odnosząc się do słów Wiceprzewodniczącego Rady 

odnośnie większej sprzedaży mieszkań za poprzedniego prezesa TBS-u powiedział, iż sam 

szukał mieszkania i ówczesny prezes zaoferował mu mieszkanie za 160tys. zł, które po 8 

miesiącach w kolejnym przetargu zostało sprzedane za 70tys. zł. 
Następnie zapytał Prezes M. Hoffmann-Grabowskiej jakie są obecnie zasady wykupu mieszkań 

oraz na jakie bonifikaty mogą liczyć mieszkańcy? 

Korzystając z okazji podziękował również Pani Prezes za nadzorowanie remontu kamienicy 

przy ul. Św. Anny 1. 
 

Radny Daniel Zrobek zadał Pani Prezes TBS-u 2. pytania: 
1. Czy TBS oprócz remontów planuje budowę lokali gminnych, bądź socjalnych?, 

2. Czy zaplanowane remonty TBS będzie opierał tylko i wyłącznie o budżet Miasta, czy też 

istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych środków? 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta zakomunikował, iż poprzedni Prezes spółki przygotował 

nowy regulamin wykupu mieszkań, jednak poprzedni Burmistrz nie wprowadził go w życie. 



9 

Następnie odnosząc się do wypowiedzi radnego D. Szymczaka stwierdził, iż lepsza jest 

sprzedaż mieszkania po 8 miesiącach po niższej cenie, niż gdyby miało stać puste i generować 

straty spółce. 
 

Radny Daniel Szymczak zapytał, czy składając wniosek do Miasta o dofinansowanie Pani 

Prezes wskazuje przeznaczenie środków, o które wnioskuje? 
Poprosił, aby na przyszłość Pani Prezes aplikując o środki do Miasta odnosiła się do konkretnej 

inwestycji, gdyż radnym będzie łatwiej podjąć decyzję odnośnie przyznania środków. 
 

Radny Daniel Zrobek zapytał, czy Pani Burmistrz w odpowiedzi na wniosek Pani Prezes podała 

powód odmowy podniesienia kapitału zakładowego? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż Skarbnik Miasta przygotowała odpowiedź, iż na chwilę 

obecną Miasto musi zabezpieczyć wkłady własne do inwestycji i nie posiada środków, które 

mogłoby przeznaczyć na podniesienie kapitału zakładowego w TBS-ie. 

 

9.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 

9.1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny                  

na 2019 rok. 
Skarbnik Miasta przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej projekt budżetu na 2019 rok.  
 

Budżet Miasta Brzeziny na rok 2019 przedstawia się następująco: 

1. Plan dochodów    –  53.479.047,33zł 

2. Plan wydatków    –  56.171.228,33zł 

3. Deficyt       –    2.692.181,00 zł. 
 

Wpływy do budżetu miasta w kwocie 53.479.047,33 zł pochodzić będą z: 
1. dochodów własnych w wys. 24.283.090,49 zł –  45 % dochodów,  

2. dotacji bieżących i majątkowych w wys. 19.376.544,84 zł – 36% wszystkich dochodów, 
3. subwencji w wysokości 9.819.412,00 zł – 19 % dochodów. 

 

Spadek dochodów o ponad 5 mln zł spowodowany jest przede wszystkim dotacjami bieżącymi 

w zakresie pomocy społecznej ponad 600 tys. zł oraz dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW – 5,374 

mln zł.  
 

Wydatki zaplanowano w kwocie 56.171.228,33 zł, w tym największe to: 

1. Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę – 16.826.492,00 zł – 30% wydatków, 

2. Wydatki na oświatę – 13.023.920,00 zł – 23% wydatków, 

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, oczyszczanie 

miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic) – 6,426 mln zł – 11% wydatków, 
4. Administracja publiczna – 4,52 mln zł – 8% wydatków ogółem,  
5. Kultura fizyczna – 2,075 mln zł – 3,7% wydatków, 
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,11 mln zł – 7,3% wydatków, 
7. Gospodarka mieszkaniowa – 992 tys. zł – 2% wydatków,  
8. Transport i łączność – 707 tys. zł – 1,3% wydatków, 
9. Obsługa długu (odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji) – 410 tys. zł – 1% wydatków, 
10. Działalność usługowa – 6,149 tys. – 11% wydatków,  
11. Bezpieczeństwo publiczne – 342 tys. zł – 0,6%, w tym: Straż miejska –  63 tys. zł, 
12. Ochrona zdrowia – 272 tys. zł – 0,5% wydatków,  
13. Pozostałe wydatki – 321 tys. zł – 0,6% wydatków. 
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Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.048.913,59 zł – 25% planu wydatków i 

sfinansowane będą w 42% (5.918.029,10 zł) z dotacji UE, dotacji z budżetu państwa i wpłat 

mieszkańców oraz w 58% (8.130.884,48 zł) ze środków własnych. 
 

W 2019 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 4.594.595,36 zł, w tym:  

 1.902.414,36 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych –  emisji 

papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, 
 2.692.181,00 zł – przychody z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.692.181,00 zł związanego z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny”. 
 

Planowane rozchody w wys. 1.902.414,36 zł dotyczą spłaty pożyczek do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 42.410,36,00 zł, spłaty rat 

kredytów w kwocie 1.310.004,00 zł oraz wykupu obligacji w kwocie 550.000,00 zł. 
 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 Ustawy o finansach 

publicznych wynosi w 2019 roku 7,67%, a planowany – 4,60%. 
Planowane zadłużenie na 31.12.2019 roku wynosi 16.422.130,73 zł i stanowi 30,71% 

planowanych dochodów. 
 

Zadłużenie na 30.09.2018 r. – 13.729.949,73 zł – 23,42%, a na 1.01.2018 r. – 14.481.674,47 zł, 

czyli 27,14%. 
 

Dyskusja. 
 

Głos zabrał radny Przemysław Maślanko, który poruszył temat odpraw dla nauczycieli – 

potrzeba około 500tys. zł, a w budżecie Miasta zabezpieczono na ten cel tylko 200tys. zł – czy 

kwota ta pochodzi z budżetu Miasta, czy z budżetu Państwa oraz co z brakującą kwotą? 
 

Radny Dariusz Guzek zapytał dlaczego w Planie wydatków inwestycyjnych nie ujęto 

otrzymanych środków na dofinansowanie budowy hali sportowej? 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, iż budżet Miasta to nie 

wskazywane 56mln zł, gdyż ujęte są tam dochody ze sprzedaży działek, których na chwilę 

obecną jeszcze nie sprzedaliśmy, jak również środki z budżetu państwa na program 500+. 
 

Radni nie mieli więcej pytań. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta zapytał Przewodniczącego Komisji 

Finansowo-Budżetowej o opinię w sprawie w/w uchwały. 
 

Przewodniczący komisji Jakub Piątkowski poinformował, iż komisja miała drobne zastrzeżenia 

m.in. odnośnie sposobu finansowania wymiany oświetlenia, jednak jako całość pozytywnie 

zaopiniowała budżet. 
 

Skarbnik Miasta odczytała projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. 
 

Głosowanie: 
1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Grzegorz Maślanko - „za” 
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5. Przemysław Maślanko - „za” 

6. Marek Matyszczak - „za” 

7. Jakub Piątkowski - „za” 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 

14. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022. 
Skarbnik Miasta przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

 Przewodniczący Rady Miasta zapytał, jaka była opinia Komisji Finansowo-Budżetowej? 
 

Przewodniczący komisji Jakub Piątkowski poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały. 
 

Po odczytaniu przez Skarbnika Miasta projektu uchwały Przewodniczący Rady Miasta poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF-u na lata 2019-2022. 
 

 

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. Jakub Piątkowski - „za” 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
14. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
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9.3. 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 do niniejszego 

protokołu. 
Poprosiła również o wprowadzenie autopoprawki w załączniku nr 3 w dziale 921 “Ławka 

Niepodległości dla samorządów” w kolumnie 5 zmianę wkładu własnego na 7.400,00zł, 

natomiast w kolumnie 9 - 29.600,00zł. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. 
 

Przewodniczący komisji Jakub Piątkowski powiedział, iż są to zmiany porządkowe i komisja 

pozytywnie rekomenduje projekt zmian budżetu. 
 

Po odczytaniu projektu uchwały przez Skarbnika Miasta Przewodniczący Rady Miasta poddał 

projekt uchwały 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. Jakub Piątkowski - „za” 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 

14. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Brzeziny na lata 2018-2021. 
Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu.  
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. 
 

Przewodniczący komisji Jakub Piątkowski poinformował, iż komisja pozytywnie 

zarekomendowała projekt w/w uchwały. 
 

Skarbnika Miasta odczytała projekt uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 
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4. Grzegorz Maślanko - „za” 

5. Przemysław Maślanko - „za” 

6. Marek Matyszczak - „za” 

7. Jakub Piątkowski - „za” 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak – nieobecny podczas głosowania 

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
13. – „za”, 
0. – „przeciw”, 

0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
1. – nieobecny podczas głosowania (radny Daniel Szymczak) 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Brzeziny. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic poinformowała, iż Skarbnik Miasta Grażyna Mela w dniu 

28 listopada złożyła rezygnację z funkcji Skarbnika Miasta Brzeziny. Z uwagi, iż wymaga to 

podjęcia uchwały przez Radę Miasta przygotowano stosowny projekt uchwały. 
Następnie odczytała projekt uchwały, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają jakieś pytania, bądź uwagi. 
 

Głos zabrał radny Dariusz Guzek, który powiedział, iż wielka to szkoda dla Miasta Brzeziny, iż 

osoba z takim doświadczeniem oraz wiedzą opuszcza nasz samorząd, niemniej jednak należy 

uszanować jej decyzję. Następnie podziękował Pani Skarbnik za współpracę oraz życzył 

powodzenia w dalszej pracy zawodowej. 
 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela poinformowała, iż ciężko było jej podjąć tą decyzję, gdyż od 27 

lat pracuje w Urzędzie, a na stanowisku Skarbnika od 15 lat, jednak odchodzi do większej 

jednostki – posiadającej prawa prezydenckie dzięki czemu będzie mogła lepiej wykorzystać 

posiadane doświadczenie zawodowe. Podziękowała Pani Burmistrz, radnym poprzednich oraz 

nowej kadencji, wszystkim współpracownikom oraz kierownikom jednostek za dotychczasową 

owocną współpracę. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie 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. Jakub Piątkowski - „za” 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 
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13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
14. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Miasta Brzeziny                

na lata 2018 – 2033”. 
Zastępca Naczelnika Wydz. RI Agnieszka Guzek poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w 

tytule oraz w §1. projektu uchwały poprzez wykreślenie słowa “projektu”. 
Tytuł winien brzmieć “Uchwała w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2033”, 

natomiast §1.”Przyjmuje założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla terenu Miasta Brzeziny”. 
Następnie poinformowała, iż przygotowanie założeń zlecono firmie zewnętrznej, której 

przedstawicielka przedstawi główne założenia. 
 

Przedstawicielka firmy GeoGlob omówiła w skrócie założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2033. 
 

Dyskusja. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, iż na chwilę obecną nie stać 

PEC-u na podłączenie do sieci gazowniczej. Jak to się ma do omawianego projektu uchwały? 
 

Radny Daniel Zrobek dopytał, czy dobrze zrozumiał, iż w/w firma otrzymała odpowiedź, że 

PSG nie planuje tutaj inwestycji? 
 

Radni nie mieli więcej pytań. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Rozwoju Gospodarczego 

opiniowała w/w projekt uchwały? 
 

Przewodniczący komisji Daniel Zrobek poinformował, iż komisja nie zaopiniowała w/w 

projektu uchwały z uwagi, iż członkowie komisji nie mieli czasu na zapoznanie się z tak 

obszernym materiałem, gdyż w czwartek otrzymali dokumenty, a w piątek odbyło się 

posiedzenie komisji. 
 

Zastępca Naczelnika Wydz. RI Agnieszka Guzek odczytała projekt uchwały z naniesionymi 

poprawkami (w tym również dodatkowego paragrafu, który w drodze konsultacji z Panią 

mecenas zdecydowano się wprowadzić do projektu uchwały). 
 

Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały 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. Jakub Piątkowski - „za” 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 
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10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 

14. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  „Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025 r.”. 
Zastępca Naczelnika Wydz. RI Agnieszka Guzek przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu.  
 

Radni nie zgłosili uwag. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Komisji Rozwoju 

Gospodarczego. 
 

Przewodniczący Komisji Daniel Zrobek poinformował, iż również w tym przypadku sytuacja 

była analogiczna – komisja nie zaopiniowała projektu w/w uchwały. Następnie dodał, iż 

przeczytał w/w program i w jego ocenie jest on należycie przygotowany oraz z pełną 

starannością. W związku z powyższym radny będzie głosował “za”. 
 

Po odczytaniu projektu uchwały przez Zastępcę Naczelnika Wydz. RI Przewodniczący Rady 

Miasta poddał projekt uchwały 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. Jakub Piątkowski - „za” 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
14. – „za”, 0. – „przeciw”, 0. – „wstrzymujących się od głosu”. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat 

od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych                  

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych 

tych bonifikat. 
Inspektor Wydz. RI Ewelina Ostrowska przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do 

niniejszego protokołu. 
 

Dyskusja. 
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Radny Tadeusz Barucki zgłosił wniosek formalny o zastosowanie 98% bonifikaty. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał Pani mecenas czy jest możliwość wprowadzenia takiej 

zmiany z uwagi, iż zmienia ona całkowicie kształt projektu uchwały? 
 

Mecenas Agnieszka Piwek odpowiedziała, iż w jej ocenie należałoby przygotować nowy projekt 

uchwały. Dodatkowo należałoby przeanalizować zaproponowaną zmianę pod kątem przyjętego 

budżetu. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego 

Tadeusza Baruckiego o wprowadzenie 98% bonifikaty: 
 

Wynik głosowania: 
9. – „za”, 0. – „przeciw”, 4. – „wstrzymujących się od głosu”, 1. – niebiorący udziału                          

w głosowaniu. 

Wniosek formalny Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tadeusza Baruckiego został przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady Miasta jeszcze raz poprosił o opinię prawną. 
 

Mecenas A. Piwek powiedziała, iż możliwe jest w dniu dzisiejszym przygotowanie stosownego 

projektu uchwały, jednak jak przepisy dotyczące bonifikat powinny wejść w życie od 1 stycznia 

2019 roku. Dlatego też wskazane jest, aby Rada Miasta jeszcze dzisiaj podjęła taką uchwałę. 
 

W związku z koniecznością przygotowania nowej uchwały Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 

przerwę. 
 

Przerwa. 
 

Wznowienie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy Komisja Finansowo-Budżetowa postawiła wniosek              

o wprowadzenie 98% bonifikaty oraz czy wydała w tej sprawie opinię jako komisja? 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki poinformował, iż komisja przyjęła wniosek 

do wiadomości. W związku z tym zgłasza swój wniosek na dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
Następnie dodał, iż komisja nie wydała opinii w sprawie zgłoszonego wniosku, niemniej jednak 

jako radny ma prawo zgłosić taki wniosek. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o odczytanie zamiennego projektu uchwały. 
 

Inspektor Wydz. RI Ewelina Ostrowska odczytała projekt uchwały – w załączeniu. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. 
 

Głos zabrała Burmistrz Miasta Ilona Skipor, która zwróciła uwagę, iż przygotowany projekt 

uchwały dotyczy jedynie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali 

mieszkalnych, a nie uwzględnia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Dodała, iż w 

chwili obecnej toczy się dyskusja na ten temat w Sejmie i w związku z tym składa wniosek 

formalny o przełożenie procedowania w/w uchwały na następną sesję. 
Podkreśliła również, iż w budżecie Miasta, który został przed chwilą uchwalony ujęte są środki, 

które dotyczą pierwotnie zaproponowanych stawek bonifikaty. Zmiana wysokości bonifikaty 

spowoduje zmianę wysokości dochodu w budżecie i WPF-ie. 
Następnie poprosiła, aby Pani mecenas wypowiedziała się w tej sprawie. 
 

Mecenas A. Piwek powiedziała, iż uwaga pani Burmistrz, co do skutków finansowych jest jak 

najbardziej uzasadniona. Dodatkowo nie wiadomo, jak organ nadzoru oceni taką uchwałę.               

W związku z tym wniosek Pani Burmistrz jest jak najbardziej zasadny. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta powiedział, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Pani 

Burmistrz, iż bonifikata dotyczy tylko osób fizycznych, gdyż w §.1 mowa jest również                            

o  spółdzielniach mieszkaniowych. Dodatkowo zmiany w budżecie Miasta następują co sesja, 

więc nie powinno to stanowić problemu. Następnie powiedział, iż wniosek formalny został 

przegłosowany, przygotowano stosowny projekt uchwały i w związku z tym prosi 

Przewodniczącego Rady Miasta o przegłosowanie projektu uchwały. 
 

Głos zabrał radny Daniel Zrobek, który stwierdził, iż w chwili obecnej radni nie są 

przygotowani do procedowania w/w projektu uchwały, gdyż nie dysponują informacją jak w/w 

zmiana wpłynie na budżet Miasta. 
 

Pani Burmistrz po raz kolejny zaapelowała do radnych, aby poczekać z procedowaniem uchwały 

do momentu przeprocedowania stosownej ustawy w Sejmie, gdyż podjęcie takiej uchwały w 

tym momencie może spotkać się z nadzorem ze strony Wojewody. Jeszcze raz podkreśliła, iż w 

uchwalonym budżecie ujęte są dochody z bonifikaty, która miała kształtować się na poziomie od 

10-50%. 
 

Radny Daniel Szymczak poprosił, aby zakończyć dyskusję i przejść do procedowania projektu 

uchwały. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad 

w/w punktu, aby radni w późniejszym terminie mogli na spokojnie podjąć decyzję. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy Pani Burmistrz zgłasza wniosek formalny o zdjęcie  

w/w punktu z porządku obrad? 
 

Burmistrz Ilona Skipor odpowiedziała, iż zgłasza wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku 

obrad dzisiejszej sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał mecenas A. Piwek czy Pani Burmistrz może złożyć taki 

wniosek? 
 

Pani mecenas odpowiedziała, iż wniosek radnej Doroty Sobińskiej-Chruścielewskiej jest dalej 

idący. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek 

formalny radnej Doroty Sobińskiej-Chruścielewskiej o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 
 

Wynik głosowania: 
7. – „za”, 4. – „przeciw”, 2. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Podczas głosowania na sali obecnych było 13. radnych. 
Wniosek formalny radnej Doroty Sobińskiej-Chruścielewskiej o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat został 

przyjęty. 
 

9.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Krzysztof Kotynia przedstawił projekt uchwały –                

w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie mieli uwag. 
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Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinie Komisji Spraw Społecznych. 
 

Przewodniczący komisji Daniel Szymczak poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 
 

Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt 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. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
13. – „za”, 

0. – „przeciw”, 
0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 
1.  –  nieobecny podczas głosowania. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Krzysztof Kotynia przedstawił projekt uchwały –                  

w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Dyskusja. 
 

Głos zabrał radny Daniel Zrobek, który zapytał, czy wszystkie środki przeznaczone na Miejski 

Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program 

Przeciwdziałania Narkomanii muszą pochodzić z budżetu Miasta, czy też istnieje możliwość 

pozyskania dodatkowych źródeł finansowania na pokrycie w/w wydatków budżetowych? 
 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień odpowiedział, iż na w/w programy niemal w całości 

przeznaczane są środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.                  

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości Miasto nie może przeznaczać na te programy 

środków finansowych z innych działów, gdyż głównym źródłem finansowania są opłaty z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

Radni nie mieli więcej pytań. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta zapytał, jaka była opinia Komisji Spraw 

Społecznych? 
 

Przewodniczący komisji Daniel Szymczak odpowiedział, iż opinia komisji była pozytywna. 
 

Następnie Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień K. Kotynia odczytał projekt uchwały. 
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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. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
13. – „za”, 
0. – „przeciw”, 

0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 

1.  –  nieobecny podczas głosowania. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej                              

w Brzezinach. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem –                 

w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Dyskusja. 
 

Głos zabrał Daniel Zrobek, który zapytał o dalsze losy pracownika zatrudnionego w Straży 

Miejskiej – czy zostanie przesunięty na inne stanowisko, czy zwolniony oraz jakie będą dla 

Miasta korzyści w związku z likwidacją w/w formacji? 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał co się stanie z majątkiem po Straży Miejskiej oraz czy jest 

pomysł na zagospodarowanie samochodu, którym dysponowała Straż Miejska? 
 

Radny Dariusz Guzek zgodził się, iż w obecnej formie tj. ¾ etatu Straż Miejska nie ma racji 

bytu, jednak należy poważnie zastanowić się kto przejmie obowiązki Straży Miejskiej jeśli 

chodzi o dbanie i kontrolę Miasta w zakresie porządku? 
 

Głos zabrał radny Przemysław Maślanko, który zaproponował, aby zamienić radar na drona, 

który będzie badał jakość powietrza w mieście.  
 

Sekretarz Miasta odczytała projekt uchwały. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „wstrzymujący się od głosu” 

4. Grzegorz Maślanko - „za” 

5. Przemysław Maślanko - „za” 

6. Marek Matyszczak - „za” 

7. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 
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8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
12. – „za”, 
0. – „przeciw”, 
1.  – „wstrzymujący się od głosu”, 

1.  –  nieobecny podczas głosowania. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

w domu pomocy społecznej. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła, a następnie odczytała projekt uchwały –               

w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie mieli pytań. 
 

W związku z powyższym 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. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
13. – „za”, 
0. – „przeciw”, 

0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 
1.  –  nieobecny podczas głosowania. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Brzeziny                      

na I półrocze 2019r. 
Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 

2019 roku – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
Następnie zapytał, czy radni mają uwagi bądź pytania, co do przedstawionego projektu planu 

pracy Rady Miasta? 
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Głos zabrał radny Daniel Szymczak, który w planie pracy Komisji Spraw Społecznych 

zaplanował w styczniu 2019 roku opiniowanie sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu 

Wspierania Rodziny, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok, 

tymczasem Rada Miasta będzie omawiać w/w kwestie w marcu. W związku z tym zapytał, czy 

może przesunąć w/w punkty w planie pracy komisji na marzec? 
 

Naczelnik Wydz. RI Radosław Pyka wyjaśnił, iż w/w programy kończą się okresem 

sprawozdawczym i potrzeba czasu, aby jednostki korzystające z programów mogły się 

rozliczyć, złożyć sprawozdania. Na tej podstawie przygotowuje się całościowe sprawozdanie z 

realizacji tych programów. W związku z tym w styczniu w/w punkty nie mogłyby być 

procedowane. 
 

Radny Przemysław Maślanko zaproponował, aby przedmiotem posiedzenia Rady Miasta w 

styczniu był bardzo ważny temat odpraw dla nauczycieli oraz ich zwolnień. 
 

Po konsultacji z mecenas A. Piwek ustalono, iż w/w temat będzie przedmiotem posiedzenia 

tylko i wyłącznie komisji. 
 

Radni nie zgłosili innych uwag. 
 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu, a następnie poddał projekt 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. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
13. – „za”, 
0. – „przeciw”, 
0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 

1.  –  nieobecny podczas głosowania (radny Jakub Piątkowski). 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Sobińska-Chruścielewska odczytała projekt planu 

pracy komisji na I półrocze 2019 roku – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań, ani uwag. 
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W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała projekt uchwały –               

w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Następnie 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. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 
13. – „za”, 

0. – „przeciw”, 
0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 
1.  –  nieobecny podczas głosowania. 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Finansowo-

Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r. 
Na prośbę Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej projekt planu pracy komisji                                                           

na I półrocze 2019 roku odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki –                            

w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały – w załączeniu do 

niniejszego protokołu. 
 

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. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
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Wynik głosowania: 

13. – „za”, 
0. – „przeciw”, 
0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 

1.  –  nieobecny podczas głosowania (radny Jakub Piątkowski). 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Daniel Zrobek odczytał projekt planu pracy 

komisji na I półrocze 2019 roku – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie wnieśli uwag. 
 

Następnie Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

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. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 

13. – „za”, 
0. – „przeciw”, 
0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 

1.  –  nieobecny podczas głosowania. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Daniel Szymczak odczytał projekt planu pracy 

komisji na I półrocze 2019 roku – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Grzegorz Maślanko - „za” 
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5. Przemysław Maślanko - „za” 

6. Marek Matyszczak - „za” 

7. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 

13. – „za”, 
0. – „przeciw”, 
0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 

1.  –  nieobecny podczas głosowania. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

9.18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury                

i Sportu Rady Miasta Brzeziny na I półrocze 2019r. 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko odczytał projekt 

planu pracy komisji na I półrocze 2019 roku – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
 

Następnie Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

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. Jakub Piątkowski – nieobecny podczas głosowania 

8. Małgorzata Polewczak - „za” 

9. Marieta Rdesińska - „za” 

10. Krzysztof Sienkiewicz - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za”  

14. Daniel Zrobek - „za” 
 

Wynik głosowania: 

13. – „za”, 
0. – „przeciw”, 
0.  – „wstrzymujących się od głosu”, 

1.  –  nieobecny podczas głosowania. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

 

 



25 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 
Głos zabrał radny Przemysław Maślanko, który poruszył temat spotkania w sprawie budowy 

hali sportowej - wstępnie ustalono termin spotkania na styczeń 2019 rok. 
 

Radny Daniel Szymczak zadał m.in. następujące pytania: 
1. Czy udało się skontaktować z właścicielami kamienic i nakłonić ich do ich remontu? 
2. Jaki był wynik konsultacji społecznych przywrócenia sprzedaży napojów alkoholowych 

po 2300 oraz jakie będą dalsze kroki Władz Miasta w tym temacie. 
 

Pani Burmistrz poinformowała, iż ponad 60% mieszkańców było za przywróceniem sprzedaży 

napojów alkoholowych po 2300 i w związku z tym będzie trzeba pochylić się nad w/w tematem 

po nowym roku. 
 

Radny Przemysław Maślanko poprosił, aby przed podjęciem decyzji w tej sprawie wziąć pod 

uwagę również glosy mieszkańców, którzy niejednokrotnie interweniowali (również na Policji) 

w sprawie awanturujących się w nocy klientów sklepów nocnych, którzy zakłócają ciszę nocną. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki poruszył 2. sprawy: 

1. Ogrodzenia przy składowisku materiałów sypkich, które negatywnie wpływa na 

wizerunek Miasta. 
2. Odbioru odpadów komunalnych – Wiceprzewodniczący jako prezes spółdzielni 

mieszkaniowej otrzymał informację, iż jeżeli odpady nie będą posegregowane firma 

odbierająca odbierze je dopiero po posegregowaniu przez zarządcę. 
 

Burmistrz Miasta Ilona Skipor zaapelowała do mieszkańców Brzezin, aby przyłożyli się do 

selektywnej zbiórki odpadów i segregowali odpady zgodnie ze złożoną deklaracją, gdyż Miasto 

czeka bardzo wysoka podwyżka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

W związku z tym będzie trzeba podjąć decyzję, czy Miasto dalej będzie utrzymywać sortownię, 

a jeśli tak to będzie trzeba zainwestować w jej modernizację. 
Podkreśliła, iż Miasto nie może dokładać do gospodarki odpadami – system ten musi się 

bilansować.  
 

Przewodniczący Rady Miasta powiedział, iż jego zdaniem zamysłem autora pisma była chęć 

mobilizacji zarządców do wspólnego działania w zakresie lepszej segregacji śmieci. 
Następnie wyartykułował, iż sytuacja jest poważna, gdyż jako osoba bezpośrednio związana z 

tematem gospodarki odpadami stwierdza, iż ponad 50% śmieci przyjeżdżających na sortownie 

nie powinno tam w ogóle trafić. Pozostałości po sortowaniu powinny być pozostałościami, a 

tymczasem nie różnią się one niczym od odpadów zmieszanych, natomiast odpady zmieszane 

powinny być wytworzone do RIPOK-u, a nie przerabiane na sortowni. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska podkreśliła, iż główną przyczyną braku właściwej 

segregacji odpadów w mieście jest to, iż mieszkańcy w dalszym ciągu nie wiedzą, jak mają 

segregować odpady. Zaproponowała, aby przygotować prostą, bardzo dokładną informację dla 

mieszkańców, jakie odpady wrzucać do poszczególnych pojemników. 

Następnie zapytała, czy mieszkańców w styczniu czeka podwyżka stawek za odbiór i 

zagospodarowanie śmieci? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż szczegółowa informacja odnośnie segregacji śmieci zostanie 

dołączona jako wkładka do BIS-u, dzięki temu informacja trafi do jak największej liczby 

mieszkańców. 
 

Radna Marieta Rdesińska pozostając w temacie odpadów zwróciła uwagę na przyrost liczby 

gryzoni w ostatnim czasie oraz fetor, jaki powoduje składowana góra śmieci. Ma nadzieję, że 

uda się wspólnie dojść do jakiegoś racjonalnego rozwiązania tego problemu. 
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Radny Daniel Szymczak poprosił, aby informacja w BIS-ie pojawiała się chociaż raz na kwartał, 

aby mieszkańcom przypominać jak ważna jest to kwestia.  
 

Głos zabrała radna Anna Sokołowska, która podkreśliła, iż najlepszym sposobem dotarcia do 

mieszkańców jest edukacja dzieci. W chwili obecnej małe dzieci mają większą wiedzę na temat 

segregacji odpadów, niż osoby dorosłe. W związku z tym w akcję informacyjną w pierwszej 

kolejności należy zaangażować wszystkie szkoły w mieście. 
 

Kolejnym poruszonym tematem w tym punkcie były dyżury radnych. 
 

Na zakończenie w/w punktu Przewodniczący Rady Miasta poinformował radnych o pismach, 

które wpłynęły do Biura Obsługi Rady Miasta. 

 

11.  Zakończenie sesji. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko zamknął 

IV sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 1505 . 
               

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

sposób „IV sesja Rady Miasta Brzeziny z 20.XII.2018r.”, przechowywane w Biurze Obsługi 

Rady Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=NC8X6B-4FR0. 
 

 

        Przewodniczący Rady 
 

          Grzegorz Maślanko 

 


