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Proponowany porządek obrad X sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  

4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta. 
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej. 
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                              

za 2018 r. 
11. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2015-2020" w odniesieniu do roku 2018. 

12. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny i podsumowanie akcji 

zimowego utrzymania dróg. 
13. Podsumowanie zadania dot. poprawy jakości powietrza realizowanego w ramach 

"PONE".  
14. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. wyników kontroli wykorzystania środków 

finansowych przez organizacje pozarządowe za 2018r. 
15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok, 

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019-2022,   
3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przedszkola                         

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 
4) uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny, 

5) uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny, 

6) uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny. 
16. Wolne wnioski i sprawy różne. 
17. Zakończenie sesji. 

 

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

25 kwietnia 2019 r. o godz. 905 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Sesja była transmitowana 

na żywo do internetu przez You Tube.  
 

2.  Stwierdzenie prawomocności sesji. 
Na podstawie listy obecności, podpisanej przez 13. radnych Przewodniczący Rady Miasta 

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

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w wyniku ponownych wyborów do Rady 

Miasta Brzeziny, które odbyły się 7 kwietnia 2019 roku radnymi zostali: w okręgu wyborczym 

nr 5 – p. Janusz Nowański oraz w okręgu wyborczym nr 14 p. Krzysztof Sienkiewicz. 
Następnie głos przekazał Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzynie Kaweckiej, 

która wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze oraz złożyła gratulacje.  
Przewodniczący Rady Miasta poprosił p. Janusza Nowańskiego oraz Krzysztofa Sienkiewicza o 

złożenie ślubowania.  
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Nowo wybrani radni – Janusz Nowański oraz Krzysztof Sienkiewicz kolejno odczytali rotę 

ślubowania radnego. 
Następnie Władze Miasta złożyły gratulacje nowym członkom Rady Miasta. 
 

4.  Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Miasta odczytał proponowany porządek obrad X sesji Rady Miasta 

Brzeziny, a następnie zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? 
 

Głos zabrała Pani Burmistrz, która złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad 

poprzez wprowadzenie do bloku uchwał pkt 15.4) - Projektu uchwały w sprawie zmiany 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Brzeziny. 
 

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Sobińska-Chruścielewska powołując się 

na zapis Statutu Miasta zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie do bloku uchwał w pkt. 

15.5) - Projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Brzeziny. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny Pani Burmistrz. 
Wynik głosowania: 
14. – „za”, 

  0. – „przeciw”, 

  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
  1. – „nie biorący udziału w głosowaniu” (Anna Sokołowska). 
Wniosek formalny Pani Burmistrz został przyjęty. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek formalny 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Doroty Sobińskiej-Chruścielewskiej. 

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

  0. – „wstrzymujących się od głosu”. 

Wniosek formalny Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie przyjęty. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt nowego porządku 

obrad X sesji Rady Miasta: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta. 

6. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje. 
9. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej. 
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                              

za 2018 r. 

11. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2015-2020" w odniesieniu do roku 2018. 
12. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny i podsumowanie akcji 

zimowego utrzymania dróg. 
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13. Podsumowanie zadania dot. poprawy jakości powietrza realizowanego w ramach 

"PONE".  
14. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. wyników kontroli wykorzystania środków 

finansowych przez organizacje pozarządowe za 2018r. 

15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
1) zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok, 
2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019-2022,   
3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przedszkola                         

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 
4) zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Brzeziny, 
5) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny, 
6) uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny, 

7) uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny, 

8) uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny. 

16. Wolne wnioski i sprawy różne. 
17. Zakończenie sesji. 

 

Następnie poddał pod głosowanie nowy porządek obrad: 

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

  0. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Nowy porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 
 

5.  Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta. 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na prośbę radnej Doroty Sobińskiej-

Chruścielewskiej protokół z IX sesji Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019 roku został 

uzupełniony poprzez rozszerzenie pkt. 16.1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok.  
 

Radni nie zgłosili innych uwag. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół z IX 

sesji Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2019 roku. 
Wynik głosowania:  

13. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 
  2. – „wstrzymujących się od głosu” (Dariusz Guzek, Daniel Szymczak). 
Protokół z IX sesji Rady Miasta Brzeziny został przyjęty. 
 

6.  Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.  
Burmistrz Ilona Skipor przedstawiła informację z prac między sesjami: 
 

- 2 kwietnia zawarłam porozumienie z Komendą Powiatową Policji na realizację służb 

ponadnormatywnych na terenie Brzezin na kwotę 53.080 zł. Zgodnie z zawartym 

porozumieniem mają to być służby piesze i zmotoryzowane, pełnione w patrolach 

dwuosobowych (2 funkcjonariuszy Policji), z wykorzystaniem środka transportu służącego do 

przemieszczania się w określonym rejonie zagrożenia, na wyznaczonej trasie. Takich 

dwuosobowych służb patrolowych w ramach realizacji zawartego porozumienia do końca roku 

ma być zrealizowanych ponad 120, 
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- 2 kwietnia Rada Nadzorcza TBS w Brzezinach sp. z o.o. odwołała p. Monikę Hoffmann-

Grabowską z funkcji prezesa spółki, 
 

- 3, 4 i 8 kwietnia spotkałam się z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie omówienia 

przygotowania do przeprowadzenia egzaminów i funkcjonowania placówek w czasie strajku 

nauczycieli, który rozpoczął się 8 kwietnia. Do strajku przystąpiło 153 pracowników na 211 

zatrudnionych. Pomimo trwania strajku dyrektorom udało się powołać wystarczającą ilość 

zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. W 

skład zespołów egzaminacyjnych powołano oprócz niestrajkujących nauczycieli także osoby 

spoza szkół posiadające uprawnienia pedagogiczne, 
 

- 12 kwietnia odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ZUK sp. z o.o. w 

Brzezinach. Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki 

za rok obrotowy 2018 i sprawozdania  z działalności Zarządu za rok 2018,  oraz w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej, 
 

- 12 kwietnia złożyłam 2 wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (konkurs 

ogłoszony przez Łódzki Urząd Wojewódzki) na przebudowę 2 ciągów dróg: w ul. Polnej i 

Dąbrowskiego oraz w ul.  Konstytucji 3 Maja oraz Bohaterów Warszawy (na odcinku od ul. 

Sienkiewicza do Głowackiego). Wartość inwestycji Polna, Dąbrowskiego – 3.173.691 zł; 

Konstytucji 3 Maja i Bohaterów Warszawy – 2.104.724 zł, 
 

- 12 kwietnia złożyłam również wniosek do budżetu obywatelskiego Woj. Łódzkiego. 

Wnioskowane z puli wojewódzkiej zadanie polega na budowie czterech bezpiecznych przejść 

dla pieszych w Brzezinach; trzech zlokalizowanych na ul. Modrzewskiego przy skrzyżowaniu z 

ulicą Sienkiewicza i skrzyżowaniu z ul. Konstytucji 3-go Maja oraz jednego w ulicy Okrzei. Na 

wszystkich przejściach projektowane jest wyposażenie w inteligentny system aktywnego 

przejścia dla pieszych z doświetleniem obejmującym montaż słupa oświetleniowego i opraw 

świetlnych z wertykalną optyką, montaż i uruchomienie układu doświetlenia przejścia w postaci 

kierunkowego detektora termicznego, sterownika, aktywnego znaku D-6 (pulsar), elementów 

aktywnych takie jak kocie oczy i listwy LED zamontowane w chodniku. Projektowane przejścia 

ponadto wyposażone będą w pasy w technice chemoutwardzalnej. Wartość – 324.000 zł, 
 

- 13 kwietnia uczestniczyłam w powiatowych obchodach Dnia Pamięci Ofiar  Zbrodni 

Katyńskiej. Miasto Brzeziny wystawiło poczet sztandarowy i złożyłam wiązankę kwiatów pod 

obeliskiem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej, 
 

- 15 kwietnia spotkałam się z kupcami w sprawie zagospodarowania targowiska miejskiego przy 

ul. Modrzewskiego i Lasockich, 
 

- 16 kwietnia spotkałam się z p. Pawłem Pawlakiem ze Stowarzyszenia Brata Św. Alberta w 

sprawie remontu budynku noclegowni dla bezdomnych, 
 

- 16 kwietnia wraz z prezesem ZUK sp. z o.o. spotkaliśmy się  z mieszkańcami ulicy Polnej, 

Cichej, Spokojnej Wesołej  w sprawie budowy sieci  kanalizacyjnej, 
 

- 17 kwietnia spotkałam się z przedstawicielami firmy Eco-Region w sprawie gospodarki 

odpadami na terenie miasta Brzeziny, 
 

- 19 kwietnia złożyłam wniosek o dotację WFOŚiGW na realizację Programu z zakresu 

Edukacji Ekologicznej pn. Nasze rady na odpady w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach. Kwota 

dotacji - 31.518,00 zł. W ramach projektu przewiduje się organizację dla przedszkolaków 

wycieczek, konkursów i warsztatów poświęconych tematyce ochrony środowiska. 
 

- 19 kwietnia Rada Nadzorcza TBS w Brzezinach sp. z o.o. na stanowisko Prezesa spółki po 

przeprowadzonym konkursie powołała p. Ewę Mądrą-Chojkę. 
 

- 24 kwietnia spotkała się z przedstawicielami ZNP w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli 

strajkujących od 8 kwietnia br. 
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Dyskusja. 
 

Radny Jakub Piątkowski zadał 2. pytania: 
1. Jaki będzie zakres remontu budynku noclegowni dla bezdomnych, jego wstępny 

kosztorys oraz termin realizacji, a przede wszystkim czy warto podjąć się takiego 

remontu z uwagi na stan budynku? 
2. Czy można mówić już o konkretnych ustaleniach z Eco-Regionem odnośnie gospodarki 

odpadami na terenie miasta Brzeziny? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż zleciła Wydz. RI przeprowadzenie kontroli przez Inspektora 

Nadzoru Budowlanego pomieszczeń magazynowych, czy będą nadawały się, aby zaadaptować 

je pod noclegownię. Pan P. Pawlak przedstawił projekt adaptacji, jednak bez podania kosztu. 
W dniu jutrzejszym planowane jest spotkanie w Eco-Regionie. 30 kwietnia br. kończy się 

decyzja na rekultywację składowiska i w związku z tym Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą do 

Prezesa Spółdzielni Socjalnej, aby złożył wniosek na przedłużenie terminu do 2023 roku. Pismo 

zostało wysłane, czekamy na odpowiedź. Ponadto 5 września br. upływa termin ważności 

pozwolenia na magazynowanie odpadów na ul. Łódzkiej 35. 
 

Radny Przemysław Maślanko odnosząc się do spotkania z przedstawicielami ZNP oraz 

dyrektorami szkół zapytał: 
1. W jaki sposób będą wypłacane nauczycielom wynagrodzenia za strajk? 
2. Czy zrekompensowany będzie nauczycielom okres strajku w postaci np. dodatków 

motywacyjnych, czy nagród? 
 

Pani Burmistrz poinformowała, iż dyrektorzy są w dniu dzisiejszym nieobecni na sesji z uwagi, 

iż muszą przygotować listy płac. Art. 23 Karty Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że strajkujący 

nauczyciele mają prawo do dodatków, natomiast nie mają prawa do wynagrodzenia. Następnie 

poinformował, iż w dniu wczorajszym podjęła decyzję, że wynagrodzenie za czas strajku 

zostanie podzielone na dwie części – wszystkie dodatki nauczyciele otrzymają w wysokości 

niezmienionej, natomiast druga część pensji zasadniczej zostanie potrącona o okres strajku tj. 16 

dni w miesiącu kwietniu. W/w decyzja została podyktowana obowiązującymi przepisami prawa, 

jak również stanowiskiem MEN-u oraz RIO.  
 

Radny poprosił, aby decyzja została podjęta po szerokich konsultacjach z innymi samorządami, 

aby nie krzywdzić nauczycieli. 
 

Środki zostaną w budżecie, niemniej jednak po wstępnych konsultacjach z innymi samorządami 

oraz obsługą prawną stanowisko jest jednoznaczne – prawo do dodatków „tak”, natomiast do 

wynagrodzenia „nie” - odparła Pani Burmistrz. 
 

Głos zabrała radna Anna Sokołowska, która powiedziała, iż być może warto byłoby pochylić się 

nad koncepcją, która pojawiła się w ostatnim czasie, aby „kwotę podzielić proporcjonalnie i 

ratami ją odciągać”. Zdaniem radnej jednorazowy ubytek tak dużej części i tak już niskiego 

wynagrodzenia będzie bardzo odczuwalny dla nauczycieli. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż do tej pory ZNP nie wystąpiło z takim wnioskiem do organu o 

rozłożenie potraceń na raty. W związku z tym Burmistrz sama nie może podjąć takiej decyzji – 

zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się w maju. Na chwilę obecną wypłata wynagrodzeń musi 

odbyć się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
 

7.  Interpelacje i zapytania radnych. 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał, na jakim etapie jest sprawa powstania składowiska 

odpadów komunalnych na ul. Słowackiego? 
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Pani Burmistrz odpowiedziała, iż zgodnie z postanowieniem WSA sprawa została skierowana 

do ponownego rozpatrzenia. W związku z tym do stron zostało wystosowane pismo o wszczęciu 

postępowania o raporcie środowiskowym. W chwili obecnej czekamy na decyzję i zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

8.  Odpowiedzi na interpelacje. 
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy wszyscy radni otrzymali odpowiedzi na złożone 

interpelacje oraz czy są usatysfakcjonowani? 
 

Radni otrzymali odpowiedzi na złożone interpelacje i nie zgłosili żadnych uwag. 
 

9. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej. 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zapytał Prezesa Spółdzielni Socjalnej, jaki 

ma pomysł na składowisko odpadów i czy odpady wywożone są regularnie, aby zapobiec 

rosnącej górze śmieci? 
 

Prezes Tadeusz Klimczak odpowiedział, iż w celu ograniczenia roznoszenia się frakcji lotnych 

po okolicznych posesjach zamontowano 4-metrową siatkę. 
Na pytanie o bieżące wywożenie śmieci Prezes odpowiedział, iż najlepszą informacją w tym 

zakresie dysponuje Przewodniczący Rady Miasta, który jest kierownikiem ds. gospodarki 

odpadami i w związku z tym prosi, aby on wypowiedział się w tej sprawie. 
 

Następnie głos zabrał radny Jakub Piątkowski, który zadał 2. pytania również prezesowi 

„Communal Service”: 

1. Czy konsultował zaciągnięcie pożyczki z właścicielami spółdzielni? 
2. Jakie działania podejmuje Prezes, aby poprawić jakość świadczonych usług przez 

pracowników spółdzielni? 
 

Prezes odpowiedział, iż informacja o zakupie ciągnika została przekazana wspólnikom. 
Odnosząc się do 2. pytania odpowiedział, iż w chwili obecnej spółdzielnia posiada stałą liczbę 

pracowników, którzy należycie wykonują swoją pracę, natomiast niewątpliwie brakuje 

spółdzielni odpowiedniego sprzętu. 
 

Radny odparł, iż z tego rozumie, że do współwłaścicieli trafiła informacja, natomiast nie było 

żadnej konsultacji. 
Co do jakości wykonywanych usług przez pracowników spółdzielni radny ma nadziej, że w 

końcu poziom ich wykonywania będzie satysfakcjonował mieszkańców, gdyż na chwilę obecną 

miasto jest brudne, zachwaszczone i trzeba w końcu coś z tym zrobić – jest to opinia również 

innych mieszkańców Brzezin. 
 

Prezes Tadeusz Klimczak odpowiedział, iż spółdzielnia działa w oparciu o harmonogram prac 

będący załącznikiem do porozumienia z Miastem. Dodał, iż jeśli radny sobie życzy to doręczy 

mu w/w harmonogram. 
 

Radny odparł, iż życzy sobie taki harmonogram, ma jednak obiekcje co do prac wykonanych 

przez pracowników spółdzielni m.in. w parku miejskim. 
 

Przewodniczący Rady Miasta odnosząc się do sugestii Prezesa spółdzielni, aby wypowiedział 

się w kwestii wywozu odpadów oświadczył, iż nie jest osobą decyzyjną w spółdzielni, która 

decyduje o tym, czy odpady będą wywiezione, czy nie. Może jedynie zebrać oferty na wywóz 

odpadów, jednak należałoby wówczas skorzystać z którejś z ofert i wywieź odpady. Jednak 

zastanawia się, czy tak rzeczywiście będzie. 
 

Prezes spółdzielni odpowiedział, iż w ostatnim czasie wysyłał do  kierownika ds. gospodarki 

odpadami informację, co należy zrobić z odpadami, jednak nie uzyskał odpowiedzi. 
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Radny Roman Kornecki zapytał Panią prezes PEC-u, czy poczyniono jakiekolwiek kroki w 

sprawie zapowiadanego audytu w spółce, a jeśli tak to czy znany jest już wstępny termin 

audytu? 
 

Pani Prezes odpowiedziała, iż dokumenty zostały przygotowane. We wtorek odbędzie się 

posiedzenie Rady Nadzorczej, która zatwierdzi ofertę, która będzie wysyłana do firm na 

przeprowadzenie audytu. Na kolejnej sesji poinformuje o terminie audytu. 
 

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                              

za 2018 r. 
Referent Wydz. Zarządzania Jednostkami Katarzyna Sobolewska przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 r. - w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 

Poinformowała, iż Program współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowany był na 

podstawie Uchwały Nr XLV/317/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2017 roku 

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

W 2018 roku przeprowadzono 2. otwarte konkursy ofert – pierwszy 28 stycznia 2018 roku w 

wyniku, którego wpłynęło 11. ofert – 10. otrzymało wsparcie, natomiast 1. oferta wpłynęła po 

wyznaczonym terminie. Następnie 13 lipca 2018 roku został ogłoszony drugi otwarty konkurs 

ofert w wyniku którego 2. organizacje uzyskały dofinansowanie. 

W przypadku klubów sportowych pierwszy otwarty konkurs ofert został również ogłoszony w 

styczniu 2018 roku, a kluby które uzyskały wsparcie to: Międzyszkolny Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy, Brzeziński Klub Sportowy „START”, Klub Sportowy „Hokej Start - Brzeziny”, 

Stowarzyszenie Sportowe Nautilus, Uczniowski Klub Sportowy „Inter-Solar” oraz Akademia 

Sztuk Walki Fight and Win. W trakcie roku zostały uwzględnione również 2. oferty, które 

wpłynęły w trybie uproszczonym - Brzeziński Klub Sportowy „START” oraz  Międzyszkolny 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy. 
 

Dyskusja. 
 

Radny Krzysztof Sienkiewicz zapytał kto decyduje o wysokości przyznawanych dotacji dla 

klubów sportowych? 
 

Pani Katarzyna Sobolewska odpowiedziała, iż procedura konkursowa wygląda w ten sposób, że 

w momencie kiedy wpłyną oferty zbiera się komisja konkursowa, która składa się z 4. osób, w 

tym 1. przedstawiciel organizacji pozarządowej, która nie bierze udziału w konkursie i sprawdza 

oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym, oceniane są również zakresy zadań. 

Następnie przygotowywane jest zestawienie z proponowanymi kwotami dofinansowania. 

Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Brzeziny. 
 

Radny poinformował, iż działa w Szkolnym Związku Sportowym, który przez lata otrzymywał 

dotację na podobnym poziomie, natomiast w tym roku kwota ta została zdecydowanie obniżona, 

co może doprowadzić do sytuacji, że ilość imprez sportowych organizowanych przez związek 

na rzecz dzieci z Brzezin będzie mniejsza. 
 

Pani K., Sobolewska odpowiedziała, iż w 2018 roku było to 2.500,00zł, natomiast w tym roku 

jest to kwota 1.500,00zł. Z uwagi, iż nie ma przy sobie dokumentów nie może nic więcej 

powiedzieć. Zaproponowała, aby radny przyszedł po sesji i udostępni dokumenty do wglądu. 
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Burmistrz Miasta dopowiedziała, iż środki zostały obcięte z uwagi na większą liczbę 

organizacji, które złożyły wnioski. Chcąc obdzielić wszystkich trzeba było zmniejszyć środki. 

Dodała, iż w porównaniu z ubiegłym rokiem w sporcie i tak zwiększyła pulę o 20.000,00zł 

(obecnie 170.000,00zł). Na jesieni pojawią się kolejne środki dla organizacji. 
 

Radny Jakub Piątkowski zaproponował, aby przeprowadzić krótkie szkolenie dla organizacji 

pozarządowych, aby pokazać im inne źródła finansowania, a wówczas środki z Urzędu Miasta 

mogłyby stać się wkładem własnym do poważnych inwestycji. 
 

Pani Burmistrz powiedziała, iż jest to trafna uwaga i przychyli się do tej propozycji. 
 

Radna Małgorzata Polewczak odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedziała, iż z pieniędzy 

które otrzymują z Miasta stowarzyszenia nie są w stanie przeżyć. Każde stowarzyszenie szuka 

środków, gdzie może, a wsparcie z Miasta otrzymują, ponieważ reprezentują Miasto Brzeziny. 
 

Radny Jakub Piątkowski odparł, iż wcale tego nie neguje. Doskonale zdaje sobie sprawę z 

potrzeb, jakie mają organizacje. Chodziło mu tylko, aby szerzej szukać środków i aby 

pracownik Urzędu wskazywał organizacjom możliwości aplikacyjne  
 

Radni nie mieli więcej pytań. 
 

11. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2015-2020" w odniesieniu do roku 2018. 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Teresa Kwiecień 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2015-2020" w odniesieniu do roku 2018 - w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Podkreśliła, iż cele w obowiązującej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

terenie Miasta Brzeziny odpowiadają potrzebom mieszkańców, natomiast zadania określone w 

strategii realizowane są efektywnie. Pozyskiwano zewnętrzne dofinansowania na realizację w/w 

celów, aby obniżyć udział środków własnych. W sytuacji nie radzenia sobie z czynnościami 

domowymi lub samoobsługą głównie osób starszych i niepełnosprawnych, zapewniona jest  

pomoc usługowa, aby jak najdłużej zatrzymać ich w środowisku lokalnym. Pani Kierownik 

podkreśliła, iż poza wsparciem finansowym należałoby zwrócić uwagę na rozwój taniego 

budownictwa socjalnego, dzięki czemu osobom o niskich dochodach łatwiej będzie radzić sobie 

z zaspakajaniem potrzeb bytowych. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

12. Informacja o stanie dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny i podsumowanie akcji 

zimowego utrzymania dróg. 
Referent Wydz. Rozwoju Infrastruktury i Mienia Martyna Swaczyna przedstawiła informację o 

stanie dróg gminnych na terenie Miasta Brzeziny i podsumowanie akcji zimowego utrzymania 

dróg - w załączeniu do niniejszego protokołu.  

Poinformowała, iż zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Brzeziny w sezonie 2018/2019 

prowadziła w ramach zawartych porozumień Spółdzielnia Socjalna „Communal Service” w 

Brzezinach. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia usługa zimowego utrzymania dróg 

obowiązywałam do dnia 31 marca 2019 roku. Łączne koszty utrzymania dróg w sezonie 

zimowym 2018/2019 wyniosły 210.409,27zł. W ramach zimowego utrzymania dróg świadczone 

były następujące usługi: odśnieżanie dróg, posypywanie ulic mieszanką uszorstniającą i 

piaskiem, odśnieżanie chodników, posypywanie chodników mieszanka uszorstniającą i 

piaskiem, odśnieżanie parkingów oraz utrzymanie gotowości do zimy.  
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Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w 2018 roku realizowane były przez Spółdzielnie 

Socjalną „Communal Service” w ramach zawartych porozumień na łączną kwotę 163.296,92zł.  

W ramach utrzymania czystości i porządku na drogach w roku 2018 zostało podpisane 

porozumienie ze Spółdzielnią Socjalną „Communal Service” w Brzezinach na kwotę 

63.199,44zł. 

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2018 roku zostało zakupione 

oznakowanie pionowe oraz elementy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na łączną kwotę 

8.320,49zł. 

Utrzymanie właściwego stanu dróg na terenie Miasta Brzeziny  nadal wymaga wielu nakładów 

finansowych koniecznych do poprawy wartości użytkowych i technicznych dróg oraz 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 

Z uwagi, iż radni nie mieli pytań Przewodniczący Rady Miasta zapytał radną Dorotę Sobińską-

Chruścielewska, czy uzyskała odpowiedź na pytanie, które zadała podczas Komisji Rozwoju 

Gospodarczego – gdzie wywożony jest urobek po korytowaniu dróg? 
 

Radna odpowiedziała, iż uzyskała jedynie informację, aby pytać o to Prezesa Spółdzielni 

Socjalnej. Radna miała taki zamiar, jednak Prezesa nie ma już na sesji. W związku z tym takie 

zapytanie złoży na piśmie. 
 

13. Podsumowanie zadania dot. poprawy jakości powietrza realizowanego w ramach 

"PONE".  
Naczelnik Wydz. Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Radosław Pyka przedstawił informację nt. 

poprawy jakości powietrza realizowanego w ramach "PONE" - w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 

W dniu 27 lipca 2017 r. Miasto Brzeziny podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę Nr 198/OA/D/2017 na realizację zadania pn. 

Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji 

realizowana w ramach PONE.  

Zadanie polegało na refundacji mieszkańcom miasta Brzeziny do 40% kosztów 

kwalifikowanych, do których zaliczane są: koszty przygotowania niezbędnych projektów i 

dokumentacji, koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w 

tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, koszty demontażu 

istniejących instalacji i urządzeń, koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia, koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz 

z materiałami, koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej, koszty budowy węzła cieplnego 

oraz koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.  
Wnioski o udział w programie zgłosiły 43. osoby fizyczne, 23. wspólnoty mieszkaniowe oraz 7. 

nieruchomości będących własnością TBS. Łącznie do likwidacji źródeł ciepła zgłoszono 384. 

źródeł ciepła. Zakładany pierwotnie okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.09.2018 został 

wydłużony do dnia 31.12.2018 r. Do realizacji zadania przystąpiono po podpisaniu ww. umowy. 

Beneficjenci programu w czasie jego trwania zmieniali się. Część osób fizycznych 

zrezygnowała z udziału (głównie względy finansowe), ale w to miejsce przystępowali inni 

mieszkańcy. Prowadzony był nabór ciągły, więc w każdym czasie można było przystąpić do 

programu. Niestety do realizacji nie przystąpiła żadna wspólnota mieszkaniowa oraz TBS (brak 

środków finansowych na realizację inwestycji). Każda zmiana dokonywana przez beneficjentów 

końcowych musiała uzyskać akceptacje WFOŚiGW w Łodzi i jeśli w wyniku wprowadzonych 

zmian następowała zmiana założonych wskaźników ekologicznych realizowanego 

przedsięwzięcia, wówczas spisywany był  aneks do umowy, w którym zawarte było  

dofinansowanie na danym etapie oraz wskaźniki.  
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Ostatecznie do programu PONE, którego celem było zmniejszenie emisji  zanieczyszczeń oraz 

ograniczenie emisji CO2 zostały złożone 68. wniosków.  Deklarację  złożyli mieszkańcy 

gospodarstw indywidualnych - domki jednorodzinne. Podpisano 68. umów o udzielenie dotacji 

z mieszkańcami miasta. Łączna kwota przeprowadzonych przez mieszkańców inwestycji 

wyniosła: 1.219.130,27zł, natomiast łączna kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi wyniosła: 

449.830,33zł.  
W ramach  programu zostały zlikwidowane 68. stare piece. W to miejsce mieszkańcy 

zamontowali: 10. kotłów gazowych na gaz płynny, 1. kocioł olejowy, 18. kotłów węglowych 5. 

klasy i oznaczonych certyfikat ekoprojektu, 28. kotłów na biomasę 5 klasy i oznaczonych 

certyfikat ekoprojektu, 1 pompę ciepła. 10. nieruchomości zostało podłączonych do sieci 

cieplnej.  
Zadanie podlegało kontroli WFOŚiGW w Łodzi i zostało ostatecznie pozytywnie rozliczone w 

dniu 14.02.2019 roku.  
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

14. Informacja Komisji Rewizyjnej nt. wyników kontroli wykorzystania środków 

finansowych przez organizacje pozarządowe za 2018r. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Sobińska-Chruścielewska odczytała protokół z 

kontroli wykorzystania środków finansowych przez organizacje pozarządowe za 2018r. - w 

załączeniu do niniejszego protokołu. 

Następnie w imieniu zespołu kontrolnego podziękowała Pani Katarzynie Sobolewskiej za 

przygotowanie dokumentów oraz wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących dotacji. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

15.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 

15.1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 

2019 rok. 
Skarbnik Miasta Renata Bąk przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

Dyskusja. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki poprosił Panią Skarbnik o podanie 

rzeczywistej kwoty wolnych środków w budżecie po wprowadzeniu dzisiejszych zmian. 
 

Pani Skarbnik odpowiedziała, iż wolne środki były na poziomie 4.118.000,00zł, natomiast do 

budżetu wprowadzono 1.252.304,00zł. Środki do rozdysponowania na chwilę obecną to niecałe 

3.000.000,00zł. 
 

Radny Dariusz Guzek zwrócił uwagę, iż w nowym projekcie uchwały brakuje załącznika nr 4 

„Plan wydatków inwestycyjnych na 2019r.”. 
 

Pani Skarbnik odpowiedziała, iż radni otrzymali jedynie załączniki, które uległy zmianie. 
 

Radni nie mieli więcej pytań. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinię Komisji Finansowo-

Budżetowej. 
 

Przewodniczący komisji Jakub Piątkowski poinformował, iż Komisja Finansowo-Budżetowa 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Po odczytaniu projektu uchwały przez Skarbnika Miasta Przewodniczący Rady Miasta poddał 

projekt pod głosowanie: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki - „wstrzymujący” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - „za” 

10. Małgorzata Polewczak - „za” 

11. Marieta Rdesińska - „za” 

12. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

13. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

14. Anna Sokołowska - „za” 

15. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 
14. – „za”, 

  0. – „przeciw”, 
  1. – „wstrzymujący się od głosu” (Roman Kornecki). 
Uchwała została podjęta. 
 

15.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Brzeziny na lata 2019-2022. 
Skarbnik Miasta Renata Bąk odczytała projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. 
 

Przewodniczący komisji Jakub Piątkowski poinformował, iż Komisja Finansowo-Budżetowa 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - nieobecny podczas głosowania 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki - „wstrzymujący” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - „za” 

10. Małgorzata Polewczak - „za” 

11. Marieta Rdesińska - „za” 

12. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

13. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

14. Anna Sokołowska - „za” 

15. Daniel Szymczak - „za” 
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Wynik głosowania: 

13. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 
  1. – „wstrzymujący się od głosu” (Roman Kornecki), 
  1. – nieobecny podczas głosowania (Tadeusz Barucki). 
Uchwała została podjęta. 
 

15.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 
Na wstępie Naczelnik Wydz. Zarządzania Jednostkami Grzegorz Kozieł poprosił o 

wprowadzenie autopoprawki poprzez zastąpienie zapisu odwołującego się do ustawy o 

samorządzie gminnym „(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 

2500)” zapisem „(Dz. U. z 2019r. poz. 506)”. 

Wyjaśnił, iż wprowadzenie autopoprawki spowodowane jest tym, iż projekt uchwały 

przygotowywany był przed wprowadzeniem nowych przepisów, gdyż należało go przesłać do 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzyskania opinii. 
Następnie odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – w załączeniu do niniejszego 

protokołu.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.  
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
 

Przewodniczący komisji Przemysław Maślanko poinformował, iż Komisja Edukacji, Kultury i 

Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

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

wraz z naniesioną autopoprawką: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - „za” 

10. Małgorzata Polewczak - „za” 

11. Marieta Rdesińska - „za” 

12. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

13. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

14. Anna Sokołowska - „za” 

15. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 
15. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 
  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
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15.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Brzeziny. 
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Radosław Pyka przedstawił projekt 

uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
Poinformował, iż Uchwałą  Nr VII/45/2019 Rada Miasta Brzeziny w dniu 31 stycznia 2019 r. 

przyjęła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Brzeziny.              

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w 2019 r. 

pod poz. 1022. W dniu 09.04.2019 roku do Rady Miasta Brzeziny wpłynęło pismo Wojewody 

Łódzkiego wzywające do usunięcia naruszenia prawa w w/w uchwale, gdyż w wyniku kontroli 

w/w uchwały powziął wątpliwość co do jej zgodności z prawem, wskazując na to, że Rada 

Miasta w §2. ust. 3 pkt. 1-12 Regulaminu w sposób nieuprawniony powtórzyła definicje 

niektórych ustawowych pojęć, zawartych w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ponadto w ocenie organu, w art. 26 

Regulaminu przekroczono upoważnienie ustawowe wynikające z treści art. 19 ust. 5 w/w 

ustawy, wskazując konkretne okoliczności ograniczenia lub wstrzymania usług.  

Rada Miasta po zapoznaniu się z uwagami organu nadzoru i po ponownym przeanalizowaniu 

zapisów Regulaminu postanowiła o uwzględnieniu uwag i zmianie przedmiotowej  uchwały.  
Następnie odczytał projekt uchwały. 
 

Dyskusja. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki poprosił, aby Naczelnik poinformował 

radnych, jakie paragrafy uległy wykreśleniu z regulaminu, gdyż radni nie dysponują 

pierwotnym dokumentem. 
 

Naczelnik R. Pyka poinformował, iż z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Miasta Brzeziny wykreślone zostały: 
- §2. ust. 3. - „W szczególności, zgodnie z art. 2 ustawy, ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) odbiorcy usług – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-

kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym; 
2) osoba korzystająca z lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny 

do lokalu lub osobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym; 
3) przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym – należy przez to rozumieć 

przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1633, 1629 i 2212), jeżeli prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność; 
4) przyłączu kanalizacyjnym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego 

wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią 

kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej 

braku do granicy nieruchomości gruntowej; 
5) przyłączu wodociągowym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć 

wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług 

wraz z zaworem za wodomierzem głównym; 
6) sieci – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz 

z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane 

są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 
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7) taryfie – należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat 

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich 

stosowania; 
8) umowie – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie 

ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;  
9) urządzeniu pomiarowym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość 

odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym; 
10) urządzeniach kanalizacyjnych – należy przez to rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty 

urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 

urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków; 
11) urządzeniach wodociągowych – należy przez to rozumieć ujęcia wód powierzchniowych i 

podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania 

wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody; 
12) wodomierzu głównym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość 

pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.” 
 

- §26. - „Dopuszcza się wstrzymanie dostaw wody lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego 

zawiadomienia odbiorców usług, wyłącznie w następujących przypadkach: 
1) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia; 

2) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane z 

funkcjonowaniem sieci; 

3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług; 
4) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek 

zrzutu ścieków.” 
 

Następnie dodał, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z Urzędu Wojewódzkiego 

wpłynęło do Urzędu Miasta 9 kwietnia 2019r. i zgodnie z obowiązującym prawem mamy 30 dni 

na zajęcie stanowiska. 
 

Radni nie mieli więcej pytań. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny poddał pod głosowanie projektu uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki  - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - „za” 

10. Małgorzata Polewczak - nieobecna podczas głosowania 

11. Marieta Rdesińska - „za” 

12. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

13. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

14. Anna Sokołowska - „za” 

15. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 

14. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 

  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
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  1. – nieobecna podczas głosowania (Małgorzata Polewczak). 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

15.5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Brzeziny. 
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko wyjaśnił, iż zgodnie ze Statutem Miasta 

Brzeziny Komisja Rewizyjna może działać tylko przy 5-osobowym składzie. W związku z 

powyższym prosi o zgłaszanie kandydatur do uzupełnienia składu w/w komisji. 
 

Radna Anna Sokołowska zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Nowańskiego. 
 

Radny Janusz Nowański poinformował, iż wcześniej zadeklarował się do Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i w związku z tym przygotowano stosowne 

projekty uchwał. Niemniej jednak, jeśli byłaby taka możliwość wolałby zostać członkiem 

Komisji Rewizyjnej. Z uwagi, iż chciałby być członkiem tylko 2. komisji prosi – jeśli to 

możliwe o wycofanie jego kandydatury z projektu uchwały o uzupełnieniu składu Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż dopóki projekty uchwał nie zostaną podjęte 

można wprowadzać w nich korekty. 
 

Radny Adam Durański zgłosił kandydaturę radnego Romana Korneckiego. 
 

Radny Roman Kornecki wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż zgodnie z §.74 pkt 1. Statutu Miasta Brzeziny 

“Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego komisji i zastępcy 

przewodniczącego komisji”. W związku z powyższym skład Komisji Rewizyjnej należy 

uzupełnić tylko 1. nowym członkiem. Dlatego też każda z kandydatur zostanie imiennie 

przegłosowana i radny, który uzyska wyższą liczbę głosów zostanie członkiem Komisji 

Rewizyjnej. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę, iż radny Janusz Nowański nie powiedział 

jednoznacznie, że zgadza się, aby zostać członkiem Komisji Rewizyjnej. 
 

Radny Janusz Nowański powiedział, iż wyraża zgodę, aby zostać członkiem Komisji 

Rewizyjnej. 
 

Głosowanie kandydatury radnego Janusza Nowańskiego na członka Komisji Rewizyjnej: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „wstrzymujący” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

12. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

13. Anna Sokołowska - „za” 

14. Daniel Szymczak - „za” 

15. Małgorzata Polewczak - „za” 
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Wynik głosowania: 

14. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 
  1. – „wstrzymujący się od głosu” (Adam Durański). 

Kandydatura Janusza Nowańskiego na członka Komisji Rewizyjnej została przyjęta. 
 

W związku z powyższym kandydatura radnego Romana Korneckiego nie była rozpatrywana. 
Dodatkowo radny Roman Kornecki wycofał swoją kandydaturę. 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Sobińska-Chruścielewska odczytała projekt 

uchwały o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej osobą radnego Janusza Nowańskiego. 

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. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

12. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

13. Anna Sokołowska - „za” 

14. Daniel Szymczak - „za” 

15. Małgorzata Polewczak - „za” 
 

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

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

15.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic poinformowała, iż radny Janusz Nowański wcześniej 

wyraził zgodę na zostanie członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, a następnie odczytała 

projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki- „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 
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8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - nieobecny podczas głosowania 

10. Małgorzata Polewczak - „za” 

11. Marieta Rdesińska - „za” 

12. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

13. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

14. Anna Sokołowska - „za” 

15. Daniel Szymczak - „za” 
 

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

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

15.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw 

Społecznych Rady Miasta Brzeziny. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic zapytała radnego Krzysztofa Sienkiewicza, czy wyraża 

zgodę na zostanie członkiem Komisji Spraw Społecznych? 
 

„Tak” – odpowiedział radny Krzysztof Sienkiewicz. 
 

Następnie Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki- „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - nieobecny podczas głosowania 

10. Małgorzata Polewczak - „za” 

11. Marieta Rdesińska - „za” 

12. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

13. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

14. Anna Sokołowska - „za” 

15. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 
14. – „za”, 

  0. – „przeciw”, 
  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
  1. – nieobecny podczas głosowania (Jakub Piątkowski). 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
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15.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic zapytała czy radny Krzysztof Sienkiewicz wyraża zgodę na 

pracę w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu? 
 

„Tak” – odpowiedział radny Krzysztof Sienkiewicz. 
 

Następnie Pani Sekretarz 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. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Janusz Nowański - „za”  

9. Jakub Piątkowski - nieobecny podczas głosowania 

10. Małgorzata Polewczak - „za” 

11. Marieta Rdesińska - „za” 

12. Krzysztof Sienkiewicz - „za”  

13. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

14. Anna Sokołowska - „za” 

15. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 
14. – „za”, 

  0. – „przeciw”, 

  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 

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

16. Wolne wnioski i sprawy różne. 
Radny Przemysław Maślanko poruszył 2. kwestie: 

1. Wykonania skoczni do skoku w dal przy przy orliku Szkoły Podstawowej Nr 2, 
2. Lokalizacji OSY przy ul. Konstytucji 3-go Maja, gdzie planowana była bieżnia okrężna. 

 

Pani Burmistrz odnosząc się do 2. kwestii odpowiedziała, iż zdziwiona jest uwagą radnego, 

gdyż wniosek na OSĘ został złożony w poprzedniej kadencji, za czym i radny glosował, 

natomiast powyższa lokalizacja była wskazana we wniosku. Lokalizacja nie była zmieniana, 

gdyż nie było nawet takiej możliwości. Jest to inwestycja z poprzedniego roku, na którą 

pieniądze zostały przełożone na ten rok, gdyż realizacja w tamtym roku nie była możliwa z 

uwagi na porę roku oraz brak możliwości wykonania. 

Odnosząc się do kwestii skoczni Pani Burmistrz odpowiedziała, iż rozmawiała w tej sprawie już 

z dyrektor Anna Mrówką i jeśli inwestycja zostanie wykonana we własnym zakresie to jak 

najbardziej Miasto wygospodaruje środki na zakup niezbędnych materiałów. 
 

Radny odparł, iż podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radnym przedstawiana 

była inna lokalizacja OSY. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Naczelnika Wydziału Projektów Rozwojowych, aby 

odniósł się do w/w wypowiedzi radnego. 
 



20 

Naczelnik Marcin Pluta poinformował, iż trudno mu się odnieść, jaka lokalizacja OSY była 

przedstawiana radnym na komisji, gdyż nie pełnił wówczas funkcji Naczelnika i nie 

uczestniczył w posiedzeniach komisji, niemniej jednak do wniosku była zgłoszona konkretna 

lokalizacja, która nie uległa zmianie. 
 

Pani Burmistrz jeszcze raz podkreśliła, iż Miasto nie ingerowało w zmianę lokalizacji w/w 

inwestycji. 
 

Radna Małgorzata Polewczak przypomniała, iż w styczniu podczas sesji prosiła, aby wszystkie 

inwestycje sportowe już na etapie projektowania konsultować pod kątem wyposażenia i sprzętu 

z Komisją Edukacji Kultury i Sportu. Zdaniem radnej w/w OSA jest „połączeniem placu zabaw 

ze sportem i nie do końca jest to bezpieczne”, gdyż nie ma pośredniej strefy tylko „dzieci są 

obok dorosłych”. Dodatkowo 50 metrów dalej jest plac zabaw przy SP Nr 2, gdzie sprzęty 

częściowo powtarzają się. Radni spodziewali się, że będzie to OSA sportowa skierowana do 

młodzieży tymczasem nikt nie konsultował montowanego sprzętu z członkami komisji. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż nie miała możliwości ingerencji, gdyż wniosek na OSĘ został 

złożony w zeszłym roku przed objęciem przez nią kadencji, również  w zeszłym roku przyznano 

Miastu środki na w/w inwestycję. Nie była autorką projektu i nie miała możliwości zmiany 

wniosku, to poprzedni Burmistrz zatwierdzał wniosek i wyposażenie OSY. 
 

Radny Przemysław Maślanko zwrócił uwagę, iż podczas styczniowej komisji mowa była o 

OSIE i konsultacjach w tej sprawie. 
 

Na styczniowej komisji mowa była o wniosku, który będzie składany na 3. nowe OSY, który nie 

został jeszcze rozstrzygnięty i w tej sprawie miały być prowadzone konsultacje – odpowiedziała 

Pani Burmistrz. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki poruszył następujące kwestie: 
1. Naprawy uszkodzonej wiaty przystankowej na ul. Łódzkiej, 
2. Problemu dojazdu właściciela składu węgla i stacji paliw na ul. Reymonta do posesji, z 

uwagi na ograniczenie tonażu na drodze dojazdowej. 

3. Prawidłowości wypłaty nagrody rocznej dla byłej prezes TBS-u w związku z 

przepracowaniem roku obrotowego. 
4. Wyników kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w 

Urzędzie Miasta Brzeziny za ostatnie 4. lata przeprowadzonej przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Łodzi. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż po uzyskaniu zgody właścicielki prywatnej posesji, na której 

częściowo ustawiona jest wiata Miasto dokona zakupu i montażu wiaty. 
Oznakowanie drogi na ul. Reymonta zostanie sprawdzone i jeśli będzie taka możliwość zostanie 

zmienione. 
Sprawa wypłaconej nagrody rocznej zostanie wyjaśniona, jak tylko obsługa prawna upora się z 

najpilniejszymi sprawami. 
Sprawa kontroli RIO, jej wyników oraz zaleceń pokontrolnych zostanie omówiona na odrębnym 

spotkaniu z radnymi podczas którego wspólnie z panią mecenas wypracowane zostanie 

stanowisko, co dalej z tym zrobić, gdyż nieprawidłowości są dosyć poważne. W ciągu 30 dni 

należy wdrożyć zalecenia pokontrolne. 
 

Radny Janusz Nowański zapytał do kogo należy się zgłosić w sprawie uzupełnienia oświetlenia 

na ulicach m.in. Sienkiewicza? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż Miasto jest na etapie projektowania SOWY i do końca 

listopada sprawa oświetlenia w mieście zostanie rozwiązana. 
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Radny dopytał, czy dotyczy to również obu przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza, które 

robione były w ubiegłym roku, gdyż ich doświetlenie należałoby poprawić? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż dotyczyć to będzie również przejść dla pieszych. Sama 

wymiana lamp sodowych na ledowe powinna już poprawić oświetlenie.  
W najbliższym czasie planowana jest wizja lokalna, na którą zostaną zaproszeni radni i będą 

mieli możliwość sprawdzenia, czy w warunkach wieczornych lampy ujęte w audycie zaspokoją 

potrzeby i oczekiwania mieszkańców, a tym samym poprawią bezpieczeństwo w mieście. 
 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta poinformował radnych o korespondencji, która 

wpłynęła do Biura Obsługi Rady Miasta oraz przypomniał o konieczności złożenia przez 

radnych do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych. 
 

Natomiast Pani Burmistrz zachęciła radnych do udziału w obchodach Święta Flagi Państwowej 

oraz Konstytucji 3-go Maja. 
 

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

X sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 1118 . 
             

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

sposób „X sesja Rady Miasta Brzeziny z 25.IV.2019r.”, przechowywane w Biurze Obsługi Rady 

Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=7YJ_pWrZhaQ. 
 

 

        Przewodniczący Rady 
 

          Grzegorz Maślanko 
 


