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Proponowany porządek obrad IX sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.  

3. Przedstawienie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.  

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie 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. Informacja o stanie bezrobocia za 2018 r. i działaniach, które będą podejmowane 

przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r.  

10. Sprawozdanie z działalności MOPS Brzeziny za 2018 r.  

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w 

Rodzinie za 2018 r.  

12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r.  

13. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2018 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2018 rok.  

14. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 

Brzezinach.  

15. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli wydatków związanych ze 

sprawami sądowymi dotyczącymi zwolnionych pracowników Urzędu Miasta.  

16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  

1) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,  

2) przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2019 roku powierzonego przez Radę Powiatu 

w Brzezinach zadania publicznego z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej 

dla Powiatu Brzezińskiego,  

3) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny”,  

4) uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny,  

5) określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Miasta 

Brzeziny.  

17. Wolne wnioski i sprawy różne. 

18. Zakończenie sesji. 

 

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

28 marca 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 12. radnych Przewodniczący Rady Miasta 

stwierdził quorum oraz prawomocność obrad. 

Radna Anna Maria Sokołowska była nieobecna podczas posiedzenia Rady Miasta Brzeziny. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

3.  Przedstawienie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Miasta odczytał proponowany porządek obrad IX sesji Rady Miasta 

Brzeziny, a następnie zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? 
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Głos zabrała Pani Burmistrz, która złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad 

poprzez dodanie w bloku uchwał 3. podpunktów: 
16.1. Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok, 
16.2. Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na 

lata 2019-2022, 

16.8. Projektu uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Brzeziny ze Stowarzyszenia Powiatów              

i Gmin Dorzecza Bzury. 

 

Z uwagi, iż nie zgłoszono innych wniosków Przewodniczący Rady Miasta poddał pod 

głosowanie wniosek formalny Pani Burmistrz. 
Wynik głosowania: 
10. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 

  1. – „wstrzymujący się od głosu” (radny Dariusz Guzek), 
  1. – „nie biorący udziału w głosowaniu” (Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko). 

Wniosek formalny został przyjęty. 
 

 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt nowego porządku obrad IX sesji Rady Miasta 

Brzeziny:: 
1. Otwarcie obrad.  

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.  

3. Przedstawienie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.  

5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie 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. Informacja o stanie bezrobocia za 2018 r. i działaniach, które będą podejmowane 

przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r.  

10. Sprawozdanie z działalności MOPS Brzeziny za 2018 r.  

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie za 2018 r.  

12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r.  

13. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2018 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2018 rok.  

14. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 

Brzezinach.  

15. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli wydatków związanych ze 

sprawami sądowymi dotyczącymi zwolnionych pracowników Urzędu Miasta.  

16. 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) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,  

4) przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2019 roku powierzonego przez Radę Powiatu 

w Brzezinach zadania publicznego z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej 

dla Powiatu Brzezińskiego,  

5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny”,  

6) uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny,  

http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-6/11868,w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Miasta-Brzeziny-na-lata-201920.html
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-6/11868,w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Miasta-Brzeziny-na-lata-201920.html
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-6/11868,w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Miasta-Brzeziny-na-lata-201920.html
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-6/11868,w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Miasta-Brzeziny-na-lata-201920.html
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-6/11868,w-sprawie-zmiany-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Miasta-Brzeziny-na-lata-201920.html
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7) określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Miasta 

Brzeziny, 

8) wystąpienia Miasta Brzeziny ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza 

Bzury. 

17. Wolne wnioski i sprawy różne. 

18. Zakończenie sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad: 
Wynik głosowania: 
11. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 
  1. – „wstrzymujący się od głosu” (radny Dariusz Guzek). 

Nowy porządek obrad został przyjęty. 
 

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

z dnia 28 lutego 2019 roku? 
 

Uwag do protokołu nie było. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie w/w protokół. 

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

  0. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Protokół z VIII sesji Rady Miasta Brzeziny został jednogłośnie przyjęty. 
 

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

- 1 marca uczestniczyła w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach w powitaniu nowego 

zastępcy komendanta mł. insp. Tomasza Kowalczyka, 
 

-  1 marca zawarła umowę z wykonawcą APIS Polska Sp. z o.o. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 

85 wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Otwarte Strefy 

Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3 – go Maja w Brzezinach”  za kwotę 95.514,14zł z 

terminem wykonania 27 maja br., 
 

- 6 lutego spotkała się z p. Joanna Skrzydlewską i p. Magdaleną Jarugą w sprawie bieżącej 

współpracy, 
 

- 7 marca spotkała się z władzami Koluszek w sprawie bieżącej współpracy, 
 

- 11 marca była z wizytą w Eco-Regionie w Bełchatowie w sprawie zagospodarowania odpadów 

komunalnych, 
 

- 13 marca wspólnie z prezesem ZUK gościli z wizytą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Środowiska w Skierniewicach w sprawie współpracy, 
 

- 14 marca nastąpiło dokończenie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej Communal 

Service. Poruszony był problem gospodarki odpadami, PSZOK-u, rekultywacji składowiska i 

nagromadzonych odpadów, 
 

- 15 marca uczestniczyła w rocznym zebraniu wspólnoty przy ul. Piłsudskiego 12 w siedzibie 

TBS w Brzezinach sp. z o.o., 
 

- 16 marca uczestniczyła w Walnym Zebraniu OSP w Brzezinach, 
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- 20 marca z rąk minister Elżbiety Rafalskiej i wojewody Zbigniewa Rau odebrała promesę dla 

miasta Brzeziny na zadanie inwestycyjne „Utworzenie w 2019 roku 43 nowych miejsc opieki w 

żłobku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15” w ramach programu Maluch + na kwotę 

1.290.000,00zł, 
 

- 25 marca  wraz Przewodniczącym Rady i Skarbnikiem uczestniczyła w konferencji  dot. PPP 

zorganizowanej przez BGK  w Łodzi, 
 

- 25 marca odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej. Rozpatrzono trzy wnioski o przydział 

mieszkania. 
 

Dyskusja. 
 

Radny Jakub Piątkowski odnosząc się do wizyty z 11 marca br. zapytał jakie kroki zamierza 

podjąć Urząd Miasta, aby rozwiązać problem gospodarowania odpadami oraz jaką Miasto ma w 

tym zakresie strategię? 
 

Pani Burmistrz powiedziała, iż Miasto planuje podjąć współpracę z Eco-Regionem. Radni 

zostaną poinformowani o szczegółach procesu dotyczącego gospodarki odpadami podczas 

roboczego spotkania. Planuje się zabezpieczenie środków na wkład własny, aby móc skorzystać 

z dotacji z NFOŚ-u. 
 

Radny Dariusz Guzek odnosząc się do informacji nt. uzyskanej przez Miasto promesy na 

budowę żłobka powiedział, iż w poprzedniej kadencji Miasto otrzymało na ten cel wyższe 

dofinansowanie, więc jego zdaniem uzyskanie w chwili obecnej niższych środków na ten sam 

cel nie należy traktować jako sukcesu. 
Następnie zapytał czego dotyczyło spotkanie z Panią Joanną Skrzydlewską oraz Magdaleną 

Jarugą? 
 

Spotkanie dotyczyło współpracy z Łódzkim Obszarem Metropolitarnym, w którym pojawiają 

się programy w ramach, których możemy aplikować o dofinansowanie m.in. programy 

dotyczące termomodernizacji, czy gospodarki wodno-kanalizacyjnej i komunalnej. 
Odnosząc się do kwestii żłobka pani Burmistrz odpowiedziała, iż poprzednia promesa była 

wyższa, gdyż dotyczyła większej liczby dzieci. „Jest to niebywały sukces dla Miasta, że po 

powtórnym aplikowaniu o dotację otrzymaliśmy drugie dofinansowanie w województwie 

łódzkim dotyczące budowy żłobka” - dodała Pani Burmistrz. 
 

Radny Jakub Piątkowski odnosząc się do słów radego D. Guzka stwierdził, iż po procesie 

inwestycyjnym, który zaistniał w poprzedniej kadencji uzyskanie powtórnej dotacji należy 

traktować tylko i wyłącznie jako wielki sukces i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zapytał o szczegóły spotkania z Panią 

Joanną Skrzydlewską oraz Magdaleną Jarugą. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż udzieliła już odpowiedzi na to pytanie. 
 

Radny Przemysław Maślanko dopytał o złożone wnioski na strefy aktywności fizycznej OSA. 
 

Miasto złożyło wniosek o kolejne 3. strefy, jednak wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska zapytała o szczegóły spotkania z Władzami Koluszek. 
Następnie dopytała, czy Burmistrz Koluszek jest przychylny pomysłowi powstania wspólnej 

ścieżki rowerowej do Lisowic i w związku z tym, czy zamierza w tym zakresie podjąć 

współpracę z Miastem?. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż było to spotkanie zapoznawcze mające na celu rozpoczęcie 

współpracy między samorządami. Rozmowy dotyczyły m.in. stworzenia ścieżki rowerowej do 

Lisowic, podjęcia wspólnych działań na rzecz budowy obwodnicy, możliwości uruchomienia 
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transportu zbiorowego do Koluszek, który łączyłby się z Łódzką Koleją Aglomeracyjną oraz 

innych możliwości współpracy. 
Burmistrz Koluszek jest jak najbardziej przychylny powstaniu ścieżki rowerowej do Lisowic. 

Do współpracy w tym zakresie należałoby włączyć również Starostwo, gdyż część ścieżki jest w 

ich jurysdykcji. 
 

Głos zabrał radny Daniel Szymczak, który poprosił o uszczegółowienie informacji nt. spotkania 

z dnia 14 marca br. - Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej “Communal Service”. Czy 

poruszono wówczas temat zleceń dla spółdzielni? 
Następnie zwrócił uwagę, iż w przedstawianej przez Panią Burmistrz informacji zabrakło 

informacji nt. spotkania z kupcami ze Stowarzyszenia Kupców Brzezińskich, które odbyło się 

dnia 21 marca br. Radny ma żal, iż nie poinformowano niektórych radnych o organizacji w/w 

spotkania. W związku z tym prosi o przybliżenie szczegółów spotkania. 
 

14 marca br. odbyło się dokończenie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej, które 

odbyło się w listopadzie, a zostało przerwane z uwagi, iż do spółdzielni wprowadzono trzeciego 

udziałowca będącego osobą fizyczną. Rozmowy dotyczyły również gospodarki odpadami, gdyż 

Gmina Rogów ma podpisaną umowę na prowadzenie PSZOK-u przy ul. Łódzkiej 35. 
Następnie Pani Burmistrz poinformowała, iż 21 marca br. odbyło się spotkanie kupców z 

lokalnym przedsiębiorcą, które to dotyczyło możliwości budowy jednolitych konstrukcji budek 

handlowych na rynku. Urząd Miasta udostępnił zainteresowanym jedynie salę konferencyjną, 

sami nie był organizatorem spotkania. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki powiedział, iż jest zaskoczony, że tylko 

wybrani radni zostali poinformowani o spotkaniu z kupcami. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż w spotkaniu uczestniczyli radni, którzy akurat w tym czasie 

byli w Urzędzie. Z uwagi, iż rodzice jednej z radnych prowadzą działalność na rynku ona 

również była obecna na spotkaniu. 
 

6.  Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Przemysław Maślanko poinformował, iż środowisko nauczycieli wychowania 

sportowego jest zaniepokojone „obcięciem” środków na Szkolny Związek Sportowy z 

2.500,00zł (rok ubiegły) do 1.500,00zł. Wyartykułował, iż liczba imprez jest taka sama jak w 

roku ubiegłym, natomiast środki finansowe zostały poważnie okrojone. 
Zapytał także, czy Miasto opracuje regulamin dotyczący stypendiów dla “naszych 

sportowców”? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż środki na SZS zostały okrojone, ponieważ pojawiło się więcej 

organizacji, stowarzyszeń oraz nowych klubów sportowych i “chcąc obdzielić wszystkich w 

miarę ich potrzeb taka redukcja musiała nastąpić”, a jak wiadomo Miasto ma ograniczone 

środki. Po drugim półroczu mogą pojawić się kolejne środki, jednak będzie to zależało od tego, 

jak ułożą się finanse dotyczące inwestycji, które będą realizowane. 

Następnie odnosząc się do opracowania regulaminu stypendiów dla sportowców Pani Burmistrz 

powiedziała, iż warto pochylić się nad w/w kwestią. Powróci też sprawa utworzenia Rady 

Sportu przy Burmistrzu. 
 

Radny dopytał, czy w związku z tym Szkolny Związek Sportu może liczyć jeszcze na środki 

finansowe? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż jeżeli pojawią się środki zostaną przeznaczone na tą 

działalność. 
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Radny Daniel Szymczak powiedział, iż w związku z tym, iż nie uzyskał satysfakcjonującej 

odpowiedzi nt. zleceń dla Spółdzielni Socjalnej “Communal Service” chciałby zadać kilka 

pytań: 
1. Czy brak zleceń z Miasta nie spowoduje, iż prezes spółdzielni będzie zmuszony 

zlikwidować kilka miejsc pracy, aby móc wypłacić zobowiązania dla pozostałych 

pracowników?, 
2. Czy i kiedy rozpoczną się remonty dróg miejskich, podstawowe łatanie ubytków i wyrw 

w jezdniach, prostowanie chodników, opuszczenie krawężników przy przejściach dla 

pieszych, odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych?, 

3. Co dalej z utrzymaniem czystości w mieście, zamiatanie alejek w parku i miejsc 

zielonych?, 
4. Czy będą kolejne nasadzenia i kto otrzyma na to zlecenie?, 
5. Czy będą zlecenia na podlewanie i pielęgnację obecnych nasadzeń?, 
6. Co dalej z pracownikami spółdzielni socjalnej?. 

Radny kończąc zadawanie pytań zwrócił uwagę, iż Miasto jest udziałowcem spółdzielni i jej 

dalsze funkcjonowanie zależy od zleceń z Miasta. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż spółdzielnia otrzymuje zlecenia m.in. na naprawę ubytków 

dróg, jednak efekt prac jest niezadowalający, natomiast o polityce kadrowej decyduje Prezes 

spółdzielni, a nie Burmistrz. Wyartykułowała, iż Gmina Rogów, która posiada również 50% 

udziałów w spółdzielni nie będzie przekazywała żadnych zleceń. W związku z tym spółdzielnia 

realizuje jedynie zlecenia z Miasta tj. utrzymanie czystości, zieleni. Jeśli chodzi o pielęgnacji 

zieleni w mieście spółdzielnia będzie otrzymywała takie zlecenia w miarę potrzeb oraz 

możliwości kadrowych spółdzielni, gdyż obecna kadra nie może “wyrobić się” ze sprzątaniem 

ulic po zimie dróg lokalnych. 

Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami to zgodnie z obowiązującą uchwałą oraz umową zawartą ze 

Spółdzielnią Socjalną “Communal Service” to właśnie spółdzielnia odpowiedzialna jest za 

zagospodarowanie odpadów na ul. Łódzkiej. W związku z tym, jeżeli spółdzielnia nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie należy zwracać się do Prezesa 

spółdzielni, a nie do Burmistrza. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska zapytała, czy obowiązki Inżyniera Miasta zostały 

scedowane na jedną osobę oraz ponowiła swoją prośbę, aby ogłoszenia o naborach na wolne 

stanowiska urzędnicze publikowane na BIP-ie pojawiły się również na stronie głównej Miasta, 

dzięki temu trafią do szerszego grona potencjalnych pracowników. 
 

Pani Burmistrz poinformowała, iż zgodnie z przysługującym jej prawem podjęła decyzję o 

unieważnieniu konkursu na stanowisko Inżyniera Miasta, natomiast zakres obowiązków 

Inżyniera Miasta został rozdzielony między dwóch pracowników Wydziału Rozwoju i 

Inwestycji, nad którymi nadzór sprawuje Naczelnik wydziału. 

Ogłoszenia niebawem pojawią się na stronie Miasta, natomiast 4 kwietnia br. ukaże się lokalna 

gazeta BIS, w której ogłoszenia o naborach również będą publikowane. 
 

Radna zwróciła uwagę, iż funkcjonuje Biuro Inżyniera Miasta, jednak samego inżyniera nie ma, 

natomiast jego obowiązki zostały rozdzielone między dwie osoby. W związku z tym chciałaby 

wiedzieć czy w/w osoby otrzymały dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowy zakres 

obowiązków? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż polityka finansowa nie może być przedmiotem forum 

publicznego. 
 

Radna Małgorzata Polewczak zadała 2. pytania: 
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1. Do kogo można się zwracać odnośnie zanieczyszczenia powietrza w mieście – 

wieczorem zanieczyszczenie na stadionie STARTu uniemożliwia prowadzenie zajęć 

sportowych?, 
2. Jaka jest szansa na zamontowanie oświetlenia na ul. Słonecznej (odcinek dochodzący do 

ul. Kordeckiego)?. 
 

Ad. 1. Pani Burmistrz odpowiedziała, iż w pobliżu stadionu została wybudowana nowa sieć 

ciepłownicza i mieszkańcy mają możliwość podłączania się do PEC-u. Na osiedlu Kwiatowym 

również doprowadzono sieć ciepłowniczą, jednak podłączyło się zaledwie kilku mieszkańców. 

Funkcjonował Program Ograniczenia Niskiej Emisji, wpisani jesteśmy do programu “Czyste 

Powietrze”, jednak mieszkańcy nie są zainteresowani skorzystaniem z ciepła systemowego, czy 

wymianą źródeł ciepła, co więcej palą opałem niskiej jakości. W związku z tym powinien być to 

apel skierowany do mieszkańców. 
Ad.2. Temat oświetlenia na ul. Słonecznej zostanie podjęty w tym roku razem z ul. 

Przemysłową oraz Wodociągową (w jednym przetargu). Być może uda się to wykonać w 

ramach SOWY. 
 

Następnie głos zabrał radny Dariusz Guzek, który zadał 2. pytania: 
1. Czy w ramach modernizacji oświetlenia na terenie miasta byłaby możliwość oświetlenia 

ul. Kordeckiego/Słonecznej oraz ul. Kordeckiego/Potockiego?, 

2. Czy wniosek Państwowej Straży Pożarnej o pomoc finansową był omawiany, na którejś 

z komisji Rady Miasta?. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli chodzi o oświetlenie to uzależnione to będzie od 

możliwości finansowych miasta.  
Wniosek PSP zostanie rozpatrzony po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków (sesja 

kwietniowa). W ocenie Pani Burmistrz w pierwszej kolejności należało pochylić się nad dotacją 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu bojowego. 
 

Radny Daniel Szymczak poprosił o przygotowanie listy strategicznych zadań, które zostaną 

wykonane z uwolnionych środków. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż rozpocznie się budowa żłobka, następnie wyposażenie żłobka. 

Kolejne priorytety to budowa dróg – przebudowa ul. Polnej łącznika Okrzei i Dąbrowskiego, 

całej ul. Dąbrowskiego oraz ul. Boh. Warszawy oraz Konstytucji 3-go Maja. Następnie 

“Zaginione Miasto”, SOWA oraz kanalizacja burzowa. 
 

Radny dopytał jeszcze o ul. Ludową. 
 

Będziemy szukać rozwiązań – być może z drugiego rozdania w ramach programu na remonty 

dróg uda się zrealizować również ul. Ludową – wszystko zależy od tego, czy Miasto będzie w 

stanie zabezpieczyć środki na wkład własny. 
Dodatkowo należy pamiętać o tym, iż Miasto pokrywać będzie jeszcze koszty nietrafionych 

decyzji z lat ubiegłych, o czym wkrótce będzie mowa. 
Każdy radny powinien z mieszkańcami swojego okręgu ustalić listę priorytetów, z których to 

wspólnie zostaną wybrane do realizacji zadania, których mieszkańcy najbardziej potrzebują. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki poprosił, aby na liście priorytetów umieścić 

również ul. Korczaka. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż pracownik UM odpowiedzialny za drogi w Brzezinach 

skonstruował mapę dróg, które wymagają natychmiastowej interwencji oraz tych do dalszej 

realizacji. W ciągu obecnej kadencji sukcesywnie będą wykonywane remonty dróg. 
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Radny Przemysław Maślanko poprosił, aby Pani Burmistrz poinformowała wszystkich o 

planowanej zmianie strategii jeśli chodzi o pozyskanie środków finansowych na budowę 

skateparku. 
 

Po zmianie regulaminu i Zarządu Stowarzyszenia “Mroga” Miasto wystąpi z własnym 

wnioskiem na budowę skateparku, gdyż nie ma stowarzyszenia, które wyłożyłoby ponad 300tys. 

zł na realizację tego zadania. Skatepark to zadanie refundowane i w związku z tym najpierw 

należy wyłożyć środki i zrealizować zadanie, a dopiero po przeprowadzeniu kontroli oczekiwać 

na zwrot środków – poinformowała Pani Burmistrz. 
 

Radny Jakub Piątkowski powiedział, iż 3. lata temu złożył wniosek o umieszczenie poidełek w 

szkołach oraz na terenie miasta Brzeziny i chciałby, aby zweryfikować jakie byłyby na dzień 

dzisiejszy koszty w/w zamierzenia, zwłaszcza, iż jakość “miejskiej kranówki” jest bardzo dobra.  

Poprosił, aby rozważyć również możliwość umieszczenie w UM oraz jednostkach podległych 

karafek z wodą, jak ma to miejsce w Łodzi. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli tylko pojawią się jakieś programy pomocowe na 

realizację takiego zadania to jak najbardziej będzie “za”. Zwłaszcza, że jakość brzezińskiej 

wody jest jedną z najlepszych w województwie. 
Co do umieszczenia karafek z wodą – warto się pochylić nad w/w kwestią, jednak po 

zasięgnięciu opinii Inspektora Sanitarnego. 
 

Na zakończenie w/w punktu swoją interpelację odczytał Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz 

Maślanko. Dotyczyła udostępnienia dla mieszkańców Brzezin aplikacji mobilnej “Kiedy 

wywóz”. Głównym celem aplikacji jest umożliwienie mieszkańcom w prosty i komfortowy 

sposób sprawdzania przy pomocy smartfonów harmonogramu odbioru odpadów komunalnych 

w zależności od miejsca zamieszkiwania. 

Interpelacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

7.  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. 
 

8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej.  
Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska zadała 2. pytania: 
  1.  Do Dyrektorów szkół: 
       - czy szkoły podległe Miastu będą brały udział w strajku nauczycieli? 
       - czy znany jest termin strajku? 

       - co z opieką nad dziećmi w tym czasie? 
 

Dyrektorzy poinformowali, iż planowany termin rozpoczęcia strajku to 8 kwietnia br. Na chwilę 

obecną nie ma jeszcze potwierdzenia. Rodzice zostaną poinformowani, czy będą odbywały się 

zajęcia, czy placówki oświatowe zostaną zamknięte – uzależnione jest to od ilości nauczycieli, 

którzy przyłączą się do strajku. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 92% strajkujących (wszyscy nauczyciele poza dyrekcją). 
Szkoła Podstawowa Nr 2 – 83% strajkujących - pod znakiem zapytania stoi egzamin 

ósmoklasistów. 
Szkoła Podstawowa Nr 3 – 92% strajkujących (wszyscy nauczyciele poza dyrekcją) - pod 

znakiem zapytania stoi przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego. 
Przedszkole Nr 1 – 92% strajkujących (wszyscy nauczyciele poza dyrekcją). 
Przedszkole Nr 3 – 92% strajkujących (wszyscy nauczyciele poza dyrekcją). 
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W przypadku rozpoczęcia strajku nie wiadomo kiedy oraz w jakich warunkach odbędą się 

egzaminy. 
 

 2. Do Pani Burmistrz i Prezesa Spółdzielni Socjalnej – czy jest możliwość, aby zorganizować 

2-3 pracowników spółdzielni na tzw. “stopki” na newralgicznych przejściach dla pieszych 

(propozycja jednego z mieszkańców miasta), aby umożliwić m.in. bezpieczne dojście dzieciom 

do szkoły, a także ułatwić mieszkańcom poruszanie w dni targowe koło rynku?. 
 

Prezes Spółdzielni Socjalnej “Communal Service” odpowiedział, iż po uprzednim uzgodnieniu z 

Panią Burmistrz jest taka możliwość. 
 

Pani Burmistrz dopowiedziała, iż można również skorzystać z pomocy Urzędu Pracy i znaleźć 

osoby, które w ramach stażu bądź prac interwencyjnych będą mogły realizować pomysł radnej. 
 

Radny Daniel Szymczak poprosił, aby Prezes Spółdzielni Socjalnej odniósł się do jego 

wcześniejszych pytań dotyczących spółdzielni i przekazywanych zleceń m.in. na sprzątanie 

miasta. 
 

Prezes na wszystkie pytania radnego odpowie na piśmie. 
 

Radna Marieta Rdesińska poprosiła Prezesa spółdzielni, aby podjął działania uniemożliwiające 

“fruwanie foliówek” ze składowiska odpadów po okolicy sąsiadującej z instalacją. 
 

Radny Daniel Szymczak zadał 2. pytania Pani Prezes TBS-u: 

1. Czy przewiduje większe remonty kamienic w mieście, jeśli tak to jakie? 
2. Jakie były szczegóły spotkania z 15 marca br. z mieszkańcami ul. Piłsudskiego 12?. 

 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska zapytała dyrektora Centrum Kultury Fizycznej o 3. 

kwestie: 
1. Czy placówka posiada zniżkę na “Kartę Dużej Rodziny” i wspiera rodziny wielodzietne 

w aktywności fizycznej? 
2. W jakiej wysokości są to zniżki? 

3. Czy zniżka dla emerytów i rencistów obowiązuje tylko przy rencie chorobowej, czy 

również przy rencie rodzinnej – czy jest to rozdzielone?. 

Poprosiła o doprecyzowanie zapisów odnośnie osób posiadających rentę rodzinną, gdyż z tego 

co jej wiadomo nie jest to jednoznacznie określone. 
 

Radny Roman Kornecki zapytał, czy są już plany dotyczące remontu bieżni oraz 

zagospodarowania terenu na obiekcie BKS-u? 
 

Radny Daniel Szymczak odnosząc się do odpowiedzi na swoją prośbę o zabezpieczenie lub 

wycięcie drzewa przy ul. Św. Anny, którego suche konary zagrażają bezpieczeństwu 

przechodniów powiedział, iż informacja, że sprawa została skierowana do konserwatora 

zabytków nie bardzo go zadowala, a wręcz dziwi, gdyż jest to najzwyczajniej odwlekanie 

sprawy w czasie. 
 

Przed udzieleniem odpowiedzi przez Naczelnika Wydz. RI Przewodniczący Rady Miasta 

zwrócił radnemu uwagę, iż jest to punkt poświęcony zapytaniom do kierowników jednostek 

organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej, niemniej 

jednak pozwolił Naczelnikowi na udzielenie odpowiedzi. 
 

Radny Przemysław Maślanko zapytał dyrektora CKF-u Daniela Nawrockiego, czy awaria 

silnika centrali wentylacyjnej na pływalni zagraża sprawnemu funkcjonowaniu jednostki oraz 

czy są jakieś nagłe potrzeby, które w pierwszej kolejności należałoby zabezpieczyć, aby 

zachować ciągłość pracy pływalni? Czy dyrektor będzie wnioskował o dodatkowe środki? 
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9. Informacja o stanie bezrobocia za 2018 r. i działaniach, które będą podejmowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r.  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach Anna Wiśniewska przedstawiła w skrócie w 

formie prezentacji multimedialnej informację nt. stanu bezrobocia za 2018 r. i działaniach, które 

będą podejmowane przez PUP na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r. - w załączeniu 

do niniejszego protokołu. 

Poinformowała, iż w  roku 2018 aktywnymi formami objęto 394. osoby oraz zapewniono 

kontynuację 89. osobom, które rozpoczęły zatrudnienie subsydiowane w 2017 roku. Na aktywne 

formy w roku 2018 wydatkowano ponad 3,5 mln zł. Celem strategicznym Powiatowego 

Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020 

jest kształtowanie lokalnej polityki rynku pracy i zwiększanie efektywności działań na rzecz 

wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych w oparciu o dotychczasowe i nowe 

instrumenty określone znowelizowaną ustawą. Największym zainteresowaniem zarówno ze 

strony pracodawców jak i bezrobotnych cieszą się staże. Na 394. bezrobotnych objętych 

aktywizacją zawodową 153. osoby skorzystało ze staży, a 54. osoby podjęły samozatrudnienie. 

Realizowane programy miały realny wpływ na zmniejszenie liczby bezrobotnych o 10,1 % w 

stosunku do 2017 roku.  

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

10. Sprawozdanie z działalności MOPS Brzeziny za 2018 r.  
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Teresa Kwiecień 

przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki za 2018 r. - w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 

Podkreśliła, iż zasadniczym celem MOPS-u jest podejmowanie działań zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz w miarę możliwości 

doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia, rozwijanie aktywności zawodowej oraz do 

integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 

MOPS realizuje zarówno zadania własne o charakterze obowiązkowym, jak i zadania zlecone z 

zakresu pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej wraz z zaleceniami 

przekazanymi w tym zakresie przez Burmistrza Miasta Brzeziny oraz Wojewodę Łódzkiego. 
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są we współdziałaniu i współpracy z 

funkcjonującymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem 

Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, 

pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także organami jednostek pomocniczych 

gminy.  
Ogółem w ramach zadań własnych udzielono pomocy na rzecz 379. rodzin i 752 osób w tych 

rodzinach na kwotę 2.078.127,77 zł. (w tym: środki własne gminy 1.216.568,98 zł, dotacja na 

dofinansowanie dożywiania – 247.500,00 zł., dotacja na zasiłki okresowe w części finansowanej 

z budżetu państwa – 134.962,06 zł., dotacja na zasiłki stałe – 479.096,73 zł).  
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie za 2018 r.  
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Teresa Kwiecień 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie za 2018 r.  - w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Poinformowała, iż członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego systematycznie doskonalą swoje 

umiejętności, aby skutecznie  pomagać osobom doznającym przemocy w ich trudnej sytuacji. W 
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ramach usprawnienia działania Zespołu niezbędne  są  środki finansowe na obsługę techniczno-

organizacyjną i doszkalanie jej członków ze  specjalistami działającymi w zakresie przemocy w 

rodzinie – szkolenia wewnętrzne dla członków Zespołu. Wydawanie przez Sąd  postanowień                  

o skierowaniu do obowiązkowego udziału sprawców przemocy w programie korekcyjno - 

edukacyjnym dla sprawców przemocy. Takie postanowienia uprawniałyby Zespoły do 

skutecznego egzekwowania działań zmierzających do  zmiany postawy  sprawcy przemocy. W 

związku z powyższym  skutkowałoby to  powstrzymaniem  stosowanej przemocy i 

zabezpieczyło osoby w stosunku, do której stosowana jest przemoc. Podkreśliła, iż aby działania 

mogły być                     skutecznie prowadzone formy muszą być zintegrowane. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r.  
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Teresa Kwiecień 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2018 r.  -             

w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Poinformowała, iż w 2018 roku z różnych form świadczeń MOPS-u w Brzezinach skorzystało 

łącznie 381. środowisk tj. 754 osób. Liczba ludności Miasta Brzeziny w 2018 roku wynosiła 

12.353, natomiast osoby korzystające z pomocy MOPS-u stanowiły 6,1% ludności miasta (5 lat 

temu 12%). Rodziny objęte pomocą z dziećmi do 18 roku życia to 154. rodziny, wielodzietne - 

22., niepełne - 59., wielopokoleniowe - 10. Na terenie miasta występują 4 rodziny z 4. dzieci, 

objęte pomocą MOPS-u. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

13. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2018 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za 2018 rok.  
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Krzysztof Kotynia omówił sprawozdanie z realizacji 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok 

oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok – oba sprawozdania w 

załączeniu do niniejszego protokołu. 

Następie poprosił o wprowadzenie autopoprawki na 1 str. “Przewidywane dochody z tego tytułu 

w 2017 roku miały wynieść ...” zastąpić Przewidywane dochody z tego tytułu w 2018 roku miały 

wynieść ...”. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

14. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 

Brzezinach.  
P.o. Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katarzyna Wijata przedstawiła informację nt. 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach – w załączeniu 

do niniejszego protokołu. 

Pani Prezes poinformowała, iż planowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

przedsięwzięcia w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów, zostały nakreślone w „Planie 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię cieplną w 

latach 2018 -2020.” 

Ze względu na brak możliwości uzyskania należytego zabezpieczenia umowy oraz brak 

możliwości osiągnięcia efektu rzeczowego i efektu ekologicznego zakładanych przy jej 

podpisywaniu, Spółka PEC Sp. z o.o. w Brzezinach musiała odstąpić od realizacji umowy 

zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

realizację projektu pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę 
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sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci 

ciepłowniczej w Łodzi oraz w wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. 

Wobec powyższego i ze względu na niekorzystną sytuację finansową przedsiębiorstwa pod 

koniec 2018 r. spółka dokonała weryfikacji zakładanych planów inwestycyjnych i 

remontowych. W związku z tym na 2019 rok zostały przyjęte następujące zadania: 

1. Inwestycyjne: 

    - Budowa przyłącza cieplnego ul. Okrzei, 
    - Budowa przyłącza cieplnego ul. Sienkiewicza, 
    - Budowa przyłącza cieplnego ul. Żeromskiego. 

2. Modernizacyjne: 
    - Dokończenie budowy kotła nr 4, 
    - Opomiarowanie taśmociągu, kotłów, z automatyzacją. 
3. Remontowe: 
    - Remont ogrodzenia, 

    - Remont stacji uzdatniania wody. 
 

Plan rozwoju spółki jako główny cel stawia zapewnienie dostaw ciepła dla odbiorców, z którymi 

PEC ma podpisane umowy. Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym przyjętym na rok 2019 jest 

rozbudowa źródła poprzez dokończenie budowy kotła nr 4. Jest to zadanie tym ważniejsze, że 

wskutek podłączania nowych odbiorców moc zamówiona znacznie przekracza moc 

zainstalowaną w źródle ciepła. Ponadto już kilka lat nie były wykonywane inwestycje w źródło, 

a działające kotły są urządzeniami 30-40-letnimi, dawno już zamortyzowanymi i obciążonymi 

ryzykiem awarii. W 2019 r. spółka zakłada podłączenie nowych odbiorców, którym wydano już 

warunki do przyłączenia do sieci ciepłowniczej, i mają to być przyłącza na mniej obciążonych 

odcinkach sieci. Ponadto planuje się opomiarowanie taśmociągu i kotłów oraz przeprowadzenie 

remontu ogrodzenia i stacji uzdatniania wody. Zarząd i pracownicy Spółki mają nadzieję, że 

dzięki współpracy i zaangażowaniu organów spółki, pracowników oraz Władz Miasta Brzeziny 

uda się zrealizować zakładane zadania inwestycyjne. 
 

Od kwietnia br. PEC wprowadził nową taryfę dla ciepła dla odbiorców zatwierdzoną przez 

URE, której wzrost opiera się jedynie na wzroście amortyzacji (zrealizowane inwestycje), gdyż 

koszty miału węglowego, koszty energii oraz straty został utrzymany na poziomie lat ubiegłych. 
 

Dyskusja. 
 

Pani Burmistrz poprosiła, aby Pani Prezes poinformowała radnych jaka była wartość dywidend 

zabranych w ciągu ostatnich 4 lat. 
 

Pani Prezes odpowiedziała, iż w ostatnim roku spółka wpłaciła 300tys. zł dywidendy, przy czym 

należy pamiętać, iż w ostatnich latach spółka nie otrzymywała żadnego dofinansowania z 

Miasta. Dodatkowo w spółce tworzony był fundusz celowy, z którego realizowane były różnego 

rodzaju dofinansowania dla stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, które działały na 

terenie miasta – w roku 2018 było to około 60tys. zł, a w roku 2016 – około 90tys. zł. 
 

Radny Jakub Piątkowski zadał następujące pytania: 

1. Jaka będzie wizja dalszego rozwoju oraz strategii spółki?, 

2. Czy strategia spółki mogłaby ulec zmianie, jeżeli część ciężaru finansowego Urząd 

wziąłby na siebie?, 

3. Czy w ciągu najbliższych 5 lat planowana jest zmiana źródła ciepła?. 
 

Radny Dariusz Guzek zaproponował, aby spółka skorzystała z Programu “Ciepłownictwo 

Powiatowe”, w ramach którego przewiduje się wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. 
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Pani Burmistrz poinformowała, iż 25 lutego br. wraz z Panią Prezes oraz pracownikami PEC-u 

uczestniczyli w konferencji w Kielcach poświęconej różnym programom pomocowym w 

zakresie ciepłownictwa, podczas której dyrektor NFOŚ-u m.in. wdrażała uczestników w arkana 

w/w programu. Dodatkowo w najbliższym czasie wejdzie w życie program dedykowany 

kotłowniom, w których udział Miasta stanowi co najmniej 70% i być może uda się skorzystać z 

tego programu. Następnie Burmistrz przypomniała, iż obowiązek uciepłowienia Miasta jest 

jednym z zadań statutowych Miasta. 
 

Pani Prezes dopowiedziała, iż wszystkie programy pomocowe nastawione są na osiągnięcie 

wzrostu efektywności energetycznej, a z uwagi, iż kotłownia PEC-u jest w 100% kotłownią 

węglową to w/w efekt jest trudny do osiągnięcia. W związku z tym, aby osiągnąć efektywność 

energetyczną to co najmniej 50% obecnie zainstalowanej mocy trzeba byłoby zmodernizować 

na inne urządzenia, które spożytkowałyby w/w efektywność energetyczną.  
 

Radny Daniel Szymczak zapytał co ze wspólnotami, które poczyniły już wydatki na projekty 

oraz czy podłączenie wspólnot będzie uwzględnione w późniejszych planach rozwoju spółki?. 
 

Pani Prezes odpowiedziała, iż ubolewa, że nie udało się podłączyć wspólnot w ubiegłym roku, 

kiedy to spółka miała na to środki i możliwości. Jeżeli uda się dokończyć budowę 4 kotła i 

zwiększy się moc PEC-u w źródle wówczas w/w wspólnoty zostaną podłączone. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki podziękował pracownikom spółki, że 

podjęli się tak trudnego zadania „podźwignięcia” spółki z tak trudnej sytuacji. Następnie 

odnosząc się do przedstawionego sprawozdania zwrócił uwagę na ujemną wartość wyniku 

finansowym netto w wysokości 269.330,37zł, jak również na brak wpływów ze sprzedaży 

mieszkań wybudowanych przez spółkę oraz zwiększone wydatki na fundusz reprezentatywny 

oraz promocje spółki i Miasta. 
 

Pani Prezes poinformowała, iż ostatecznie wynik finansowy netto spółki za 2018 roku zamknął 

się wartością ujemną w wysokości 231.000,00zł. W spółce zostanie przeprowadzony audyt, 

który wykaże, gdzie wydatkowano środki. Pani Prezes poinformuje radnych o wynikach audytu. 
 

Na zakończenie Wiceprzewodniczący Rady poruszył jeszcze temat „ugazowienia” miasta. 
 

Na chwilę obecną w dalszym ciągu analizowana jest umowa z PSG przez dział prawny i za 

wcześnie, by na forum publicznym wypowiadać się w tym temacie. Niemniej jednak spółka nie 

jest w stanie skonsumować 14MW zamówionych w gazowni. Dodatkowo nie stać jej również na 

samodzielną realizację w/w umowy i w związku z tym, jeśli zapadnie decyzja o “ugazowieniu” 

będzie musiała wystąpić do Miasta o dofinansowanie. 
 

Radny Dariusz Guzek poprosił, aby Pani Prezes poinformowała mieszkańców jaka jest różnica 

w kosztach przyłączenia budynku wielorodzinnego np. kamienicy, a budynku jednorodzinnego. 
 

Po stronie PEC-u różnica kosztowa polega na długości przyłącza, natomiast po stronie odbiorcy 

pozostaje wykonanie instalacji wewnętrznej, zainstalowanie wymiennika oraz przygotowanie 

pomieszczeń  – odpowiedziała Pani Prezes. 
 

15. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli wydatków związanych ze sprawami 

sądowymi dotyczącymi zwolnionych pracowników Urzędu Miasta.  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Sobińska-Chruścielewska odczytała protokół z 

kontroli wydatków związanych ze sprawami sądowymi dotyczącymi zwolnionych pracowników 

Urzędu Miasta – załączeniu do niniejszego protokołu. 
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Dyskusja. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zapytał „i co dalej”? . 
Zaproponował, aby po konsultacji z obsługą prawną złożyć wniosek o niegospodarność 

“poprzednika”, aby poniósł odpowiedzialność i zwrócił sprzeniewierzone pieniądze. 
 

16.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 

16.1. 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. 
 

Następnie Pani Burmistrz skupiła się na 2. pozycjach: 
- Dotacji dla OSP na zakup samochodu bojowego – 200.000,00zł, 

- Realizacji wyroku NSA tj. odrzucenia skargi kasacyjnej Miasta Brzeziny dotyczącej budowy 

Przedszkola Nr 1 w Brzezinach – spłata należności głównej (218.000,00zł) wraz z odsetkami 

(91.000,00zł) oraz kosztami postępowania kasacyjnego (10.800,00zł). 
Podkreśliła, iż trwałość projektu przedszkola dopiero się rozpocznie i liczyć się będzie od 

momentu zapłacenia i rozliczenia środków, a tymczasem przedszkole już się zamortyzowało. 
 

Dyskusja. 
 

Radny Dariusz Guzek powiedział, iż jako strażak oraz osoba niejako odpowiedzialna za 

działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Powiatu cieszy go decyzja o 

dofinansowaniu dla OSP, na zakup samochodu bojowego i będzie te działania wspierał, 

natomiast jako Radny Miasta Brzeziny widzi zupełnie inne potrzeby i obawia się, że zakup 

samochodu może odbyć się kosztem budowy hali sportowej, która dla radnego jest głównym 

priorytetem. Ponadto dziwi go fakt, że w/w dotacja nie została przedyskutowana z radnymi 

podczas Komisji Spraw Społecznych. 
 

Przewodniczący Rady Miasta odparł, iż dziwią go słowa radnego, zwłaszcza, że jest on 

strażakiem. 
 

Pani Burmistrz powiedziała, iż w jej ocenie priorytetem jest zakup sprzętu ratującego życie i 

zdrowie mieszkańców. Zwróciła uwagę, iż budowa hali pochłonie około 2,5mln zł wkładu 

własnego, natomiast dotacja dla OSP to 200tys. zł. 
 

Radny odparł, iż dlatego też rozgraniczył podejście do sprawy z dwóch punktów widzenia. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska zapytała z kolei czy przy „Przebudowie drogi gminnej 

ulicy Świętej Anny od ulicy Sportowej do ulicy Południowej” brana jest pod uwagę wewnętrzna 

część drogi przy Kościele Św. Anny? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż warunkiem złożenia wniosku o dotację z Funduszu Rozwoju 

Dróg jest to, iż droga którą zaplanujemy będzie łączyła się z drogą krajową lub wojewódzką. 

Jeżeli chcemy pozyskać środki musimy spełnić w/w warunek. Z uwagi na bardzo duże 

zainteresowanie dotacjami z FRD należy tak przygotować wniosek, aby nie budził żadnych 

wątpliwości i został zakwalifikowany. W związku z tym priorytetem będzie remont ul. Boh. 

Warszawy/Konstytucji 3-go Maja oraz ul. Dąbrowskiego poprzez ul. Polną. 
Projekt, o który pyta radna musiałby połączyć się z drogą krajową, gdyż tylko wówczas byłaby 

pewność, że Miasto otrzyma dofinansowanie.  
Następnie Pani Burmistrz poprosiła, aby Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych 

wprowadził radnych w główne założenia w/w programu. 
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Naczelnik Wydz. PR Marcin Pluta poinformował, iż Gmina w ramach naboru może składać 

maksymalnie 2. wnioski. W ramach 1. wniosku Miasto może złożyć aplikację, która dotyczy 

jednorodnej drogi albo ciągu dróg, który musi się składać maksymalnie z 3. odcinków, które w 

jakiś sposób się ze sobą łączą lub krzyżują albo łączą przez inny odcinek drogi, który był 

remontowany w ciągu ostatnich 3 lat. Nie ma jednoznacznie określonej punktacji, co będzie 

punktowało najwięcej, niemniej jednak można domniemywać, że punktacja będzie przyznawana 

za połączenie. W związku z tym pożądane jest, aby droga łączyła się z drogą wyższego rzędu. 

Jeżeli droga będzie łączyć się z drogą tego samego rzędu taki wniosek nie odpadnie, jednak 

można domniemywać, że jego punktacja będzie niższa. W związku z tym, aby zwiększyć swoją 

szansę na otrzymanie dofinansowania wybrane zostały faktycznie takie ciągi, które łączą się z 

drogami wyższego rzędu. Wniosek na drogę w ul. Św. Anny byłby mniej pewny. Niemniej 

jednak nie jest wykluczone składanie wniosku na w/w drogę. 
Kolejny nabór najprawdopodobniej zostanie uruchomiony w połowie roku, gdzie również ma 

być do rozdysponowania potężna pula środków. 
 

Radna dopytała, czy te 2. konkretne posesje na ul. Św. Anny brane będą pod uwagę – chodzi o 

wyasfaltowanie zaledwie 100 metrów? Dodała, iż przy okazji można byłoby wykonać parking 

przy Kościele Św. Anny, gdyż wierni nie mając gdzie parkować zastawiają wjazdy do 

okolicznych posesji. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż na tym etapie planujemy remont tylko głównej części drogi ul. 

Św. Anny. Chcąc wykonać drogę wewnętrzną, o której mówi radna będzie trzeba sfinansować to 

z własnych środków. Szacunkowy koszt wybudowania 1km odcinka drogi to koszt około 1,5mln 

zł. W związku z tym Miasto powinno skupić się na tym, na co nas stać. 
 

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 

zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt w/w uchwały. 
 

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

projekt od głosowanie: 
 

1. Tadeusz Barucki - nieobecny podczas głosowania 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki - nieobecny podczas głosowania 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 
10. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 
  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
  2. – nieobecnych podczas głosowania (Tadeusz Barucki oraz Roman Kornecki). 
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Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

16.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

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 - nieobecny podczas głosowania 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 

10. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 

  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
  2. – nieobecnych podczas głosowania (Tadeusz Barucki oraz Roman Kornecki). 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

16.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Teresa Kwiecień 

przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Następnie poinformowała, iż z uwagi że 15 marca br. zmieniły się przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym prosi o naniesienie autopoprawki w podstawie prawnej do uchwały tj. 

zapis „(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500)” zastąpić 

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

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinię Komisji Spraw Społecznych. 
 

Przewodniczący komisji Daniel Szymczak poinformował, iż Komisja Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt 

uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - nieobecny podczas głosowania 

2. Adam Durański - nieobecny podczas głosowania 

3. Dariusz Guzek – „za” 

4. Roman Kornecki - „za” 
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5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Daniel Szymczak - „za” 
 

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

  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
  2. – nieobecnych podczas głosowania (Tadeusz Barucki oraz Adam Durański). 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

16.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2019 

roku powierzonego przez Radę Powiatu w Brzezinach zadania publicznego z zakresu 

prowadzenia biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego. 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Jednostkami Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały – w 

załączeniu do niniejszego protokołu. 
Następnie 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)”. 
Odczytanie projektu uchwały. 
 

Dyskusja. 
 

Radny Jakub Piątkowski zwrócił uwagę na dość skromne środki przekazane przez Powiat na 

realizację tego zadania. Następnie zapytał czy jest szansa na zwiększenie środków przez Powiat 

na realizację tego zadania? 
 

Naczelnik odpowiedział, iż podejmowane były przez Miasto próby zwiększenia, jednak nie 

przyniosły one żadnych skutków. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił, aby Naczelnik ustosunkował się do informacji, iż w 

ubiegłym roku Miasto nie otrzymało od Starostwa pełnej kwoty dotyczącej realizacji tego 

zadania? 
 

„Tak jest – potwierdzam. W porozumieniu zapisane było, iż zapłata następuje w II ratach – 

wpłynęła I rata, natomiast nie wpłynęła rata II” – odpowiedział Naczelnik G. Kozieł. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy Miasto ma wpływ na wyegzekwowanie brakującej 

kwoty? 
 

Prowadzone będą rozmowy, aby Powiat wyrównał brakującą kwotę – odpowiedział Naczelnik. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił Panią Skarbnik o pilotowanie sprawy, aby podobna 

sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. 
 

Radni nie mieli więcej 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. 
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Głosowanie projektu uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - nieobecny podczas głosowania 

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. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 

11. – „za”, 

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

16.5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Brzeziny”. 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Mienia Radosław Pyka przedstawił projekt 

uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
Następnie poprosił o wprowadzenie autopoprawki w podstawie prawnej uchwały poprzez 

zastąpienie zapisu odwołującego się do ustawy o samorządzie gminnym tj. „(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500)” zastąpić zapisem „(Dz. U. z 2019r. poz. 

506)”. 
Odczytanie projektu uchwały. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zapytał o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
 

Przewodniczący komisji Adam Durański poinformował, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - nieobecny podczas głosowania 

4. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - nieobecny podczas głosowania 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Daniel Szymczak - „za” 
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Wynik głosowania: 

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

  2. – nieobecnych podczas głosowania (Dariusz Guzek oraz Jakub Piątkowski). 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

16.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw                  

Społecznych Rady Miasta Brzeziny. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w podstawie prawnej uchwały 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)”. 
 

Radny Roman Kornecki wyraził zgodę na powołanie jako członka Komisji Spraw Społecznych. 
 

Radni nie mieli żadnych uwag. 
 

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. Jakub Piątkowski - nieobecny podczas głosowania 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 
11. – „za”, 

  0. – „przeciw”, 
  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
  1. – nieobecny podczas głosowania (Jakub Piątkowski). 

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

16.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży 

służbowych Radnym Rady Miasta Brzeziny. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła, a następnie odczytała projekt uchwały – w 

załączeniu do niniejszego protokołu. 
Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w podstawie prawnej uchwały 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)”. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 
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3. Dariusz Guzek - „za” 

4. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - nieobecny podczas głosowania 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 

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

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

16.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Brzeziny ze                    

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic przedstawiła, a następnie odczytała projekt uchwały – w 

załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Następnie Pani Burmistrz dodała, iż jedynym aspektem łączącym Miasto Brzeziny ze 

Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury było wpłacanie składek w wysokości 

ponad 5tys. zł rocznie. Miasto nie uzyskiwało żadnych korzyści z tytułu członkostwa w w/w 

stowarzyszeniu. 
 

Dyskusja. 
 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, iż nie zawsze wystąpienie ze wszystkich związków 

jest korzystne, chociaż jeśli nawet nie osiąga się żadnych korzyści, a dodatkowo ponosi się 

koszty składek członkowskich. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek - „wstrzymujący” 

4. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „za” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - nieobecny podczas głosowania 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Daniel Szymczak - „wstrzymujący” 

 
 

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

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

17. Wolne wnioski i sprawy różne. 
Radni nie poruszyli żadnych kwestii. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu mieszkance Brzezin. 
 

Pani ... poruszyła następujące tematy: 
1. Uszkodzenia elewacji zewnętrznej bloku na ul. Reformackiej podczas wymiany 

chodnika, 
2. Uprzątnięcia skweru przy bloku na ul. Reformackiej 6, 

3. Wybudowania obwodnicy, 
4. Postawienia pojemnika na odchody zwierzęce na ul. Reformackiej, 
5. Zmiany Prezesa TBS-u, 

6. Fatalnego stanu drogi na ul. Sejmu Wielkiego. 
 

Kolejna mieszkanka Brzezin poruszyła kwestie: 
1. Remontu kanału oraz przedawaryjnego stanu komnaty retencyjnej,  
2. Odklejenia się 2 budynków - na ul. Sienkiewicza 3 oraz Sienkiewicza 1, 
3. Tragicznego stanu oficyny na ul. Sinkiewicza 4, 

4. Odławiania bezdomnych zwierząt – dlaczego nie umieszcza się zwierząt w boksie 

znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków tylko od razu zgłasza się zwierzęta do 

odłowienia przez schronisko?, 

5. Wpisania lipy znajdującej się na cmentarzu ewangelickim do rejestru jako pomnika 

przyrody – na jakim etapie jest obecnie procedura?. 

Mieszkanka poprosiła o odtworzenie nagrania, na którym udokumentowano odklejanie się 

budynków oraz obecny stan kanału oraz komnaty retencyjnej. 
 

Pani Burmistrz powiedziała, iż remont komnaty retencyjnej jest priorytetem dla Miasta. 

Nagranie może odtworzyć radnym w gabinecie, gdyż nie udostępni nagrania na sesji nie 

zapoznawszy się wcześniej z jego treścią. 
 

Stanowisko Pani Burmistrz poparła Pani mecenas Agnieszka Piwek tłumacząc tym, iż jest to 

zabezpieczenie przed ewentualnym ponoszeniem przez Miasto odpowiedzialności za naruszenie 

praw autorskich, jak również praw osób trzecich, gdyż nie wiadomo, co znajduje się na 

nagraniu. Dodatkowo odtworzenie takiego nagrania wymaga przede wszystkim zgody 

Przewodniczącego Rady Miasta. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zakomunikował, iż przerwa na odtworzenie nagrania zostanie 

ogłoszona po wystąpieniu kolejnej mieszkanki. 
 

Głos zabrała Pani ..., która stwierdziła, iż Miasto jest w bardzo ciężkiej sytuacji i najlepszym 

rozwiązaniem byłoby znalezienie grupy ekspertów, którzy “wyprowadzą Miasto na prostą”. 
 

Przewodniczący Rady Miasta zarządził przerwę celem zapoznania się radnych z nagraniem 

dostarczonym przez jedną z mieszkanek. 
 

Przerwa. 
 

Wznowienie obrad. 
 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, który poruszył następujące 

sprawy: 
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1. Montaż oświetlenia na słupach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 

2. Usunięcie drzew na ul. Sienkiewicza (od banku w dół), których korzenie “wysadziły” 

chodnik i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, 
3. Zlikwidowanie ogrodzenia i utworzenia parkingu przy rynku na terenie “magazynu 

odpadów sypkich”. 
4. Zanieczyszczenie powietrza przez mieszkańca, który “uruchomił przydomową 

oczyszczalnię ścieków” 
5. Likwidacji linii autobusowej 90C, która “wozi powietrze” i przeznaczenie oszczędności 

z tego tytułu na zwiększenie liczby kursów linii autobusowej 53. 
 

Na zakończenie tego punktu Przewodniczący Rady Miasta wraz z Panią Burmistrz zaprosili 

radnych na spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 1200 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 
 

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

IX sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 1437 . 
             

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

sposób „IX sesja Rady Miasta Brzeziny z 28.III.2019r.”, przechowywane w Biurze Obsługi 

Rady Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=ilT7X4-_Hio. 
 

        Przewodniczący Rady 
 

          Grzegorz Maślanko 
 


