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Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Miasta  przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.  
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Przyjęcie protokołu z VII 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, ppoż. i sanitarnego Miasta Brzeziny                        

za 2018 r. 
11. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury i sportu podległych Miastu Brzeziny 

(Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Centrum Promocji i Kultury oraz 

Centrum Kultury Fizycznej) za 2018 r. 
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) wystąpienia z Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości 

Społecznej „Łowisko” w Brzezinach, 

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia 

Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, 

Gminy Jeżów i Gminy Dmosin w zakresie pomocy społecznej polegającego                           

na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego- 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy 

Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin, 
3) uchylenia uchwały Nr LIII/385/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 

r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Brzeziny ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 
13. Wolne wnioski i sprawy różne. 

14. Zakończenie sesji. 
 

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

28 lutego 2019 r. o godz. 903 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. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 

3.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. 
Przewodniczący Rady Miasta przekazał głos Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej 

Katarzynie Kaweckiej, która poinformowała, iż w wyniku wyborów uzupełniających do Rady 

Miasta Brzeziny w okręgu wyborczym Nr 7 mandat radnego wyborcy powierzyli p. Romanowi 

Januszowi Korneckiemu. Następnie wręczyła nowo wybranemu radnemu zaświadczenie o 

wyborze oraz złożyła gratulacje.  
Przewodniczący Rady Miasta poprosił p. Romana Korneckiego o złożenie ślubowania radnego. 

Po odczytaniu roty ślubowania zakończonej słowami „tak mi dopomóż Bóg”, radni oraz obecni 
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goście oklaskami pogratulowali p. Romanowi Korneckiemu wejścia w skład Rady Miasta 

Brzeziny. 
Przewodniczący Rady zapytał nowo powołanego radnego, w pracach której Komisji Rady 

Miasta chciałby uczestniczyć? 

Radny Roman Kornecki odpowiedział, iż chciałby zostać członkiem Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż zostanie przygotowany stosowny projekt 

uchwały w tej sprawie. 

 

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

Brzeziny oraz zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad? 
 

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

poprzez dodanie w bloku uchwał projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Brzeziny na 2019 rok. 
 

Radni nie zgłosili żadnych uwag, natomiast Przewodniczący Rady Miasta złożył 2. wnioski 

formalne o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie: 

1. Projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Brzeziny, 
2. Informacji nt. wyników kontroli wykonania planu kosztów i dochodów Straży Miejskiej 

za 2018r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Brzeziny. 
 

Następnie poddał pod głosowanie wszystkie 3. wnioski formalne zgłoszone do 

zaproponowanego porządku obrad. 
 

Głosowanie wniosku formalnego Pani Burmistrz o rozszerzenie porządku obrad o projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok: 
Wynik głosowania: 

12. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 

  0. – „wstrzymujący się od głosu”, 

  1. – nieobecny podczas głosowania (radny Jakub Piątkowski). 
Wniosek formalny został jednogłośnie przyjęty. 
 

Głosowanie wniosku formalnego Przewodniczącego Rady Miasta o rozszerzenie porządku 

obrad o projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Brzeziny: 
Wynik głosowania: 

11. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 

  1. – „wstrzymujący się od głosu” (radny Roman Kornecki), 
  1. – nieobecny podczas głosowania (radny Jakub Piątkowski). 

Wniosek formalny został przyjęty. 
 

Głosowanie wniosku formalnego Przewodniczącego Rady Miasta o rozszerzenie porządku 

obrad o punkt dotyczący informacji nt. wyników kontroli wykonania planu kosztów i dochodów 

Straży Miejskiej za 2018r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Brzeziny: 
Wynik głosowania: 
12. – „za”, 
  0. – „przeciw”, 
  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
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  1. – nieobecny podczas głosowania (radny Jakub Piątkowski). 

Wniosek formalny został jednogłośnie przyjęty. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż przegłosowane zmiany zostaną 

wprowadzone jako punkty: 
12. Informacja nt. wyników kontroli wykonania planu kosztów i dochodów Straży Miejskiej za 

 2018r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Brzeziny, 
13.1)  projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok 

13.2)  projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 

Miasta Brzeziny. 
 

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

go pod głosowanie. 
 

Wynik głosowania: 

12. – „za”, 

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

  1. – nieobecny podczas głosowania (radny Jakub Piątkowski). 
Nowy porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 
 

Nowy porządek obrad VIII sesji Rady Miasta Brzeziny przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.  
4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z VII 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, ppoż. i sanitarnego Miasta Brzeziny                        

za 2018 r. 
11. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury i sportu podległych Miastu Brzeziny 

(Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Centrum Promocji i Kultury oraz 

Centrum Kultury Fizycznej) za 2018 r. 
12. Informacja nt. wyników kontroli wykonania planu kosztów i dochodów Straży Miejskiej 

za 2018r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Brzeziny. 
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok, 
2) uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny, 
3) wystąpienia z Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości 

Społecznej „Łowisko” w Brzezinach, 
4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia 

Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, 

Gminy Jeżów i Gminy Dmosin w zakresie pomocy społecznej polegającego                           

na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego- 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy 

Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin, 
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5) uchylenia uchwały Nr LIII/385/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca                

2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Brzeziny ograniczenia w godzinach 

nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

14. Wolne wnioski i sprawy różne. 
15. Zakończenie sesji. 

 

5.  Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta. 
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są uwagi, co do protokołu z VII sesji Rady Miasta                   

z dnia 31 stycznia 2019 roku? 
 

Uwag do protokołu nie było. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie protokół                  

z VII sesji Rady Miasta. 
 

Wynik głosowania:  
12. – „za”, 

  0. – „przeciw”, 
  0. – „wstrzymujących się od głosu”, 
  1. – nieobecny podczas głosowania (radny Jakub Piątkowski). 
Protokół z VII sesji Rady Miasta Brzeziny został jednogłośnie przyjęty. 
 

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

- 1 lutego spotkała się z Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi                        

p. Grażyną Majerowską –Dudek w sprawie bieżącej współpracy przeprowadzania wyborów na 

terenie miasta Brzeziny, 
 

- 7 lutego uczestniczyła w rocznej naradzie podsumowującej 2018rok w Komendzie Powiatowej 

Policji, 
 

- 8 lutego spotkała się z przedstawicielami starostwa i gminy Brzeziny w sprawie linii 

autobusowej obsługiwanej przez firmę KASZ-BUS, 
 

- 11 lutego podpisała umowę z Województwem Łódzkim na realizację zadania „Zwiększenie 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny”. Wartość projektu 

8.058.941,94zł, w tym dofinansowanie 6.285.058,33zł. Kwotę wkładu własnego w wysokości 

1.773.883,61zł pokryją beneficjenci. Projekt zakłada montaż paneli fotowoltaicznych na 149 

budynkach i 79 pomp ciepła. 
 

- 12 lutego zorganizowała spotkanie informacyjne z beneficjentami projektu „Zwiększenie 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny”. Omówione zostały 

założenia techniczne i możliwość pozyskania kredytu na wniesienie wkładu własnego, 
 

- 13 lutego spotkała  się z Kierownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologiczej w Brzezinach w 

sprawie bieżącej współpracy, 
 

- 13 lutego spotkała się z prezesem Stowarzyszenia Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej w sprawie 

współpracy z miastami partnerskimi z Francji i Włoch. 
 

- 19 lutego spotkała się z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach w sprawie 

możliwości podłączenia budynków DPS do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 

- 19 lutego uczestniczyła w posiedzeniu sztabu kryzysowego w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Brzezinach. 
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- 20 lutego  spotkała się z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi 

w sprawie terenów inwestycyjnych przy ul. Waryńskiego w Brzezinach. Obszar o powierzchni 

9,9032 ha na mocy rozporządzenia Rady Ministrów został objęty statusem Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej  jako „Podstrefa Brzeziny”. Podczas spotkania omówiono alternatywne, 

względem realizacji projektu, możliwości uzbrojenia terenu i pozyskania inwestorów. 

Przedstawiciele ŁSSE zapewnili możliwość promocji terenu strefy inwestycyjnej w Brzezinach 

własnymi kanałami, jak również rozważenie możliwości zakupu od miasta nieuzbrojonego 

terenu strefy w Brzezinach i pozyskania inwestora we własnym zakresie. 
 

- 21 lutego w drodze przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca APIS Polska Sp.   

z o.o. 37-500 Jarosław ul. 3-go Maja 85 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. 
 

Dyskusja. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki odnosząc się do: 
1. Spotkania z 11 lutego br. - zapytał, jak został rozwiązany problem VAT-u przy wkładzie 

własnym – mieszkańcy poinformowani zostali o 8% stawce podatku, tymczasem 

obowiązywać ma 13%. 
2. Spotkania z 20 lutego br. - zastanawia się, czy nie należałoby rozważyć propozycji ŁSSE 

odnośnie sprzedaży nieuzbrojonego terenu strefy, gdyż daje to gwarancję zaistnienia 

inwestycji bez udziału środków własnych Miasta. 
 

Głos zabrał radny Dariusz Guzek, który powiedział, iż wersja dotycząca sprzedaży terenu strefy 

jest korzystna i jeśli byłoby rzeczywiście to najlepsze rozwiązanie to należałoby z niego 

skorzystać – dzięki czemu przyśpieszyłaby to powstanie strefy inwestycyjnej. 
Następnie poprosił o szczegóły posiedzenia sztabu kryzysowego, które odbyło się 19 lutego br. 
 

Radna Anna Sokołowska poprosiła o wskazanie dokładnego miejsca lokalizacji OSY przy                  

ul. Konstytucji 3-go Maja. 
 

Radny Jakub Piątkowski odnosząc się do spotkania z 20 lutego br.: 
1. Zapytał kiedy odbędzie się następne spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej w Łodzi? 
2. Zaproponował, aby poprosić naszych partnerów zagranicznych z „Partnerstwa Ziemi 

Brzezińskiej”, aby promowali nasze tereny inwestycyjne. 
 

Głos zabrał radny Przemysław Maślanko, który jako członek Stowarzyszenia „Partnerstwo 

Ziemi Brzezińskiej” zachęcił radnych do włączenia się do stowarzyszenia. Dzięki temu będą 

mogli uczestniczyć w wyjazdach partnerskich bez dodatkowego obciążania budżetu Miasta. 
 

Radny Roman Kornecki poprosił o szczegóły spotkania z firmą KASZ-BUS, które miało 

miejsce 8 lutego br. 
 

7.  Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Przemysław Maślanko złożył 2. interpelacje w sprawie: 

1.Naprawy oraz uzupełnienia brakującego oświetlenia na ul. F. Gąsiorka oraz Mrockiej, 

2.Zamontowania oświetlenia na ul. A. Hetmana w kierunku CKF-u do ul. F. Gąsiorka. 
Obie interpelacje zostały złożone na ręce Przewodniczącego Rady Miasta w formie pisemnej i 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż radny otrzyma pisemną odpowiedź na złożone interpelacje. 
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Następnie poinformowała, iż w ubiegły piątek przyszła informacja z NFOŚ, iż wniosek Miasta 

dotyczący SOWY został pozytywnie oceniony. Być może w ramach w/w programu zostanie 

uzupełnione oświetlenie, o które wnioskuje radny. 
 

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, który zadał 2. 

pytania: 
1.Czy byłaby możliwość umieszczenia na liście priorytetów Miasta budowa separatora na ul. 

Lasockich? 
Zdaniem Wiceprzewodniczącego byłoby to najszybsze i najtańsze rozwiązanie problemu 

zalewania rejonu ul. Sienkiewicza, Mickiewicza oraz Lasockich. 
2.Czy były Burmistrz przygotował komorę zalewową przy ul. Sienkiewicza do przyjęcia 

wód deszczowych? 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż prowadziła rozmowy z Prezesem ZUK-u, który wskazał 

ewentualne rozwiązania problemu zalewania w/w rejonu miasta. Temat separatora jak 

najbardziej powróci tym bardziej, iż projekt był wykonany i można go zmodyfikować. 
 

Głos ponownie zabrał radny Przemysław Maślanko, który poruszył temat możliwości 

dofinansowania budowy hali sportowej w oparciu o nowy ogłoszony program ministerialny. 
 

Burmistrz Miasta Ilona Skipor zwróciła uwagę, iż Miasto składając jakikolwiek wniosek o 

dofinansowanie musi posiadać środki na zabezpieczenie wkładu własnego do tych projektów, a 

budżet Miasta jest bardzo skromny. Przypomniała, iż w tym roku Miasto ma do realizowania 

dwie potężne inwestycje: rewitalizację muzeum oraz budowę żłobka. 
Dodatkowo wkrótce również zostanie uruchomiony rządowy program remontu dróg, z którego 

warto byłoby aplikować o środki na remont m.in. ul. Dąbrowskiego, Boh. Warszawy, 

Konstytucji 3-go Maja, czy Traugutta. 
 

Naczelnik Wydz. Projektów Rozwojowych Marcin Pluta wyjaśnił, iż aby skorzystać z programu 

„Sportowa Polska” Miasto musiałoby do końca marca br. przygotować pełną dokumentację oraz 

zabezpieczyć środki na wkład własny, co z uwagi na obecną sytuację finansową Miasta może 

być niemożliwe do realizacji. 
 

Głos zabrał radny Jakub Piątkowski, który stwierdził, iż skoro mamy ambicje zostać 

nowoczesnym samorządem i chcemy wybudować halę sportową, jednak jak większość 

samorządów borykamy się z brakiem pieniędzy, może najwyższy czas przeprowadzić 

rozeznanie rynku po potencjalnych firmach i rozważyć możliwość budowy hali w formule PPP. 

Jeżeli poszlibyśmy tą nowoczesną drogą to należałoby jeszcze raz przeanalizować miejsce 

lokalizacji hali, gdyż najbardziej odpowiednim miejscem byłby wówczas teren przy basenie 

dzięki czemu można byłoby powiększyć budżet pływalni. Zdaniem radnego jest to najlepsze 

rozwiązanie, gdyż budowa hali w formule PPP najmniej by nadwyrężyła budżet Miasta. 
 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, iż kierunek, który wskazał radny J. Piątkowski jest jak 

najbardziej słuszny. Miasto powinno iść tym torem i im wcześniej podejmiemy decyzję tym 

lepiej dla Miasta, gdyż w momencie kiedy PPP stanie się popularne nie zostanie już wielu 

partnerów, z którymi można będzie zawiązać takie porozumienia. 
 

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

wcześniejszymi zapowiedziami podjęto już kroki mające na celu zmianę formuły BIS-u? 
Zwróciła uwagę, iż odkąd BIS stał się bezpłatny trudniej do niego dotrzeć. 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż BIS w zupełnie nowej oprawie graficznej ukaże się 4 kwietnia br.              

W chwili obecnej trwa dyskusja nad grubością papieru, na którym ma być drukowany. BIS 

będzie odpłatny i dystrybuowany będzie w wybranych punktach w mieście. 
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Radna poprosiła, aby zdjęcia dzieci z różnych uroczystości drukowane były na dobrej jakości 

papierze, gdyż mieszkańcy bardzo często kupują kilka egzemplarzy tego samego numeru, aby 

mieć pamiątkę. 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż jeśli będzie taka możliwość to pewne wydarzenia z udziałem dzieci 

będą wyeksponowane na grubszym papierze na zasadzie wkładki. 
 

Radny Przemysław Maślanko poruszył temat budowy skateparku. Zaapelował, aby środki na 

realizację zadania po raz kolejny nie przepadły. 
 

Głos zabrał radny Dariusz Guzek, który zapytał, czy w ostatnim czasie uległa zmianie sytuacja 

na składowisku odpadów na ul. Łódzkiej, gdyż na Spółdzielni z tego tytułu ciążą pewne 

obowiązki? 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż Miasto prowadzi rozmowy z firmą Eco-Region niemniej jednak 

obowiązek zagospodarowania odpadów na ul. Łódzkiej ciąży na operatorze w/w działki                         

tj. Spółdzielni Socjalnej „Communal Service”. Z uwagi, iż od 2013 roku frakcja nadsitowa nie 

była na bieżąco wywożona powstał problem, z którym obecnie się borykamy. 
 

Przewodniczący Rady Miasta (upoważniony przez Prezesa Spółdzielni Socjalnej w kwestii 

odpowiedzi na pytania dotyczące odpadów) powiedział, iż Prezes planuje zabezpieczyć hałdę 

odpadów posortowniczych w formie drenażu odciekowego oraz studni odciekowej. 
 

Radny Dariusz Guzek dopowiedział, iż realizacja zaleceń PSP jest niezbędna, aby na 

składowisku było bezpiecznie. W przypadku, gdy znaczna część hałdy odpadów zostanie 

zlikwidowana wykonanie zaleceń nie będzie wymagane. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał swoją interpelację dotyczącą wyznaczenia 

miejsc postojowych dla motocykli na parkingu zlokalizowanym na Pl. Jana Pawła II.  

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

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż Miasto wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom motocyklistom. 

 

8.  Odpowiedzi na interpelacje. 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na poprzedniej sesji interpelację zgłosił radny 

Daniel Szymczak i w związku z tym chciałby się dowiedzieć, czy uzyskana odpowiedź 

satysfakcjonuje radnego? 
 

Radny odpowiedział, iż jest usatysfakcjonowany otrzymaną odpowiedzią i uważa, że 

mieszkańcy również będą zadowoleni z takiej decyzji. 
 

9. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej.  
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby wszelkie pytania do dyrektorów placówek 

kultury i sportu odłożyć do pkt 11., w którym to będą omawiane informację nt. funkcjonowania 

każdej z tych placówek. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań do dyrektorów placówek oświaty, ani do prezesów spółek. 

 

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, ppoż. i sanitarnego Miasta Brzeziny 

za 2018 r. 
Naczelnik Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Dariusz Kurek przy pomocy prezentacji 

multimedialnej przedstawił informację Komedy Powiatowej Policji nt. stanu bezpieczeństwa 

publicznego. Wspominał o ubiegłorocznych sukcesach brzezińskich policjantów podkreślając 

iż są jednymi z najlepszych w województwie, choć mają mniejszy skład osobowy –                          

66. policjantów, niż pozostałe komendy. Podsumował wyniki brzezińskiej Komendy oraz 
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omówił wykrywalność sprawców w wyodrębnionych 7 kategoriach przestępstw kryminalnych. 

Ponadto poparł inicjatywę Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącą wyznaczenia miejsc 

parkingowych dla motocyklów, gdyż uważa że takie miejsca są potrzebne oraz przydatne. 

Informacja złożona została w formie pisemnej i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Pytania. 
 

Głos zabrał radny Adam Durański, który odnosząc się do projektu uchwały dotyczącego 

uchylenia uchwały ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, który 

w dniu dzisiejszym ma być procedowany zapytał czy od momentu wejścia w życie w/w 

uchwały bezpieczeństwo w mieście uległo poprawie? 
 

Podinsp. D. Kurek odpowiedział, iż w okresie od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. na Pl. Jana 

Pawła II zanotowano tylko 24. interwencje, z czego 16. dotyczyło zakłócenia porządku 

publicznego. Pod względem ilości interwencji prym wiedzie sklep n ul. Św. Anny, należy 

jednak pamiętać, iż jest on usytuowany blisko Schroniska Brata Alberta i osoby, do których 

wzywane są interwencje nie koniecznie muszą kupować alkohol w tymże sklepie. W związku z 

powyższym nie odpowie na pytanie, czy wprowadzenie ograniczenia wpłynęło na poprawę 

bezpieczeństwa, gdyż zdaniem podinspektora jest to pewna przypadkowość w zakresie 

reagowania na tego typu wykroczenia w tamtym rejonie. 
 

Radny Jakub Piątkowski stwierdził, iż przy dobrej współpracy Urzędu Miasta z Policją oraz 

częstszym patrolowaniu miejsc newralgicznych, w których dochodzi do w/w zdarzeń, 

uchylenie uchwały nie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. 
 

Głos zabrał radny Dariusz Guzek, który na wstępie pogratulował pracownikom KPP bardzo 

dobrych wyników, a następnie poprosił o zwiększenie intensywności przejazdu patroli 

policyjnych w okolicach skrzyżowań: Kordeckiego-Słonecznej oraz Kordeckiego-Potockiego. 
 

Podinspektor odpowiedział, iż na pewno zwrócą na to uwagę. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska poprosiła o wzmożenie kontroli w okolicy przejścia 

dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1, gdyż samochody bardzo często parkowane są 

bardzo blisko przejścia co w dużym stopniu ogranicza widoczność dzieci korzystających z 

przejścia i zagraża ich bezpieczeństwu. 
 

Podinsp. D. Kurek odpowiedział, iż na ul. Moniuszki oraz Fredry Policja stosowała 

postępowania mandatowe, wnioski do sądu, jak również i pouczenia. Jednak, aby Policja była 

skuteczna musi być odstraszająca, a żeby była odstraszająca musi stosować bardziej drastyczne 

środki - mandaty. Obiecał, iż Policja zwróci uwagę na w/w przejście. 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach p. Barbara Kosma przedstawiła 

informację o stanie sanitarnym Miasta. Omówiła m.in. stan wykonawstwa szczepień 

ochronnych, stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, jakość 

wody przeznaczonej do spożycia oraz do celów rekreacyjno-sportowych, stan sanitarno-techniczny 

obiektów użyteczności publicznej, warunki sanitarno-higieniczne w środowisku pracy, 

szkołach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych, a także podejmowane przez 

Sanepid działania promujące zdrowie.  

W dalszym ciągu jednym z głównych problemów rozprzestrzeniania się chorób wśród dzieci 

jest uchylanie się rodziców od obowiązkowych szczepień dzieci. 

Na zakończenie wystąpienia Pani Inspektor poprosiła Władze Miasta o pomoc w rewitalizacji 

budynku PPIS, który pomimo tego, iż znajduje się w rejestrze zabytków jest w bardzo 

kiepskim stanie technicznym. 

Informacja złożona została w formie pisemnej i stanowi załącznik do protokołu. 
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Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Informację nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego przedstawił Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach st. brygadier Dariusz Guzek.  

Poinformował, iż w 2018 r. na terenie Miasta Brzeziny powstało 213. zdarzeń (nastąpił spadek 

o 53 w porównaniu do 2017 r.), w tym: 165. miejscowych zagrożeń, 26. pożarów oraz 22. 

fałszywych alarmów. Wszystkie 26. pożarów zaliczono do grupy pożarów małych. 

W zdarzeniach na terenie miasta rannych zostało 15. osób, odnotowano także 3. ofiary 

śmiertelne. 

Informacja została łożona w formie pisemnej i stanowi załącznik do protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

11. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury i sportu podległych Miastu Brzeziny 

(Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Centrum Promocji i Kultury oraz 

Centrum Kultury Fizycznej) za 2018 r. 
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby od razu przejść do zadawania pytań 

dyrektorom, ponieważ informacje nt. funkcjonowania placówek kultury i sportu były bardzo 

szczegółowo omawiane podczas wszystkich Komisji Rady Miasta. 
 

Radny Przemysław Maślanko zapytał przedstawiciela Miejskiej Biblioteki Publicznej jakimi 

kwotami dysponuje jednostka na zakup nowych woluminów, jaki kluczem kieruje się przy 

zakupach książek oraz jakie poczyniono zakupy w 2018 roku? 
 

Pracownik MBP powiedział, iż o zakupie danej pozycji decydują m.in. czytelnicy, którzy 

wpisują do zeszytu pozycje, które chcieliby przeczytać, natomiast biblioteka przy zakupie bierze 

również pod uwagę pozycje nagradzane. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań do Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach, jednak  Pan 

Paweł Zybała korzystając z okazji podziękował Pani Burmistrz, poprzedniej i obecnej Radzie 

Miasta oraz Przewodniczącym za realizację II etapu rewitalizacji muzeum. 
 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, czy muzeum pobiera opłaty od osób, które przychodzą na 

wystawy, wernisaże? 
 

Dyrektor odpowiedział, iż poza młodzieżą szkolną pozostali mieszkańcy muszą zapłacić 

wejściówkę – bilet normalny w cenie 5zł lub ulgowy - 3zł. Otwarcie wystaw oraz organizowane 

wernisaże zwolnione są z opłat. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż p.o. dyrektora CPiK-u Pani Liliana 

Pietrzak poprosiła, aby na pytania radnych mogła odpowiedzieć na piśmie z racji, iż od 

niedawna sprawuje swoją funkcję. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska poprosiła o ogólną informację nt. zajęć dla dzieci 

zorganizowanych w placówce podczas ferii. 
Powiedziała, iż dotarły do niej informacje, że nie wszystkie chętne dzieci z Brzezin mogły 

wziąć udział w zajęciach, ponieważ miejsca były już pozajmowane przez dzieci spoza terenu 

miasta. 
 

P.o. Dyrektora Liliana Pietrzak odpowiedziała, iż nie było regulaminu naboru. Ogłoszenie o 

organizowanych feriach zostało zamieszczono na facebooku, na stronie Urzędu Miasta oraz na 

tablicach ogłoszeń w szkołach i przedszkolach. Rodzice zgłaszali dzieci telefonicznie i 

pracownicy nie pytali z jakiego terenu są dzieci. Dopiero przy wypełnianiu dokumentacji 

wiadomo było skąd pochodzi dziecko. W związku z tym rzeczywiście w zajęciach uczestniczyły 

dzieci spoza Brzein. W każdych zajęciach uczestniczyło 40. dzieci. W przypadku, gdy rodzice 
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wcześniej zgłosili, że dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach, pracownicy dzwonili do 

rodziców dzieci zapisanych na liście rezerwowej. 
 

Radna poprosiła, aby na przyszłość pamiętać o stworzeniu regulaminu zajęć, aby w pierwszej 

kolejności z w/w zajęć korzystały dzieci z terenu Miasta, czy Gminy. 
 

Pani L. Pietrzak odpowiedziała, iż w przyszłym roku zostanie opracowany regulamin i w 

pierwszej kolejności będą brane pod uwagę dzieci z Brzezin. 
 

Radny Przemysław Maślanko powracając do pytań dotyczących Miejskiej Biblioteki Publicznej 

zwrócił uwagę, iż Powiat Brzeziński co roku zleca Miastu prowadzenie biblioteki publicznej dla 

mieszkańców Powiatu Brzezińskiego przeznaczając na ten cel dość skromne środki – co 

niejednokrotnie podnosił były radny Z. Bączyński. W związku z tym apeluje do Pani Dyrektor 

Biblioteki, aby wystąpiła do Powiatu o zwiększenie środków na ten cel. 
 

Głos zabrał Naczelnik Wydziału Zarządzania Jednostkami Grzegorz Kozieł, który 

poinformował, iż z tego, co mu wiadomo Rada Powiatu w tym roku zamierza na ten cen 

przeznaczyć dokładnie taką sama kwotę, co w ubiegłym roku tj. 12tys. zł. 
 

Następnie głos zabrał Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki, który zaapelował 

do Władz Miasta, aby w tym roku w budżecie zabezpieczyć środki na remont sauny, która jest w 

bardzo złym stanie technicznym. 
 

Radny Przemysław Maślanko poparł dyrektora oraz zwrócił uwagę, iż pływalnia ma już 

kilkanaście lat i obligatoryjnie wymaga pełnego remontu. 
 

Głos zabrała radna Małgorzata Polewczak, która zadała 2. pytania: 

1. Czy kontynuowany będzie remont bieżni? 
2. Kiedy odbędzie się czyszczenie boiska do hokeja? 

 

Ad.1. Dyrektor odpowiedział, iż rewitalizacja bieżni zostanie na wiosnę dokończona we 

własnym zakresie. 

Ad.2. W ubiegłym roku dyrektor podjął współpracę z firmą zajmująca się profesjonalnym 

czyszczeniem boiska do hokeja. Wykonano analizę działań i wartość kosztorysowa zadania to  

około 12-15tys. zł netto (1,5h boiska). Po przeanalizowaniu budżetu CKF-u będzie wiadomo, 

czy jednostka będzie w stanie wykonać to zadanie w tym roku. 
 

Radny Roman Kornecki zapytał czy jest możliwość niekomercyjnego wykorzystania kortów 

tenisowych np. dla dzieci i młodzieży z brzezińskich szkół? 
 

Dyrektor odpowiedział, iż na chwilę obecną nie ma możliwości, aby ktokolwiek korzystał 

bezpłatnie z kortów bez nadzoru, gdyż w grę wchodzi bezpieczeństwo, odpowiedzialność i 

utrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni. Wszystkie brzezińskie szkoły mają wstęp 

bezpłatny i jeżeli dyrektor lub nauczyciel którejkolwiek ze szkół zgłosi potrzebę realizacji zajęć 

programowych na kortach – zostaną one bezpłatnie udostępnione. 
 

12. Informacja nt. wyników kontroli wykonania planu kosztów i dochodów Straży 

Miejskiej za 2018r. przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Brzeziny. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Sobińska-Chruścielewska odczytała protokół z 

kontroli wykonania planu kosztów i dochodów Straży Miejskiej za 2018r.  

Kserokopia protokołu w załączeniu. 
 

Wnioski pokontrolne - Zespół kontrolny w składzie: Dorota Sobińska-Chruścielewska, Adam 

Durański, Marek Matyszczak oraz Daniel Zrobek nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień. 

Przedstawione dokumenty w sposób wyczerpujący przedstawiły wydatki i dochody Straży 

Miejskiej za 2018 rok. 
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Radni nie mieli pytań, co do przedstawionego materiału. 

 

13.  Rozpatrzenie projektów uchwał. 
 

13.1. 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. 
 

Z uwagi, iż radni nie mieli pytań Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały, 

a następnie poddał go pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek – nieobecny podczas głosowania 

4. Roman Kornecki - „wstrzymujący” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - nieobecny podczas głosowania 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za” 

 

Wynik głosowania: 

10. – „za”, 

0. – „przeciw”, 

1. – „wstrzymujący się od głosu”, 
2. – nieobecnych podczas głosowania. 
Uchwała została podjęta. 
 

13.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny. 
Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego 

protokołu. 
 

Radni nie mieli żadnych pytań. 
 

Głosowanie projektu uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek – „za” 

4. Roman Kornecki - „wstrzymujący” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - nieobecny podczas głosowania 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 
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11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za” 
 

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

1. – „wstrzymujący się od głosu”, 
1. – nieobecny podczas głosowania. 
Uchwała została podjęta. 
 

13.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z Fundacji Krajowe Centrum 

Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej „Łowisko” w Brzezinach. 
Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała oraz przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu 

do niniejszego protokołu. 
 

Dyskusja. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zapytał, czy Miasto ponosiło jakieś koszty 

w tytułu członkostwa w „Łowisku”? 
 

Sekretarz Miasta odpowiedziała, iż Miasto Brzeziny jako jedynie nie wniosło żadnego wkładu, 

pozostali fundatorzy wnieśli po 1tys. zł. 
 

Głosowanie: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek – „za” 

4. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - nieobecny podczas głosowania 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 
12. – „za”, 

0. – „przeciw”, 
0. – „wstrzymujący się od głosu”, 
1. – nieobecny podczas głosowania. 
Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

13.4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 

międzygminnych w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego 

Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin w zakresie pomocy 

społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia 

dziennego- Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy 

Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów i Gminy Dmosin. 
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Pracownik Wydziału Zarządzania Jednostkami Katarzyna Sobolewska przedstawiła, a następnie 

odczytała projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

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. 
 

Głosowanie: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

2. Adam Durański - „za” 

3. Dariusz Guzek – „za” 

4. Roman Kornecki - „za” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - nieobecny podczas głosowania 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „za” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „za” 

12. Anna Sokołowska - „za” 

13. Daniel Szymczak - „za” 
 

Wynik głosowania: 
12. – „za”, 

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

Uchwała została jednogłośnie podjęta. 
 

13.5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/385/2018 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Brzeziny 

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży. 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Krzysztof Kotynia przedstawił oraz odczytał  projekt 

uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
 

Dyskusja. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, iż nie może być zbiorowej 

odpowiedzialności za uchybienia w 2. punktach nocnej sprzedaży alkoholu. Stwierdził, iż w 

przypadku gdy występują zakłócenia porządku w miejscach sprzedaży alkoholu Pani Burmistrz 

ma narzędzia do odebrania koncesje na jego sprzedaż dzięki temu pozostali sprzedający nie 

będą ponosić reperkusji. 
 

Głos zabrał radny Dariusz Guzek, który w imieniu mieszkańców ul. Modrzewskiego,                      

Boh. Warszawy oraz Głowackiego zwrócił uwagę, iż uchwała, która ma zostać dzisiaj uchylona 

została wprowadzona m.in. na wniosek w/w mieszkańców, ponieważ klienci sklepów nocnych 

znajdujących się na osiedlach mieszkaniowych nagminnie zakłócali ciszę nocną 

uniemożliwiając mieszkańcom odpoczynek. W związku z powyższym radny prosi o wzięcie pod 

uwagę głosu mieszkańców. Osobiście będzie głosował „przeciw” uchyleniu uchwały. 
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Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały 

podniesione zostały jedynie głosy sprzedawców alkoholu, natomiast nie ma mowy o 

konsultacjach społecznych w tej sprawie. W związku z tym prosi o przedstawienie wyników 

konsultacji. 
 

Pełnomocnik Burmistrza wyjaśnił, iż wyniki konsultacji otrzymał po napisaniu uzasadnienia do 

w/w projektu uchwały - kwestionariusz wypełniły 423. osoby, z czego 62% opowiedziało się za 

zniesieniem ograniczenia sprzedaży, 36% opowiedziało się za utrzymaniem w mocy przyjętej 

uchwały, natomiast pozostałe 2%  nie wypowiedziało swojego zdania. 
 

Pani Burmistrz zwróciła uwagę, iż konsultacje przeprowadzone zostały w ubiegłym roku, a ich 

wyniki powinny zostać uwzględnione. 
 

Naczelnik Wydz. RI Radosław Pyka zakomunikował, iż konsultacje społeczne nigdy nie zostały 

dokończone, ponieważ „niefortunnie zbiegły się z okresem kampanii przedwyborczej” i 

ówczesny Burmistrz nie zwracał na to uwagi. Podkreślił, iż w kwestionariuszu oprócz 

bezwzględnych danych liczbowych zawarte były pytania otwarte, które nie zostały opracowane. 

W związku z tym „wyniki są dość mocno wątpliwe”. 
Następnie poinformował, iż podstawą do cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu jest trzykrotna 

interwencja Policji w ciągu pół roku w danym punkcie, przy czym Policja musi powiązać dany 

przypadek zakłócania porządku publicznego z zakupem napojów alkoholowych  przez 

zakłócającego z danym sklepem, co nie jest takie proste. Dodatkowo zgłoszenie musi być 

dokonane przez osobę postronną, gdyż interwencja zgłoszona przez sprzedawcę, czy właściciela 

sklepu nie jest liczona w poczet interwencji będących podstawa do odebrania koncesji. Wiele 

decyzji na cofnięcie koncesji było kwestionowanych przez SKO.  
 

Radny Dariusz Guzek odparł, iż nie chodzi o to, aby karać właściciela sklepu za niewłaściwe 

zachowanie klientów. Jednak nie wyobraża sobie również, aby trzy patrole Policji pilnowały 

przez całą noc tylko trzech nocnych sklepów w mieście. Zdaniem radnego ograniczenie 

sprzedaży napoi alkoholowych wydaje się najrozsądniejszym sposobem zapewnienia spokoju na 

terenie miasta. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki powiedział, iż Policja może jedynie ukarać 

osoby zakłócające porządek publiczny, natomiast właściwe narzędzia do rozwiązania w/w 

problemu posiada Burmistrz. 
 

Głos zabrał radny Adam Durański, który powiedział, iż uchwałę o ograniczeniu sprzedaży napoi 

alkoholowych należy traktować jako profilaktykę przeciwdziałaniu alkoholizmowi. „Wiele ludzi 

nie mając możliwości kupna alkoholu grzecznie pójdzie spać, co zapobiegnie różnym 

tragediom, czy awanturom domowym”. Radny z całą stanowczością będzie głosował „przeciw”. 
 

Radny Jakub Piątkowski powiedział, iż „wszelkie ograniczanie swobód obywatelskich jest złe i 

niewłaściwe”. Policja powinna czuwać nad porządkiem w mieście, a jak sobie nie poradzi 

można prosić o pomoc Komendę Wojewódzką. 
Następnie zaproponował, aby przejść do głosowania, gdyż każdy radny ma już swoje zdanie w 

tym temacie. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o opinię Komisji Spraw Społecznych. 
 

Przewodniczący komisji Daniel Szymczak poinformował, iż Komisja Spraw Społecznych 

negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały: 
 

1. Tadeusz Barucki - „za” 

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

4. Roman Kornecki - „przeciw” 

5. Grzegorz Maślanko - „za” 

6. Przemysław Maślanko - „przeciw” 

7. Marek Matyszczak - „za” 

8. Jakub Piątkowski - „za” 

9. Małgorzata Polewczak - „przeciw” 

10. Marieta Rdesińska - „za” 

11. Dorota Sobińska-Chruścielewska - „wstrzymujący” 

12. Anna Sokołowska - „wstrzymujący” 

13. Daniel Szymczak - „przeciw” 
 

Wynik głosowania: 
5. – „za”, 6. – „przeciw”, 2. – „wstrzymujących się od głosu”. 
Uchwała nie została podjęta. 

 

14. Wolne wnioski i sprawy różne.  
Radny Daniel Szymczak poruszył kwestię czystości w mieście – zapytał czy z Miasta poszły już 

zlecenia na oczyszczenie miasta po zimie. 
 

Naczelnik Wydz. RI Radosław Pyka odpowiedział, iż spółdzielnia kończy zlecenia, które 

wcześniej wyszły z Miasta, natomiast nowe zlecenia nie są udzielane. Dodał, iż do rozliczenia 

ze spółdzielnią zostało wiele zleceń, z których jakość kilku nie jest zgodna z oczekiwaniami 

Miasta. 
 

Radny odpowiedział, iż na ulicach jest bardzo brudno i należy jak najszybciej zlecić 

oczyszczenie miasta, aby zalegający na ulicach piach podczas opadów nie zapchał studzienek. 
 

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który poruszył 3. kwestie: 
1. Oświetlenia przejścia od szczytu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do osiedla na ul. 

Głowackiego. 

2. Sortowni po dawnym GS-ie – czy są już jakieś ustalenia? 
3. Odpowiedzi na pismo od Pani Prezes TBS-u, w której to m.in. napisano, iż „Pani Prezes 

otrzymała wynagrodzenie zmienne za rok obrotowy”. Mając na uwadze fakt, iż Pani 

Prezes rozpoczęła pracę w spółce od kwietnia 2018 roku zdaniem 

Wiceprzewodniczącego Pani Prezes TBS-u niesłusznie wypłacono wynagrodzenie 

zmienne za cały rok obrotowy. 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała: 
1. Sprawdzone zostanie, czy w ramach programu SOWA będzie możliwa wymiana opraw 

oświetleniowych na znajdujących się tam słupach. Jeśli nie, to zostanie sprawdzone, czy 

zamontowana jest tam w ogóle instalacja, aby można było zamontować oświetlenie. 

2. Sprawa ponownie wróciła do I instancji tj. Burmistrza. Podjęte zostaną wszelkie 

działania, aby sprawa została załatwiona zgodnie z oczekiwaniami Miasta oraz 

mieszkańców. 

3. Kwestia wysokości zmiennego wynagrodzenia zostanie dogłębnie przeanalizowana 

przez Biuro Prawne Urzędu Miasta. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 
 

Następnie odnosząc się do podjętej dzisiaj uchwały dotyczącej ŚDS-u poinformowała, iż Miasto 

złożyło wniosek o dofinansowanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Z uwagi, iż będzie to auto na 19. osób będzie mogło być również wykorzystywane m.in.                   

do przewozu dzieci ze SP Nr 1 na basen. 
 

Radny Daniel Szymczak zapytał, czy w/w samochód będzie w pełni przystosowany do 

przewozu osób niepełnosprawnych tj. będzie wyposażony w windę? 
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Pani Burmistrz odpowiedziała, iż z uwagi, że samochód będzie wykorzystywany dla dzieci oraz 

osób, które będą miały problemy z poruszaniem będzie wyposażony w szyny, które umożliwią 

podnoszenie oraz transport wózka do samochodu. 
 

Przewodniczący Rady dopowiedział, iż system hydrauliczny jest bardziej komfortowy niemniej 

jednak system mechaniczny jest mniej awaryjny. 
 

Radny Dariusz Guzek zapytał jak zostanie zagospodarowany samochód po Straży Miejskiej? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż samochód został przekazany do Wydz. RI i będzie 

wykorzystywany na potrzeby wydziału. Zostanie wyposażony w przenośny pomarańczowy 

kogut oraz tabliczkę „Biuro Inżyniera Miasta”, aby mieszkańcy nie mieli wątpliwości do kogo 

należy. Dodatkowo wykorzystywany jest do przewozu 1. dziecka do Głowna. 
 

Radna Dorota Sobińska-Chruścielewska zapytała, czy wiadomo kiedy odbędą się 

rozstrzygnięcia naborów na wolne stanowiska urzędnicze m.in. do Wydz. Spraw Obywatelskich, 

czy Wydz. RI? Czy nabór cieszył się dużym zainteresowaniem? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż wpłynęło kilka ofert. Nabór do Wydz. Finansowego został 

unieważniony. Zakres obowiązków Inżyniera Miasta zostanie rozdzielony pomiędzy obecnych 

pracowników Wydz. RI. Nabór do Wydz. Spraw Obywatelskich jest w toku. 
Burmistrz podkreśliła, iż w Urzędzie Miasta od 2015 roku nie było prowadzonych żadnych 

naborów na stanowiska urzędnicze. Większość pracowników zatrudnionych jest jako pomoce 

administracyjne, co uniemożliwia im dalszy rozwój oraz karierę. W związku z tym należy 

zrobić wszystko, aby pracownicy mogli podnosić swoje kwalifikacje oraz mieli otwarte ścieżki 

kariery. 
 

Radna zapytała kto do momentu rozstrzygnięcia naboru na Inżyniera Miasta przejmie jego 

obowiązki? 
 

Pani Burmistrz odpowiedziała, iż zakres obowiązków zostanie rozdzielony pomiędzy 

pracowników Wydz. RI. 
 

Radna poprosiła, aby ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze publikowane były 

również na stronie głównej Urzędu Miasta, aby więcej osób mogło aplikować. 
 

Burmistrz odpowiedziała, iż rozważa możliwość publikacji ogłoszeń na facebooku Miasta. 
 

Radna stwierdziła, iż jest to bardzo dobry pomysł. 
 

Głos ponownie zabrał radny Daniel Szymczak, który zadał 2. pytania: 
1. Kiedy i kto będzie oczyszczał miasto? 

2. Jakie prace prowadzone są obecnie na terenie żłobka, gdyż w ostatnim czasie widział 

tam pracowników? 
 

Ad.2. W dniu dzisiejszym odbędzie się protokólarne przekazanie terenu budowy od „Communal 

Service”. Budowa żłobka nie jest jednak zagrożona - będzie kontynuowana. Miasto jest obecnie 

na etapie sporządzenia zastępczego projektu na 43. dzieci (pierwotny projekt na 90. dzieci).                    

W terminie do 15 marca br. projekt zostanie dokończony, Miasto uzyska wszelkie niezbędne 

pozwolenia i jak tylko uzyskamy informację, że otrzymaliśmy dofinansowanie zostanie 

ogłoszony przetarg – tak, aby jak obiecała Pani Burmistrz - do 30 września br. inwestycja 

została zrealizowana. 
Ad.1. Pani Burmistrz zastanawia się kto będzie w/w usługę wykonywał. Wyjaśniła, iż każde 

zlecenie przekazywane spółdzielni odbierane jest protokólarnie i w momencie kiedy Miasto ma 

uwagi, co do jakości wykonanych usług nie będzie płacić za wykonanie tyle, ile było określone 

w umowie – taka sytuacja dotyczy kilku zleceń. 
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Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych Marcin Pluta dopowiedział, iż podczas 

dzisiejszego posiedzenia przyszła informacja, iż wniosek na żłobek przeszedł i jest 

rekomendowany do dofinansowania. Przygotował dla Pani Burmistrz oświadczenie o przyjęciu 

środków i jak tylko dokument zostanie podpisany będzie można przystąpić do realizacji 

projektu. 
 

Pani Burmistrz podziękowała Naczelnikowi M. Plucie za ogrom pracy, który włożył w ponowne 

przygotowanie wniosku, jak również za to, iż wszystkie przygotowane przez niego wnioski 

uzyskują zawsze pozytywną ocenę. 

Następnie poinformowała, iż został już ogłoszony przetarg na „Zaginione Miasto”                                  

tj. rewitalizację muzeum i ma nadzieję, że po rewitalizacji placówka odzyska swój dawny blask. 
 

Przewodniczący Rady Miasta na zakończenie posiedzenia poinformował, iż z dniem 8 lutego br. 

Wojewoda Łódzki wygasił mandaty radnych: Daniela Zrobka z okręgu wyborczego nr 5 oraz 

Krzysztofa Sienkiewicza z okręgu wyborczego nr 14. W dniu 7 kwietnia br. w w/w okręgach 

odbędą się ponowne wybory. 

 

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

VIII sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 1345 . 
               

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

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

Rady Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=tx6TaGwWfy0. 

 

        Przewodniczący Rady 
 

          Grzegorz Maślanko 
 


