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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

3. Przyjęcie protokółu XLV sesji Rady Miasta. 

4.   Część uroczysta sesji poświęcona  ustanowieniu Patrona  Miasta Brzeziny   

            4.1. rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Miasta „Stanowisko w sprawie    

            ustanowienia Świętej Anny Patronką Miasta Brzeziny”, 

            4.2. występ dzieci i młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

            z okolicznościowym programem artystycznym. 

 

      Część merytoryczna sesji. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 

2014 rok.  

9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020.  

10. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Rady Miasta, komisji Rady i dyżurów 

radnych za II półrocze 2013 roku. 

11. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał w sprawie: 

11.1.ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Brzeziny.  

11.2.przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 r.  

11.3. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.  

11.4. ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,   

11.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014 – 2020.   

11.6.określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania 

udzielone w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.    

11.7. wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 

Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

11.8 uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny dla działek w obrębie 7, położonych między ulicami Głowackiego 

i Sienkiewicza.  

     12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

     13. Zakończenie obrad. 

 

  



 3 

 

1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając obrady XLVI sesji Rady 

Miasta Brzeziny powiedział, że Rada wpisuje się tą sesją w obchody 650 – lecia 

potwierdzenia praw miejskich  Brzezin przez króla Kazimierza Wielkiego. Jednym z punktów  

obchodów jest ustanowienie Patrona Miasta Brzeziny. Następnie przywitał przybyłych 

radnych i gości, wśród nich: proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ks. 

Dziekana Bogumiła Walczaka, starostę Edmunda Koteckiego, wicestarostę Zbigniewa 

Lechańskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława 

Tomaszewskiego, zastępcę komendanta powiatowego Policji mł. insp. Cezarego Petrusa,  

burmistrza  Marcina Plutę z zastępcą Romanem Sasinem  i kierownictwem Urzędu Miasta, 

kierowników jednostek organizacyjnych i prezesów spółek miejskich oraz pozostałych 

przybyłych gości. Szczególnie serdecznie przywitał uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Brzezinach I stopnia z dyrektor Joanną Paprocką, którzy przygotowali na 

dzisiejszą uroczystość muzyczny program artystyczny. 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad sesji i zdolność do podejmowania 

uchwał na podstawie listy obecności podpisanej przez 14 radnych. Poinformował, że radna 

Barbara Kozłowska usprawiedliwiła swoje spóźnienie ważnymi sprawami zawodowymi. 

 

2. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.   

 

Przewodniczący Rady poinformował obecnych o przekazanym radnym proponowanym 

porządku obrad i zapytał o wnioski oraz propozycje do porządku. Ponieważ nie usłyszał 

zgłoszeń, sam zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt  11.9 Rozpatrzenie o 

projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu  

w Łodzi skargi na uchwałę Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Brzeziny wraz z odpowiedzią na skargę. 

 

W głosowaniu radni jednomyślnie 14 głosami „za” przyjęli ten wniosek, a następnie cały 

zmieniony porządek obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XLV sesji był dostępny zarówno w wersji 

elektronicznej na stronie miasta, jak i w wersji tradycyjnej w biurze Rady Miasta. Zapytał, 

czy są uwagi do treści protokołu? Ponieważ nie było reakcji, poddał treść protokołu pod 

głosowanie. 

 

Za przyjęciem protokołu XLV sesji było 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

4. Część uroczysta sesji, poświęcona ustanowieniu Patrona Miasta Brzeziny 

 

4.1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta pt.: „Stanowisko w sprawie 

ustanowienia Świętej Anny Patronką Miasta Brzeziny” 

 

Burmistrz Marcin Pluta uzasadnił  projekt uchwały. Powiedział, że jest zaszczycony 

przedstawieniem kandydatury św. Anny jako przyszłej patronki naszego miasta. Pomysł 
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nadania patrona Brzezinom wyniknął z prac Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650 –lecia 

potwierdzenia praw miejskich Brzezin przez króla Kazimierza Wielkiego.  

Burmistrz przedstawił następnie charakterystykę św. Anny. 

Kult św. Anny rozpowszechniony był we wczesnych początkach chrześcijaństwa, zwłaszcza  

wschodniego, a od X wieku także w chrześcijaństwie zachodnioeuropejskim.  

Św. Anna żyła w I wieku  p.n.e. Była matką Maryi i babcią Jezusa Chrystusa. Pochodziła  

z plemienia Judy w Galilei, z rodziny kapłańskiej. Anna i jej małżonek Joachim byli długo 

parą bezdzietną. Po długich oczekiwaniach i zwiastowaniu przez anioła urodziła się Maryja.  

Święta Anna jest patronką szczęśliwych małżeństw, matek, dzieciństwa, wdów, chorych. Jest 

także patronką tkaczy i krawców, czyli tych rzemieślników, którzy  w przeszłości rozwijali 

nasze miasto.  

W uchwale podajemy szczególny zbieg okoliczności  kilku ważnych  dla Brzezin dat: 

 - 650- lecia powstania miasta Brzeziny, 

 - 875- tej rocznicy erygowania parafii rzymsko – katolickiej, 

 - 295- tej rocznicy  zbudowania kościółka modrzewiowego pod wezwaniem św. Anny. 

Burmistrz poinformował, że uchwała ma charakter intencyjny i jej podjęcie rozpocznie 

procedurę nadania miastu patrona. Wcześniej poczynione zostały wstępne uzgodnienia  

z Archidiecezją Łódzką oraz z proboszczami parafii w Brzezinach. Po przyjęciu uchwały 

przekażemy ją  Metropolicie Łódzkiemu abp Markowi Jędraszewskiemu, który wystąpi  

o formalną zgodę Stolicy Apostolskiej w sprawie ustanowienia patrona dla Brzezin. 

 

Po wystąpieniu burmistrza przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu księdza kanonika, 

proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża Bogumiła Walczaka. 

 

Ksiądz dziekan Bogumił Walczak podziękował za zaproszenie na sesję. Powiedział, że  

z radością przyjął propozycję wyboru św. Anny na patronkę Miasta Brzeziny. Dodał, że  

w archidiecezji łódzkiej swojego patrona mają dopiero trzy miasta: Łódź,  Pabianice  

i Bełchatów.   Brzeziny będą więc czwartym miastem  posiadającym swojego patrona. 

Ks. proboszcz przytoczył następnie historię zabytkowego drewnianego kościółka św. Anny. 

Zauważył, że przed 15. laty, gdy obejmował parafię,  kościółek  był w bardzo złym stanie. 

Został on zbudowany  w 1719 r. dzięki funduszom brzezińskiego mieszczanina Stanisława 

Bujakiewicza.  Na początku XXI wieku, gdy groziło kościółkowi zawalenie, zebrała się w 

2004 r. grupa miłośników tego zabytku i  utworzyła Społeczny Komitet Odnowy Kościoła 

Świętej Anny w Brzezinach. Celem Komitetu było uratowanie a następnie restauracja 

kościoła. Do tej pory, ani państwowy Urząd Ochrony Zabytków, ani samorząd, nie dotowali 

remontu tego zabytku. Dzięki aktywności Społecznego Komitetu przywrócono kościołowi 

kształt świątyni, odtwarzając kruchtę na zewnątrz, gdyż do tej pory kościół przypominał 

stodołę. Dużym udogodnieniem dla wiernych jest wykonanie placu przed kościołem z 

chodnikiem i miejscami do parkowania samochodów. Proboszcz podziękował  w tym miejscu 

członkom Komitetu za dotychczasową aktywną działalność w organizowaniu środków 

finansowych oraz samorządowi miejskiemu za udzielanie finansowego wsparcia w 

odbudowie kościoła św. Anny. Prosił o dalszą hojność darczyńców, ponieważ nie wszystkie 

prace renowacyjne zostały wykonane. Trzeba odnowić zabytkowy ołtarz główny z 

wizerunkiem św. Anny, ołtarz boczny, konstrukcję belki nośnej oraz kilka zabytków 

ruchomych.  

Wysiłki w ratowaniu kościoła św. Anny zostały docenione przez  Generalnego Konserwatora 

Zabytków. Parafia i jej Społeczny Komitet zostali laureatem konkursu pn. „Zabytek 

Zadbany”. Proboszcz przypomniał, że dzień 26 lipca jest miejscowym świętem religijnym z  

odpustem i rozdawaniem ciasteczek św. Anny na pamiątkę patronki. 
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W imieniu władz powiatu brzezińskiego głos zabrał starosta Edmund Kotecki.  Pogratulował 

pomysłodawcom ustanowienia św. Anny  przyszłą patronką miasta Brzeziny. Według starosty 

jest to wyjątkowa, historyczna chwila dla miasta . Wspomniał swój pobyt w historycznych 

miejscach  Jerozolimy, gdzie urodziła się św. Anna, jej córka Maryja i Jezus, gdzie jest droga 

krzyżowa  i grota, gdzie są źródła chrześcijaństwa i naszej wiary.  Wybranie patronki - św. 

Anny jest - ważne z wielu powodów dla miasta i jego mieszkańców. Jest to święta, która ma 

w swojej opiece rodzinę, dzieciństwo, osoby starsze i schorowane, także rzemiosło: młynarzy, 

piekarzy, tkaczy, krawców. Uważa, że wybranie św. Anny – ważnej dla naszej wiary świętej-  

jest przełomem we wstrzymaniu procesu agnostyzacji w zarządzaniu miastem. 

 

W imieniu Komisji Spraw Społecznych przewodnicząca Grażyna Korybut przekazała 

pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały o stanowisku dot. ustanowienia Świętej Anny 

Patronką Miasta Brzeziny. Wypowiedziała się także jako członek Społecznego Komitetu 

Odnowy Kościoła Świętej Anny. Powiedziała, że udało się wokół idei odnowy kościoła św. 

Anny zintegrować wielu mieszkańców z różnych środowisk Brzezin. Marzeniem członków 

Społecznego Komitetu  od wielu lat było ustanowienie św. Anny patronką miasta Brzeziny  

i właśnie to konsekwentne dążenie w tej chwili jest urzeczywistniane.   

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie tekstu projektu uchwały. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały przez burmistrza Marcina Plutę przewodniczący poprosił  

o głosowanie 

 

W głosowaniu udział wzięło 14. radnych i wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się „za”.  

 

O głos poprosił jeszcze wicestarosta Zbigniew Lechański, który pogratulował  radnym   

i Społecznemu Komitetowi Odnowy Kościoła Świętej Anny podjęcia uchwały o ustanowieniu 

patronki Miasta Brzeziny. Wskazał, że ustanowienie patrona  sprzyja budowaniu tożsamości i 

prestiżu zarówno miasta i jego mieszkańców oraz powiatu brzezińskiego.  

 

Na zakończenie  tego punkt porządku obrad przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że 

objęcie patronatem naszego miasta przez świętą Annę spowoduje, że będziemy dla siebie 

lepsi i życzliwsi. 

 

 4.2. Występ dzieci i młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia z 

okolicznościowym programem artystycznym. 

 

Przewodniczący Rady poprosił dyrektor PSM Joannę Paprocką o zaprezentowanie młodych 

artystów. 

 

Dyrektor  Joanna Paprocka przedstawiła uczniów PSM. Kolejno wystąpili:   

- Jan Domański  - akordeonista,  

- zespół gitarowy w składzie: Adrian Gwis, Marcin Kotynia i Kacper Kruś,  

- kwartet fletowy w składzie: Gabriel Świerczyński, Weronika Rosiak, Klaudia Siucińska i 

Stanisław Podgrocki,  

- duet wokalny - Sara Kunka i Natalia Borowińska,  

- saksofonista  - Piotr Białek z  akompaniamentem pianistki nauczycielki PSM Joanny 

Kowalewskiej.  
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Wspaniały występ uczniów  PSM docenili radni, nagradzając młodych wykonawców 

brawami, a przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Baczyński złożył podziękowanie na ręce 

dyrektor Joanny Paprockiej. 

   

Ksiądz dziekan Bogumił Walczak podziękował radnym miasta, burmistrzowi i wszystkim, 

którzy przyczynili się do ustanowienia patronki Brzezin – św. Anny. Powiedział, że ma 

nadzieję na pozytywną decyzję stolicy apostolskiej w sprawie patronki miasta Brzeziny. 

Mówi o tym dlatego, gdyż  przy ul. św. Anny znajduje się schronisko dla bezdomnych, 

prowadzone przez brzezińskie koło stowarzyszenia  im. Św. Brata Alberta, a św. Anna jest 

także patronką bezdomnych. Schronisko posiada 13 miejsc dla bezdomnych mieszkańców 

Brzezin, z których jak na razie wykorzystane jest 11 miejsc. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi wyraził podziękowanie  władzom samorządowym miasta za finansowe wsparcie 

poprawy stanu brzezińskich zabytków sakralnych. 

 

Część merytoryczna sesji 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

 

Przewodniczenie obradom Rady Miasta przejęła chwilowo wiceprzewodnicząca Rady Zofia 

Krawczyk, która poprosiła o przedstawienie sprawozdanie  burmistrza  z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że w okresie od 31 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 

2014 r. wykonano m.in. następujące prace: 

 

- 31 grudnia 2013 r. wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę usług 

ubezpieczeniowych mienia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej i następstw 

nieszczęśliwych wypadków firmę Inter Risk z Warszawy na kwotę 80,2 tys. zł, 

 - 31 grudnia/1 stycznia wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta i zastępcą burmistrza wraz 

z mieszkańcami naszego miasta przywitano Nowy 2014 rok na Placu Jana Pawła II, 

rozpoczynając obchody 650 – lecia miasta Brzeziny, 

- 3 stycznia odbyło się spotkanie burmistrza z arcybiskupem Metropolitą Łódzkim Markiem 

Jędraszewskim w sprawie ustanowienia św. Anny Patronką Miasta Brzeziny, 

- 10 stycznia na spotkaniu z prezesem PEC Sp. z o. o. omówiono wstępną koncepcję budowy 

domu komunalnego przy ul. Sportowej, tego samego dnia odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami orkiestr OSP Brzeziny i OSP Dzierżązna  ws. przyszłości orkiestry i jej 

finansowania, 

- 13 stycznia odbyło się spotkanie strategiczne  ws. pozyskania środków unijnych w okresie 

programowania 2014-2012, tego samego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy 

CITY-NET ws. dot. możliwości ułożenia światłowodu i kabla energetycznego przy realizacji 

zadań z zakresu fotowoltaiki, 

- 15 stycznia uzupełniono wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o 

dofinansowanie robót budowlanych budynku wielofunkcyjnego na terenie stadionu Brzeziny 

przy ul. Sportowej, w którym uruchomione zostanie Centrum Rehabilitacji służące 

rehabilitacji leczniczej, 

- 16 stycznia spotkano się z projektantami ws. wykonania dokumentacji technicznej na 

remont Przedszkola Nr 3 w Brzezinach, 

- 16 i 18 stycznia miało miejsce spotkanie z proboszczami brzezińskich parafii ws. patronki 

miasta, 

- 17 stycznia zastępca burmistrza spotkał się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 

w Łodzi ws. uruchomienia instalacji przetwarzania odpadów przy ul. Łódzkiej, 
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- 18 stycznia złożono kwiaty przy pomniku „Bohaterów walk 1939-1945” na placu Jana 

Pawła II oraz na grobach poległych żołnierzy na brzezińskim cmentarzu, 

- 20 stycznia odbyło się spotkanie robocze z wicestarostą i dyrektorem PUP w ramach 

Powiatowej Rady Zatrudnienia ws. uzgodnienia harmonogramu realizacji środków Funduszu 

Pracy, tego samego dnia miało miejsce spotkanie Stowarzyszenia Partnerstwa Ziemi 

Brzezińskiej, odbyło się także spotkanie z p. Dariuszem Stachurą  ws. koncertu „Trzech 

tenorów do potęgi” podczas tegorocznych Dni Brzezin,  

- 22 stycznia złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi uzupełniony wniosek na dofinansowanie zadania „Innowacje w 

zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny” – instalacje 

fotowoltaiczne na dachu budynków Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej na wartość 1.304,4 tys. zł. 

 

Radny Jakub Piątkowski, nawiązując do spotkania 17 stycznia, zapytał, w jaki sposób 

zostanie zasilona instalacja przetwarzania odpadów w przypadku, gdy właściciel sąsiedniej 

działki nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kabla energetycznego przez jego teren? 

 

Burmistrz odpowiedział, że w takim przypadku instalację przetwarzania odpadów zasili się 

przewodem napowietrznym. Jest także możliwość wywłaszczenia terenu zgodnie z prawem, 

dla realizacji celu publicznego. 

 

Zastępca burmistrza dopowiedział, że chodzi tutaj o zasilenie transformatora.  Udzieli 

szczegółowej odpowiedzi radnemu po rozeznaniu możliwości wykupienia wąskiego na 8 – 10 

metrów gruntu przylegającego do miejsca, gdzie będzie zlokalizowany transformator 

zasilający instalację przetwarzania odpadów. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, skąd wziął się pomysł budowy budynku socjalnego przez 

spółkę PEC? 

 

Burmistrz odpowiedział, że inicjatywa podjęcia się zadania budowy domu socjalnego przez 

spółkę PEC pochodzi od jej prezesa. Spółka jest firmą dobrze gospodarującą, posiada 

niezbędne  do wykonania tego zadania środki . Ponadto statut PEC zezwala na to. Wyjaśnił 

też, że budową drugiego budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne i komunalne 

zlokalizowanego na terenie byłego zakładu zieleni miejskiej zajmie się spółka TBS. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała, dla jakich celów będzie stawiany budynek na terenie 

stadionu przy ul. Sportowej? 

 

Burmistrz odpowiedział, że będzie tam centrum rehabilitacji  integracyjnej dla 

niepełnosprawnych sportowców. Zamierzamy powołać Zakład Aktywizacji Zawodowej, 

który będzie aplikować o środki na terapię rehabilitacyjną w celu uzawodowienia osób 

niepełnosprawnych. 

 

Radny Grzegorz Kędzia w swojej wypowiedzi, dotyczącej historii politycznej Brzezin, 

nawiązał do informacji burmistrza z 17 stycznia. 2014 r., w której  datę 17 stycznia 1945 r. 

nazwano dniem wyzwolenia Brzezin. Zdaniem radnego jest to niezgodne zarówno z prawem 

lokalnym, jak i międzynarodowym. Przywołał tu uchwałę Rady Miasta  z 2 marca 2012 roku 

w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W uchwale tej  

Armię Czerwoną nazwano okupantem. W związku z tym 18 stycznia 1945 roku wraz z 

wejściem „Sowietów” do Polski i do Brzezin nastąpiła zmiana okupanta. Odniósł się także do 
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Karty Narodów Zjednoczonych, która mówi o prawie narodów do samostanowienia. 

Powiedział, że prawo do samostanowienia Polaków po wojnie zostało im odebrane, gdyż  

wybory styczniowe 1947 roku zostały sfałszowane, podobnie jak referendum 3 x tak. W 

związku z tym  nie mamy moralnego prawa obchodzić święta wyzwolenia Brzezin 17 

stycznia i prosił, aby o tym w przyszłości pamiętać. 

Poprosił także, aby uporządkować kalendarz obchodów różnych rocznic w naszym mieście i 

podawać go do powszechnej wiadomości  przez gazetę BIS bądź przez Internet. Powinno to 

być zadaniem  komórki odpowiedzialnej za promocję miasta. Powiedział też, że  nigdzie nie 

można było znaleźć informacji o uczczeniu w naszym mieście rocznicy wybuchu powstania 

styczniowego. 

 

Burmistrz  wyjaśnił, że data wyzwolenia Brzezin jest umowna. Zgodził się z wypowiedzią 

radnego, że wojska sowieckie były okupantem, a nie wyzwolicielem Polski. Burmistrz 

wyjaśnił, że 22 stycznia złożono kwiaty na grobie powstańców styczniowych na cmentarzu 

parafialnym. Nie była to jednak oficjalna delegacja, ale indywidualna inicjatywa  doradcy 

Krzysztofa Kotni i zastępcy burmistrza Romana Sasina. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w roku ubiegłym obchodziliśmy okrągłą 150-tą 

rocznicę wybuchu powstania styczniowego, którą Sejm RP uczcił stosowną uchwałą. 

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła o informowanie nawet sms  o składaniu kwiatów, wtedy 

byłaby możliwość przyłączenia się radnych do delegacji miasta. 

 

Burmistrz powiedział, że nie był inicjatorem tych obchodów, ale zgodził się z wypowiedzią 

radnej Grażyny Korybut. 

 

Radny Tadeusz Barucki podważył zasadność umieszczenia w informacji o pracach burmistrza 

udziału w obchodach Sylwestra i Nowego Roku, gdyż – jak to ujął -  nie jest to praca, tylko 

przyjemność. 

 

Burmistrz nie zgodził się z poglądem radnego. Powiedział, że zarówno on, przewodniczący 

Rady i zastępca burmistrza występowali oficjalnie, rozpoczynając w imieniu samorządu miasta 

Brzezin rok obchodów 650 - lecia miasta Brzeziny. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodniczący Rady przejął prowadzenie obrad i poprosił o przedstawianie interpelacji i 

zadawanie pytań przez radnych. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy zgłosił się  ostatnio jakiś inwestor, zamierzający rozpocząć 

działalność gospodarczą w naszym mieście? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że zwracają się do nas z pytaniami o warunki do lokalizacji i rozpoczęcia 

różnych inwestycji. W chwili obecnej przygotowujemy strefę inwestycyjną. W opracowaniu 

znajduje się dokumentacja uzbrojenia terenu. Najpierw jednak trzeba usunąć z terenu kopalni  

„Fara” górę piachu. 
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7. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady omówił sprawę wystąpienia prezesa BSM wnioskującego o 

przekształcenie dzierżawy wieczystej działek pod garażami w prawo własności z 99-cio 

procentową bonifikatą. Poinformował, że otrzymał do wiadomości kopię odpowiedzi 

burmistrza skierowanej do BSM, że bonifikata nie może być zastosowana, gdyż zgodnie z 

prawem można ją stosować przy przekształcaniu nieruchomości służących tylko celom 

mieszkaniowym. 

 

Radna Grażyna Korybut poinformowała, że otrzymała zaległe wyjaśnienie prezesa 

Spółdzielni Socjalnej w sprawie struktury zatrudnienia spółdzielni oraz w sprawie 

zatrudniania osób bezdomnych. 

 

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 

2014 rok. 

 

Skarbnik miasta  Grażyna Mela  przedstawiła główne wielkości charakteryzujące budżet 

miasta  na 2014 rok. Obrazują je następujące wskaźniki: 

 

- dochody budżetu w łącznej wysokości                          33.199.739,85 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości                              32.544.287,10 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości                            655.452,75 zł. 

- wydatki budżetu w łącznej wysokości                          34.410.323,56 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości                             29.791.900,56 zł,  

2) wydatki majątkowe w wysokości                         4.618.423, 00 zł, 

 

 - plan wydatków inwestycyjnych wynosi na 2014r.       4.267.423,00 zł, z tego: 

     1)   ze środków własnych                                             2.821.386,54 zł, 

     2)   z kredytu bankowego i pożyczek                           1.210.583,71 zł, 

     3)   ze środków zewnętrznych                                         235.452,75 zł.  

 

 - różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości           

1.210.583,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w ramach planowanych przychodów budżetu, 

 - wskaźnik zadłużenia budżetu planowany na 2014 r. wynosi 50,34%. 

Skarbnik wyjaśniła, że w stosunku do prowizorium budżetowego dokonano kilku zmian, 

które dotyczą zwłaszcza wprowadzonych do planu inwestycji  w 2014 r. modernizacji 

Przedszkola Nr 3 i budowy domu socjalnego. Łączny koszt na modernizację Przedszkola Nr 3 

wynosi 1.342 tys. zł i został rozbity na 2 lata. Na 2014 rok przypada 740 tys. zł. Remont 

Przedszkola ma  być przeprowadzony w I etapie w miesiącach od czerwca do końca września 

2014 r. Skarbnik powiedziała, że szczegółowo budżet  na 2014 omawiano na posiedzeniach 

komisji Rady. Powiedziała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

przesłał pozytywną uchwałę Nr III/46/2014 w sprawie  budżetu Miasta Brzeziny na 2014 r. 

oraz uchwałę Nr III/47/2014 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. 
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Radny Grzegorz Kędzia ocenił deficyt budżetowy jako niewysoki, który można  

zaakceptować ze względu na inwestycje. Zakłada, że wpływy nie są przeszacowane. 

Oczekuje też, że w 2015 roku planowany budżet będzie już bez deficytu. 

 

Radny Adam Miazek powiedział, że składał trzy wnioski do budżetu 2014 roku i nie zostały 

one uwzględnione. Pierwszy wniosek dotyczył budżetu bez zakładanego deficytu – nie został 

podjęty, chociaż planowany deficyt jest mniejszy niż w 2013 roku. W zadaniach 

inwestycyjnych nie ma utwardzenia ulicy Polnej i odwodnienia terenu osiedla. Trzeci 

wniosek dotyczył planowanych dochodów Straży Miejskiej, które powinny być na poziomie 

roku ubiegłego, a są wyższe o 46,3%. Radny uważa, że  plan ten nie zostanie wykonany. 

Radny ma też wątpliwości, czy kwota 1 mln zł wystarczy na funkcjonowanie gospodarki 

odpadami. 

 

Burmistrz powiedział, że przy stawce 7 zł/os. za odbiór odpadów segregowanych, system nie 

może się zbilansować i właściwsza byłaby stawka 9zł/os., ale na razie nie będziemy jej 

zmieniać. Natomiast, jeśli chodzi o planowane dochody Straży Miejskiej, to uważa, że są one 

realne do uzyskania. Burmistrz powiedział, że naprawę drogi w ul. Polnej i budowę chodnika 

w ul. Kilińskiego chcemy wykonać ze środków zaoszczędzonych w trakcie roku. Dla 

wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji, w przypadku pojawienia się dodatkowych środków 

finansowych burmistrz polecił opracować dokumentację techniczno – ekonomiczną dla kilku 

zadań, możliwą do szybkiego wykorzystania. 

 

Inżynier miasta  Monika Kuźmicka – Szczech potwierdziła, że specjalnie zatrudniony 

projektant może w ciągu 2 tygodni  przygotować dokumentację projektowo – kosztorysową 

dla robót w ul. Kilińskiego, Skłodowskiej i Przechodniej. 

 

Radna Halina Szczepaniak  powiedziała, że planowane na  naprawy i budowę chodników 

środki w wysokości 100 tys. zł to stanowczo za mało w stosunku do potrzeb. Radna uważa 

też, że za 1 mln zł nie wybudujemy domu socjalnego. 

 

Burmistrz  wyjaśnił, że planowane na 2014 r. środki w wysokości 1 mln zł na budownictwo 

socjalne i komunalne, to tylko wkład miasta, a resztę uzyskamy ze środków zewnętrznych. W 

budżecie na 2014 r. nie mogliśmy wykazać wyższej kwoty na roboty drogowe, ponieważ nie 

„domknąłby” się  wtedy budżet. Budynek socjalny mamy zamiar zlokalizować na działce po 

byłym zakładzie zieleni, gdyż są tam podstawowe media, oprócz ciepła z centralnego 

ogrzewania, które zostanie tam doprowadzone. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z wcześniej 

rozpatrywanych lokalizacji przy ul. Szarych Szeregów oraz przy ul. M. Skłodowskiej. 

 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że przewiduje zwiększenie zadłużenia budżetu, a  

emisja obligacji niewiele pomoże w osiągnięciu korzystnych wskaźników finansowych. 

Radna przestrzegała przed nadmiernym zaciąganiem kredytów w tym roku. 

 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że dzięki zaufaniu radnych udało się przeprowadzić 

korzystną  finansowo operację emisji obligacji. Tylko za ub. rok zaoszczędziliśmy 150 tys. zł 

na obniżeniu realnych odsetek. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał obecnym nadzwyczajną sesję Rady poświęconą emisji 

obligacji komunalnych i stwierdził, że było to dobre rozwiązanie dla finansów miasta. 
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Radna Grażyna Korybut powiedziała, że dzięki emisji obligacji uda się zrestrukturyzować 

zadłużenie budżetu. Jednakże poprawa płynności finansowej spowodowała,  że zaczynamy 

odważniej sięgać po nowe kredyty inwestycyjne. Mieliśmy być przezorniejsi w dalszym 

zadłużaniu się. Radna apelowała o rozwagę przy zaciąganiu kredytów. 

 

Burmistrz odpowiedział, że znalazły się możliwości dla sfinansowania ważnych inwestycji z 

udziałem środków zewnętrznych i szkoda byłoby z takiej okazji nie skorzystać. 

 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że nie zaciągamy obecnie takich dużych kredytów jak 

dawniej, właśnie w trosce o niższy poziom zadłużenia.. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy możliwe jest, że Inspekcja Transportu Samochodowego 

może zabrać nasz radar? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że ITS ma przejmować  radary stacjonarne, natomiast nic nie słyszał, aby 

były jakieś zmiany w stosunku do radarów mobilnych. 

 

Radna Małgorzata Pyka  stwierdziła, że zaproponowany przez burmistrza budżet miasta  nie 

jest budżetem obywatelskim. Niewiele też wiemy o środkach  zewnętrznych na budownictwo 

socjalne. Zapytała także, czy upadła idea Środowiskowego Domu Samopomocy? 

 

Burmistrz odpowiedział, że nasze oczekiwania tj. moje i Rady w sprawie formuły budżetu 

obywatelskiego niestety się rozminęły. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że przygotujemy 

projekt budżetu obywatelskiego na 2015 rok wg. uzgodnionej wcześniej formuły. Obecny 

budżet obejmuje jednak kwestie społeczne korzystne dla mieszkańców. Chodzi o budowę 

placów zabaw dla dzieci przy obu szkołach podstawowych. Burmistrz wyjaśnił, że idea 

utworzenia domu środowiskowego w 2014 r. upadła, gdyż nie mamy obecnie na to środków. 

Ale nie zarzucamy tego projektu. Moim zdaniem – mówił burmistrz - obecnie ważniejszym 

projektem jest budowa obiektu na stadionie z wykorzystaniem środków zewnętrznych z 

Funduszu Aktywizacji Zawodowej.  

W sprawie budowy budynku socjalnego, burmistrz wyjaśnił, że za 1,7 mln zł jesteśmy w 

stanie wybudować czterokondygnacyjny dom o 20 mieszkaniach. W chwili obecnej jesteśmy 

na etapie jego projektowania. 

 

Przewodniczący Rady wyraził żal, że nie mamy budżetu obywatelskiego w tym roku, ale 

rzeczywiście budowa dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 rozwiązuje 

problem, który zgłaszali rodzice małych dzieci. Jesteśmy jako Rada Miasta  zadowoleni  

z reakcji administracji miasta  na  rozwiązanie kompleksowe poprawy stanu obiektu 

Przedszkola Nr 3. Wizytacja radnych w tym przedszkolu spotkała się z właściwym odzewem 

administracji miasta w postaci przygotowania kosztorysu, dokumentacji technicznej i 

środków finansowych na dwuetapową modernizację obiektu tego przedszkola. 

Dowiedzieliśmy się, że prace budowlane I etapu rozpoczną się w czerwcu i będą trwały do 

końca września 2014 r. a  ich koszt ma wynieść 740 tys. zł. Przewodniczący Rady wyraził 

zadowolenie z udanej operacji finansowej w sprawie emisji obligacji komunalnych, która 

powinna zapewnić poprawę struktury zadłużenia miasta. Jednak przestrzegł, że budżet  miasta  

nie jest z gumy i wszystkich życzeń nie można spełnić jednocześnie. Poinformował, że czyni  

przygotowania do retransmisji telewizyjnej mszy świętej za pośrednictwem TVP Polonia.  

Oprócz wydźwięku religijnego, byłaby to doskonała promocja naszego miasta  na cały świat, 

właśnie w roku obchodów 650 – lecia Miasta  Brzeziny.  
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Burmistrz zapowiedział wydzielenie środków na remonty elewacji budynków, stąd też 

propozycja uchwały w sprawie wkładu 300 tys. zł do spółki TBS. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na zastosowanie w tytule uchwały pełnej nazwy spółki 

TBS, takiej jaka widnieje w KRS-ie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, jaka jest opinia komisji w sprawie budżetu miasta  na 2014 r.? 

 

Pod chwilową nieobecność przewodniczącego Komisji Finansowo – Budżetowej, jej członek 

Jakub Piątkowski przekazał informację, że zarówno Komisja Finansowo –Budżetowa, jak  

i Komisja Rewizyjna nie wyraziły ani negatywnej, ani pozytywnej opinii o przygotowanym 

budżecie, przyjęły  projekt budżetu do wiadomości, tym bardziej, że nie wpłynęła jeszcze 

opinia RIO w tej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przekazała pozytywną opinię 

Komisji. Poprosiła tylko obecnego na sesji przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji 

insp. Cezarego Petrusa o większe zaangażowanie Policji w likwidowaniu melin pijackich  

w Brzezinach. 

 

Zastępca Komendanta  Powiatowego Policji  Cezary Petrus poprosił o spotkanie z Komisją 

Spraw Społecznych przed sesją w lutym. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że zarówno Komisja Finansowa, jak i Rewizyjna 

powinny wypracować swoje opinie: albo pozytywne, albo negatywne projektu budżetu. 

W związku z tym ogłosił przerwę w obradach sesji, aby obie komisji mogły ustosunkować się 

do przedłożonego projektu budżetu. 

 

Po kilkuminutowej przerwie w imieniu  Komisji Finansowo – Budżetowej i Komisji 

Rewizyjnej wypowiedział się przewodniczący Jakub Piątkowski. Powiedział, że obie komisje 

wyraziły pozytywną opinię projektu budżetu Miasta  Brzeziny na 2014 r. 

 

Skarbnik miasta zapoznała radnych z pozytywna opinią RIO na temat uchwały budżetowej 

oraz w sprawie sfinansowania   deficytu budżetowego Miasta  Brzeziny – uchwały w 

załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały budżetowej a następnie zapytał 

o uwagi radnych. Ponieważ nie było uwag, poprosił o głosowanie projektu uchwały 

budżetowej. 

 

Głosowało 13 radnych, z których 12. było „za” i 1 głos wstrzymujący się. 

 

W tym miejscu zastępca burmistrza Roman Sasin zgłosił formalne wnioski do porządku 

obrad: 

- w swoim imieniu, aby projekt uchwały z punktu 11.8 dot. uchwalenia zmiany Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek w obrębie 7, położonych 

między ulicami Głowackiego i Sienkiewicza  przenieść do p. 9 a ze względu na udział w tej 

sprawie projektantów z Wrocławia, którzy nie chcieliby podróżować nocą w trudnych 

warunkach pogodowych, 

- w imieniu kierownik MOPS, aby projekty uchwał z punktów 11.4 , 11.5 , 11.6 dotyczące 

uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie 
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dożywiania” na lata 2014 – 2020 przenieść do punktów 9 b, 9.c , 9.d  z powodu pilnej 

konieczności przekazania ich do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o przegłosowanie zmian w porządku obrad. 

 

Radni wyrazili zgodę jednogłośnie 12 głosami „za”. 

 

Następnie radni przegłosowali 12. głosami „za” (jednogłośnie) zmieniony porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

3 Przyjęcie protokółu XLV sesji Rady Miasta. 

4.   Część uroczysta sesji poświęcona  ustanowieniu Patrona  Miasta Brzeziny –   

            4.1. rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Miasta „Stanowisko w sprawie    

            ustanowienia Świętej Anny Patronką Miasta Brzeziny”, 

            4.2. występ dzieci i młodzieży Szkoły Muzycznej I st. z okolicznościowym  

            programem artystycznym. 

 

      Część merytoryczna sesji. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 

2014 rok. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020.  

      9 a.   uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta    

            Brzeziny dla działek w obrębie 7, położonych między ulicami Głowackiego 

      i Sienkiewicza., 

   9 b.   ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc   

            gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,   

   9 c.   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej  

pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 

2020.   

   9 d.   określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania udzielone w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.    

   10.   Sprawozdanie z realizacji planów pracy Rady Miasta, komisji Rady i dyżurów    

            radnych   

            za II półrocze 2013 roku. 

   11.    Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał w sprawie: 

           11.1. ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Brzeziny.  

           11.2. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

           Alkoholowych na 2014 r.  
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           11.3. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.  

           11.7. wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w  

           Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

           11.9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 

           Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XXVII/120/04 Rady Miasta    

           Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu   

           zagospodarowania  przestrzennego Miasta Brzeziny wraz z odpowiedzią na skargę. 

    12.  Wolne wnioski i sprawy różne. 

    13.  Zakończenie obrad.  

 

 

9.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt  uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta  Brzeziny na lata 2014 – 2020. 

 

Radny Tadeusz Barucki podważył celowość opracowywania prognoz finansowych o 

długoletnim horyzoncie czasowym. 

 

Skarbnik poinformowała o pozytywnej uchwale Składu Orzekającego RIO w Łodzi Nr 

III/48/2014 odnoszącej się do opracowanej prognozy finansowej  dla miasta Brzeziny. 

Uchwała w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady zauważył, że między tytułem uchwały i załącznika występuje różnica 

w określeniu okresu dla którego opracowana jest prognoza. W tytule uchwały jest okres 2014 

– 2020, a w załączniku 2014 – 2024. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że prognoza została opracowana według wymogów przekazanych przez 

RIO. Poprosiła jednak  o zmianę tytułu tabeli w załączniku Nr 1 na „Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą długu na lata 2014 – 2024”. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przekazał pozytywną 

opinię Komisji. 

 

Skarbnik miasta odczytała uchwałę RIO pozytywnie  opiniującą Wieloletnią Prognozę 

Finansową Miasta  Brzeziny na lata 2014 – 2020  – uchwała w załączeniu. 

 

 

W głosowaniu radni przyjęli uchwałę 13.głosami, przy 1 wstrzymującym się. 

 

   9 a.  uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta    

Brzeziny dla działek w obrębie 7, położonych między ulicami Głowackiego i 

Sienkiewicza 

 

Projekt uchwały prezentował zastępca burmistrza Roman Sasin. Powiedział, że zmiana planu 

zagospodarowania dla obszaru w obrębie 7 miasta obejmującego działki pomiędzy ulicami 

Sienkiewicza i Głowackiego jest konieczna dla umożliwienia rozwoju tej części miasta. 

Zmiana planu była wyłożona i dostępna dla zainteresowanych mieszkańców. 

Nie stwierdziliśmy żadnych uwag i protestów w stosunku do proponowanych rozwiązań. 

Zastępca burmistrza powiedział, że radni otrzymali wcześniej projekt uchwały i mogli się z 
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nim zapoznać. Wnioskuje, aby nie czytać tego obszernego tekstu, tylko go omówić i po 

dyskusji i wyjaśnieniach przejść do przegłosowania przedłożonego projektu uchwały. 

Zastępca burmistrza poprosił  projektanta zmian planu, aby wyjaśnił, jakie elementy planu są 

zmieniane. 

 

Główny projektant zmian planu zagospodarowania przestrzennego Mateusz Majcher wyjaśnił, 

które elementy planu zagospodarowania przestrzennego mają ulec zmianie i z jakich przyczyn 

one wynikają. Wyjaśnił, że zachodnia część planu przestrzennego rozwoju miasta  

obejmująca obszar pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Głowackiego ulegnie zmianie po 

podjęciu stosownej uchwały, z powodu potrzeb rozwoju działalności usługowej, rozbudowy 

mieszkalnictwa połączonego ze świadczeniem usług oraz  rozbudowy infrastruktury  dróg 

dojazdowych i lokalnych. Powiedział, że zmiana planu nie jest sprzeczna z obowiązującym 

Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz była wyłożona 

do wglądu zainteresowanych mieszkańców miasta. Zmiana planu przeszła więc wymaganą 

prawem procedurę formalno – prawną. 

 

Radny Adam Miazek zapytał, czy  konieczne jest, aby w planie określać kolory dachów oraz 

zakazywać stawiania betonowych ogrodzeń? 

 

Projektant zmian planu - Mateusz Majcher odpowiedział, że Związek Urbanistów Polskich 

był autorem wielu regulacji dotyczących porządkowania ładu przestrzennego i zalecał 

unikanie kontrastów. Takie kontrasty tworzą np. wysokie ogrodzenia betonowe. Jeżeli chodzi 

o kolory dachów, to można stosować barwy pośrednie rozjaśniające lub przyciemniające 

kilku podstawowych kolorów. Są to więc tematy uzgodnione urbanistycznie, do których 

powinniśmy się stosować. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy wprowadzone zmiany w obowiązującym planie 

zagospodarowania przestrzennego będą dotyczyć innych obrębów miasta? 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział przecząco. Dodał, że celem ustawodawcy było zachowanie 

porządku urbanistycznego i ochrona interesów wszystkich mieszkańców przed samowolnym 

wyborem różnych nieraz dziwnych indywidualnych rozwiązań. 

 

Przewodniczący Rady  zapytał o stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie 

zmiany planu przestrzennego w omawianym obrębie miasta. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała opinię 

pozytywną projektowanych zmian. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, z których 10. było „za”, 2 przeciw i 3. wstrzymało 

się od głosu. 

 

9 b.   ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc  

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020   

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Teresa Kwiecień 

przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. Powiedziała, że programy dla jednostek 

samorządu wynikają z ustawowego programu  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014 – 2020.  Dożywianie obejmuje zarówno dzieci, jak i dorosłych w okresie 
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transformacji ustrojowej, a więc wtedy, gdy wiele słabszych ekonomicznie rodzin i jednostek 

nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że program nie 

ma pełnego zabezpieczenia finansowego, gdyż państwo zapewnia tylko 60% środków z 

dotacji, a resztę muszą znaleźć samorządy. Komisja uznała, że prawo do tej pomocy będą 

miały osoby ubogie, starsze, schorowane, niezaradne, które spełniać będą odpowiednie 

kryteria dochodowe, także uczniowie naszych szkół, niezależnie od tego, czy są 

mieszkańcami Brzezin czy innych miejscowości. 

 

Przewodniczący Rady zapytał dyrektorów szkół, czy liczba uczniów dożywianych jest 

rosnąca, czy malejąca? 

 

W imieniu dyrektorów głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Anna Mrówka 

odpowiedziała, że coraz więcej uczniów korzysta z dożywiania. 

 

Na  pytanie przewodniczącej Komisji Grażyny Korybut, jaki  jest procent  uczniów objętych 

dożywianiem, kierownik MOPS  odpowiedziała, że ponad 10% ogółu uczniów. 

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że wzmaga się kryzys na rynku pracy i zamiast 

zatrudnienia trzeba uruchamiać pomoc społeczną, aby potrzebującym ludziom zapewnić 

dożywianie. Zamiast wędki, czyli zatrudnienia dajemy ludziom rybę. Jest to  obecnie 

konieczne ale niebezpieczne, ponieważ tworzy się w ten sposób krąg chronicznego 

bezrobocia i biedy, z której trudno będzie się wydostać. Komisja wydała pozytywną opinię o 

projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że pewną szansą wyrwania się z bezrobocia dla 30 osób i 

ich rodzin jest zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej. Poprosił  następnie o odczytanie projektu 

uchwały. Zaproponował, aby nie przedstawiać programu, który jest załącznikiem do uchwały, 

ponieważ jest dobrze znany radnym. 

 

Ponieważ nie było innej propozycji, kierownik MOPS Teresa Kwiecień odczytała tekst 

projektu uchwały, do którego nie wniesiono uwag. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”.     

 

9 c.   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej  

pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 

 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego w zakresie udzielania pomocy żywnościowej dla mieszkańców miasta. 

 

Przewodnicząca  Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zapytała,  ile wynoszą 

podwyższone kryteria dochodowe dla mieszkańców chcących uzyskać nieodpłatną pomoc w 

zakresie dożywiania? 
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Kierownik MOPS podała, że kryteria dochodowe dla osób, które będą dożywiane w latach 2014 - 

2020 zwiększono w stosunku do poprzednich zasad o 150%. Chodzi o to, aby  powiększyć zakres 

pomocy dla potrzebujących dożywiania. W gospodarstwach wieloosobowych jest to obecnie 684 

zł/os i 780 zł w gospodarstwach jednoosobowych. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały przez kierownik MOPS i braku uwag, przewodniczący Rady 

zadał pytanie o opinię Komisji i uzyskał odpowiedź pozytywną. Następnie poddał ten projekt pod 

głosowanie. 

 

Głosowało jednogłośnie 12 radnych „za”. 

  

9 d.  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania udzielone 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 

 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień, prezentując kolejną uchwałę w sprawie dożywiania 

mieszkańców, wyjaśniła, że jeżeli dochód osoby dożywianej nie przekracza  wysokości 150% 

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, to należy odstąpić od 

żądania zwrotu wydatków za dożywianie. 

 

Nie było pytań w sprawie tego projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przekazała pozytywną opinię 

projektu  uchwały. 

 

Głosowało 12 radnych, z których 11. było „za” i 1. wstrzymał się od głosu. 

 

10. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Rady Miasta, komisji Rady i dyżurów 

radnych  za II półrocze 2013 roku 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił sprawozdanie z pracy Rady za II 

półrocze 2013 r. i z przyjęć interesantów – w załączeniu do protokołu. Powiedział, że 

uchwalona tematyka posiedzeń Rady została wykonana, poza trzema przypadkami: 

- gdy trzeba było przesunąć termin prezentacji materiału na okres późniejszy dla uzupełnienia 

informacji o zasobie mieszkaniowym miasta  Brzeziny,  

 - gdy trzeba było uzupełnić materiał o ocenie funkcjonowania opieki zdrowotnej 

mieszkańców Brzezin, 

- nie wykonano uchwały w zakresie wprowadzenia budżetu obywatelskiego na 2014 r. z 

powodu rozbieżności stanowisk Rady Miasta  i burmistrza dot. koncepcji tworzenia budżetu 

obywatelskiego. Zadanie, które  było proponowane do budżetu obywatelskiego - utworzenie 

placu zabaw dla małych dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2 - zostało jednak ujęte w 

budżecie na 2014 r. w wyniku inicjatywy 272 rodziców i opiekunów małych dzieci, 

zgłoszonej 14 listopada 2013 r. Przewodniczący poinformował, że również przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 będzie urządzany plac zabaw dla małych dzieci w tym również w wyniku 

zwycięskiego rozstrzygnięcia konkursu internetowego – złożył gratulacje środowisku szkoły. 

 Przewodniczący wysoko ocenił frekwencję na posiedzeniach Rady. Tylko na jednej sesji 

zabrakło 4 radnych (na  posiedzeniu  dodatkowym - 25 lipca). Na 4. posiedzeniach nie było 2. 
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radnych, na 1. zabrakło jednego radnego, a sesja 28 listopada odbyła się przy 100% 

frekwencji. 

  

Następnie swoje sprawozdania z pracy złożyli: 

- przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut, 

- przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki, 

- przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska, 

- przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko, 

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski.  

Sprawozdania Komisji – w załączeniu do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  Zofia Krawczyk przedstawiła informację o dyżurach 

radnych, które odbywają się w środy w godz. 16 – 18. Poinformowała o tematyce  poruszanej 

przez mieszkańców. Są to sprawy: 

- socjalno – bytowe ( brak pracy, brak informacji o możliwości udzielania pomocy społecznej, 

prawnej , finansowej i rzeczowej , remontu  baraku przy ul. Krakówek), 

 - dot. napraw i remontów dróg i chodników (z ulic Reymonta, Zdrowie, Małczewskiej, 

Kilińskiego, św. Anny, Polnej, M.C- Skłodowskiej , Leśnej, Ludowej), 

- utrzymania estetyki miasta  i czystości ulic (np. Słowackiego, Waryńskiego) oraz 

niewłaściwego świadczenia usług przez spółkę Remondis, 

- dot. transportu (prośby o zwiększenie częstotliwości kursów MPK do Łodzi), 

- zaniedbania grobów zabytkowych oraz kwater żołnierzy radzieckich na cmentarzu 

parafialnym, 

- opieszałej reakcji  pracowników UM na zgłoszenia awarii oświetlenia, 

- wysokich kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach. 

Wiceprzewodnicząca uważa, że instytucja dyżurów radnych dobrze wpisuje się do praktyki 

bieżącego utrzymywania kontaktu Rady Miasta  z mieszkańcami. 

 

11. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał w sprawie: 

 

11.1. ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Brzeziny 

 

Sekretarz Miasta  Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt jednolitego Statutu Miasta  

Brzeziny. – w załączeniu do protokołu. Powiedziała, że stosowanie Statutu w dotychczasowej 

formie z licznymi zmianami jest już utrudnione. Przyjęliśmy nową nazwę jednostki, nie 

jesteśmy już Gminą Miastem Brzeziny, tylko Miastem Brzeziny i należało wprowadzone 

poprzednio zmiany wkomponować do jednolitego aktu prawnego. Powiedziała, że radni mieli 

okazję zapoznać się z jednolitą treścią Statutu przesłanego w materiałach przed sesją. 

 

Radny Tadeusz Barucki, odnosząc się do Rozdziału IV, § 24, p. 2 i 3, stwierdził, kto powinien 

uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miasta. W związku z tym powiedział, że należy uznać, że 

wiele osób przychodząc na sesje Rady albo traci cenny czas pracy albo nie ma co robić. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest w Statucie kilka punktów niepotrzebnych, które 

należałoby albo zmienić, albo usunąć. Przyjęliśmy dzisiaj uchwałę o patronce miasta i będzie 

trzeba wprowadzić odpowiedni zapis do Statutu po wszystkich formalnych uzgodnieniach. Do 

16 listopada 2014 r. trwa obecna kadencja Rady i do tego czasu możemy wprowadzać do 

Statutu zmiany. 
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Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie uchwały wprowadzającej jednolity tekst 

Statutu jest pozytywna. 

 

W głosowaniu udział wzięło14. radnych, z których 13. było „za” i 1. przeciw. 

 

11.2. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

           Alkoholowych na 2014 r. 

 

Projekt uchwały wraz z załączonym programem na 2014 r. przedstawił doradca burmistrza – 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof 

Kotynia. Materiał - w załączeniu do protokołu.  

Krzysztof Kotynia powiedział, że w stosunku do przekazanego materiału radnym nastąpiły 

zmiany w programie, uzgodnione na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Zmiany te  

wprowadzone są do załącznika jako autopoprawka. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut potwierdziła konieczność 

zmian w materiale i powiedziała, że Komisja opiniuje pozytywnie program walki z 

alkoholizmem na 2014 r. 

 

Wobec braku pytań i wypowiedzi przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały, a 

następnie przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowało 11 radnych  jednogłośnie „za”. 

 

11.3. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 

 

Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia przedstawił projekt uchwały wprowadzającej Miejski 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. – w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zapytała, czy p. Kotynia, obok 

pełnienia funkcji pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, sprawuje także funkcję 

pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii? 

 

Krzysztof Kotynia odpowiedział, że zadania z zakresu walki z narkomanią są mu zlecane 

dodatkowo. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych uznała, że uporządkowanie nazewnictwa jest 

istotne dla rozpatrywanych zadań programowych miasta  w zakresie walki z alkoholizmem i 

narkomanią. 

 

Krzysztof Kotynia zaproponował, aby dla uproszczenia rozwiązania tego problemu ustanowić 

funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień, obejmującą zarówno problemy 

przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i narkomanii. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby tę kwestię pozostawić do rozważenia burmistrzowi. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut poprosiła o odpowiedź  burmistrza w tej sprawie. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały przez Krzysztofa Kotynię i braku uwag do projektu uchwały 

przystąpiono do głosowania.  
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Spośród obecnych 11. radnych,  10. było „za”, 1. radny nie głosował. 

 

11.7. wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w  

Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Sekretarz Miasta  Grażyna Dziedzic przedstawiła projekt uchwały o wniesieniu wkładu 

pieniężnego do spółki TBS w wysokości 300 tys. zł, w zamian za objęcie przez miasto 600 

nowych udziałów po 500 zł każdy. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała pozytywną 

opinię  Komisji w tej sprawie. Również Komisja Finansowo – Budżetowa przekazała 

pozytywne stanowisko dot. wkładu finansowego do spółki TBS. 

 

Radni nie zadawali pytań w tej sprawie, zatem projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

 

Głosowało 13 radnych, 12 było „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

11.9. przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na 

uchwałę Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny wraz 

z odpowiedzią na skargę. 

 

Przewodniczący Rady poprosił mec. Agnieszkę Piwek – radcę prawnego Urzędu Miasta - o 

przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 

 

Mec. Agnieszka Piwek omówiła skargę adw. Mikołaja Pomina pełnomocnika T-Mobile 

Polska Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  na uchwałę Rady Miasta Brzeziny nr 

XXVII/120/04 z 29 listopada 2004 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za 

pośrednictwem Rady Miasta Brzeziny. Mec. Agnieszka Piwek wyjaśniła, że skarga T-Mobile 

dotyczy części planu  „…uniemożliwiającej lokalizowanie inwestycji celu publicznego z 

zakresu łączności publicznej na obszarze przeznaczonym na działalność usługową ( U ) i 

usługowo – produkcyjną ( PU ), poprzez ograniczenie uciążliwości związanych z 

inwestycjami do granic terenu, do którego podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

posiada tytuł prawny” tj. § 2 ust 1 pkt 1 lit p  i  q,  § 2 ust 2 pkt  28, 46, 54, 56, 65, 67, 70, 78, 

82, 102, 103, 104, 106, 107, 112, i 113 uchwały.”  

Mec. Agnieszka Piwek powiedziała, że spółka  T-Mobile kieruje skargę do WSA w Łodzi, 

ponieważ Rada Miasta swoją uchwałą Nr XLIV/221/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. 

odmówiła usunięcia w ciągu 30 dni rzekomego naruszenia prawa, uchwalając plan miejscowy 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny w 2004 r. Miejscowy plan 

zagospodarowania z 2004 roku opracowany był na podstawie  ustawy z 7 lipca 1994 roku  o 

zagospodarowaniu przestrzennym i nie przewidywał usług telekomunikacyjnych w oparciu o 

przesył siecią naziemnych przekaźników. Dopiero nowelizacja tej ustawy z 2010  roku 

przewidziała umożliwianie rozpowszechniania usług telefonii komórkowej. Zdaniem mec. 

Agnieszki Piwek spółka T- Mobile szuka możliwości  odzyskania nakładów poniesionych na 

nieczynną obecnie stację bazową zlokalizowaną na niewielkiej działce przy ul. Słowackiego. 

Działka ta graniczy z prywatnymi posesjami, których właściciele  zostali pominięci jako 

strony w uzgodnieniach inwestycyjnych budowy masztu stacji bazowej ówczesnej spółki  

ERA, którego  oddziaływanie wykraczało poza granice działki.  
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Przewodniczący Rady zapytał, czy jest prawdopodobne, byśmy mieli ponieść jakieś 

konsekwencje? 

 

Mec. Agnieszka Piwek odpowiedziała, że byłoby to możliwe, gdyby zaszły nowe, inne 

okoliczności sprawy. Wyjaśniła, że zapisy planu nie uniemożliwiały postawienia masztu 

telefonii Ery w innym miejscu Brzezin np. przy ul. Żeromskiego. W 2004 roku Rada Miasta 

nie wiedziała, że nastąpią zmiany w prawie o zagospodarowaniu przestrzennym. 

W 2013 r. rozpoczęliśmy procedurę zmiany studium, dostosowując miejscowy plan  

o zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Brzeziny do obowiązującego prawa. 

 

Zdaniem radnego Tadeusza Baruckiego  Radzie Miasta nie zagrażają w tej sprawie żadne 

konsekwencje i nie poczuwamy się do odpowiedzialności w sprawie inwestycji ERY. 

Pozwolenie na budowę wydały służby starosty. W wyniku protestów społecznych i spraw 

kierowanych m.in. do WSA starosta cofnął pozwolenie na budowę, gdy maszt już stał.  

Mec. Agnieszka Piwek uważa, że adw. spółki T – Mobile dostał zadanie wstrzymania 

rozbiórki stacji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały. Po odczytaniu projektu 

uchwały zapytał, kto będzie reprezentować Miasto przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Łodzi? 

 

Mec. Agnieszka Piwek odpowiedziała, że burmistrz może reprezentować Miasto przed WSA 

lub udzielić pełnomocnictwa prawnego radcy prawnemu. 

 

W głosowaniu  radni podjęli jednogłośnie uchwalę 14. głosami „za”. 

 

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy sprawny jest monitoring w centrum miasta, ponieważ 

dowiedział się, że nie można ustalić sprawcy uszkodzenia pomnika?  Radny zgłosił  wniosek  

o lepszą koordynację przez CPiK imprez kulturalnych w mieście, gdyż zdarza się że 

nakładają się w tym samym czasie. Poruszył następnie problem uzgadniania dokumentacji 

inwestycji.  

W przypadku modernizacji dróg w ulicach Przedwiośnie – Głowackiego zarówno Brzezińska 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem” powinny być stronami 

w postępowaniu przy uzgodnieniach dokumentacji. Sprawa dotyczy nieuzgodnionej ze 

spółdzielnią „Razem” likwidacji miejsc do parkowania przy ul Głowackiego. Teren  400 m
2
.   

był w przeszłości przekazany przez spółdzielnię „Razem” miastu właśnie na budowę 

parkingu, z którego korzystają dotychczas także mieszkańcy spółdzielni. Projektant widocznie 

planował modernizację ulicy zza biurka, na podstawie nieaktualnych podkładów 

geodezyjnych. Oddaliśmy miastu swój teren na zatoczkę parkingową, a teraz Miasto chce 

pozbawić ludzi parkingów. Radny prosi, aby naprawić ten błąd.   

 

Radny Krzysztof Jeske wnioskował o założenie na jezdni ul. Słonecznej na Osiedlu 

Szydłowiec progu zwalniającego, gdyż jest tam zagrożenie bezpieczeństwa ze strony 

amatorów ulicznych wyścigów. Zwrócił także uwagę na konieczność zabezpieczenia  barierką 

urządzeń hydrologicznych  na jazie w parku miejskim oraz na likwidowanie śliskości 

chodników. 
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Radna Grażyna Korybut powiedziała, że nie było powszechnie dostępnej informacji zarówno 

dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla radnych o powołaniu Biura Inżyniera Miasta. 

Radni powinni wiedzieć, w jaki sposób zmienił się obieg informacji i dokumentów w 

Urzędzie.  

 

Radny Tadeusz Barucki podważył celowość powołania Biura Inżyniera Miasta, zwłaszcza, że 

zauważył dublowanie się funkcji pomiędzy Wydziałem  Rozwoju, Infrastruktury i Mienia  a 

Biurem Inżyniera Miasta. Powiedział, że Biura Inżyniera Miasta  funkcjonują w dużych 

miastach i powinny koordynować wszystkie służby techniczne, obejmujące nie tylko służby 

komunalne, ratownicze, do spraw bezpieczeństwa i porządku. Powinny więc funkcjonować w 

ruchu ciągłym, a nie od godz. 8 do 16-tej. Radny powiedział, że zdecydowały tutaj argumenty 

płacowe a nie merytoryczne. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu, aby nie wchodził w kompetencje burmistrza, 

bo to jego sprawą jest organizacja wewnętrzna Urzędu Miasta  i wynagrodzenia 

pracowników. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował, że burmistrz zmienił strukturę 

organizacyjną Urzędu Miasta  i od  początku 2014 roku powołał Biuro Inżyniera Miasta  z 

szefową mgr inż. Moniką Kuźmicką - Szczech. Na razie Biuro funkcjonuje w godz. pracy 

Urzędu Miasta i przejęło telefon alarmowy do bieżących kontaktów Miasta  z mieszkańcami 

w godzinach między 16.00  a  8.00 o awariach i nagłych wydarzeniach z terenu miasta. 

Wyjaśnił, że w przypadku przebudowy ul. Przedwiośnie i Głowackiego zależało miastu na 

zwiększeniu ilości miejsc parkingowych, ale w przypadku miejsc parkingowych przy 

spółdzielni „Razem” o zmianie decydowało to, że naprzeciwko przystanku MPK nie powinno 

być miejsc do parkowania z powodów zagrożenia bezpieczeństwa. Poprosił radnego o 

wspólne rozpatrzenie problemu po sesji.  

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że niewiedza radnego o tym, jakie zmiany następują  

w zarządzaniu miastem i urzędem stawia radnego w złym świetle. Powiedziała, że zarówno  

w informacji burmistrza z prac między sesjami, ani w wykazie zarządzeń wewnętrznych nie 

znalazła informacji o powołaniu Biura Inżyniera Miasta. 

 

Radny Michał Dróżdż stwierdził, że mimo obietnic zastępcy burmistrza w sprawie 

wyrównania nawierzchni nieutwardzonej w ul. Sejmu Wielkiego do tej pory nie pojawiła się 

równiarka czy koparka. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że nie udało się zorganizować do tej pory koparki, ale ubytki 

nawierzchni były na ul. Sejmu wielkiego dwukrotnie uzupełniane. 

W sprawie progów zwalniających na osiedlu Szydłowiec zastępca burmistrza wyjaśnił, że na 

ulicach modernizowanych z udziałem środków europejskich obawia się dokonywać zmian 

konstrukcyjnych. Zaproponował postawić oznakowanie osiedla znakiem „Drogi osiedlowe”. 

Wyjaśnił, że zmiany organizacyjne związane z powołaniem biura inżyniera miasta  były 

wprowadzone w grudniu 2013 roku zarządzeniem wewnętrznym burmistrza nr 212. 

 

Przewodniczący Rady sprostował wypowiedź zastępcy burmistrza miasta , że osiedla 

mieszkaniowe można oznaczyć znakiem drogowym „strefa zamieszkania” 
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Radny Jakub Piątkowski zaproponował przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Taką propozycję  nieodpłatnego szkolenia złożył 

jeden z mieszkańców miasta, posiadający odpowiednie uprawnienia. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o liście o. Juliana Aleksandra Szlachty - Honorowego 

Obywatela Miasta  Brzeziny w sprawie lepszego wykorzystania dla brzezińskiej kultury 

amfiteatru przy klasztorze św. Franciszka. List odczytała wiceprzewodnicząca Rady Zofia 

Krawczyk – stanowi on załącznik do protokołu. 

 

Radna Grażyna Korybut przypomniała, że w trakcie spotkań Komitetu Organizacyjnego 

Obchodów 650 – lecia Miasta  Brzeziny apelowaliśmy do pana burmistrza o podjęcie 

współpracy z o. Konstantym Ciarankiem dla ożywienia amfiteatru przy klasztorze św. 

Franciszka. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo mieszkańców osiedla Sejmu Wielkiego w sprawie 

złego stanu dróg osiedlowych wymagającego naprawy, podpisanego przez 90 osób. Wyjaśnił, 

że zalecenia pokontrolne RIO jeszcze nie będziemy upubliczniać, ponieważ nie zakończyła 

się jeszcze procedura odwoławcza. Poinformował, że w biurze Rady Miasta  znajduje się 

ciekawa publikacja  „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2012 rok” do 

wykorzystania przez radnych. Zaproponował radnym, aby w ciągu 2-3 tygodni podawali do 

biura Rady kandydatury  i wypełnili odpowiednie deklaracje do „Złotej Księgi 

Samorządowców” prowadzonej przez wydawnictwo Helion.  

 

Mieszkanka ul. Słowackiego Krystyna Kejna  powiedziała, że dyskusja o budżecie miasta na 

2014 r. jest niepokojąca. Przestrzegała przed nadmiernym zadłużaniem miasta. Apelowała, 

aby zrezygnować z obchodów rocznic związanych z przeszłą epoką społeczno – polityczną. 

Uważa, że 100 tys. zł, wydzielone z budżetu miasta  na remonty chodników, to stanowczo  za 

mało w stosunku do potrzeb. Negatywnie oceniła sytuację, gdy jedna z radnych przez całą 

kadencję nie mogła się przebić ze swoim wnioskiem. Zgłaszała ona bardzo niebezpieczne 

miejsce dla pieszych, zwłaszcza dla uczniów na ul. Kilińskiego, gdzie  brak jest  nie tylko 

chodnika ale i pobocza. Krystyna Kejna prosiła, aby wesprzeć środkami budżetowymi 

starania księdza proboszcza  Bogumiła Walczaka w ratowaniu zabytku kościoła farnego, 

chociażby w renowacji elewacji tego obiektu, która jest w złym stanie.  Krystyna Kejna  

zapytała,  jakie osiągnięcia ma burmistrz w  staraniach  nad przyciągnięciem inwestorów 

zewnętrznych do Brzezin? Nawiązała także do sytuacji, gdy jej zdaniem od maja 2013 r. do 

chwili obecnej użytkowana jest dwukierunkowa ulica Kordeckiego w jej sąsiedztwie, bez 

właściwego odbioru po zakończeniu budowy. Zapytała, czy jest na to jakiś dokument? 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział na sprawy poruszone przez przedmówczynię: 

- odbiór techniczny budowy drogi w ul. Kordeckiego został dokonany w dniu 27 listopada 

2013 r., zamierzamy jednak poprawić sytuację drogi w ul. Kordeckiego w taki sposób, aby 

odsunąć zagrożenie od ściany budynków państwa Kejnów,   

- miasto  dba o zabytki sakralne, corocznie przeznaczając na ich ratowanie środki z budżetu 

miasta, starając się kolejno dotować poszczególne obiekty, 

- przeznaczone środki na remonty chodników mogą się zwiększyć w trakcie roku o środki z 

oszczędności wygospodarowanych w trakcie przetargów na inne zadania. 

 

Mieszkaniec ul. Niemcewicza Stanisław Abram poruszył temat braku miejsc parkingowych 

dla kierowców niepełnosprawnych, zwłaszcza w centrum miasta, przy szpitalu i 
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przychodniach. Zwrócił się o przeprowadzanie kontroli bezprawnego parkowania 

samochodów na miejscach oznaczonych dla niepełnosprawnych kierowców. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że z każdej puli nowych miejsc do parkowania wydziela się  

parkingi dla niepełnosprawnych. Nie możemy decydować o parkingach przy drogach 

wojewódzkich i krajowej, bo to jest nie nasza kompetencja. Na drogach osiedla przy ul. 

Sejmu Wielkiego staramy się o zachowanie przejezdności, ale nie wszystko się udaje. Mamy 

problem z dokumentacją na przebudowę ul. Sejmu Wielkiego. Sprawa jest w postępowaniu 

sądowym wobec projektanta, który nie wywiązał się z umowy. Nie pomagają nam w 

prawidłowym utrzymaniu stanu dróg niektórzy „zapobiegliwi” mieszkańcy zabierając 

rozłożony tłuczeń z drogi na własne posesje.  Niepełnosprawnym kierowcom radził, aby w 

przypadku nieuprawnionego blokowania oznaczonych miejsc parkingowych informować 

Policję lub Straż Miejską. 

 

Mieszkaniec ul. Zdrowie Eugeniusz Brot zauważył, że w budżecie miasta na 2014 rok nie ma 

wydzielonych środków na zagospodarowanie terenu przy ul. Modrzewskiego, który 

wyrokiem sądu został przejęty na majątek miasta. Zapytał, jakie są plany władz miasta w 

stosunku do tego terenu? Zainteresowany jest także on i wielu mieszkańców możliwością 

przerzucenia sieci c.o. zasilanej przez PEC na teren przy ul. Zdrowie, Wodociągowej i 

Sportowej. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że władze miasta chcą przeprowadzić społeczną konsultację nt. 

zagospodarowania przejętego sądownie terenu. 

 

Zdaniem przewodniczącego Rady najpilniejszym tematem w tym rejonie miasta jest 

utworzenie parkingu dla korzystających z targowiska miejskiego. 

 

13. Zakończenie obrad.    

 

Przewodniczący Rady, wobec wyczerpania porządku dziennego XLVI sesji, zamknął 

posiedzenie Rady Miasta o godz. 18.00. 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

                                                                               Przewodniczący Rady 

 

                                                                                Zbigniew Bączyński   

 

 

 
 

 

 

 

 

     
 


