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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

1.Otwarcie  sesji. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Część uroczysta sesji: 

- wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Józefowi i Janinie Matusiakom, 

- występ uczniów Gimnazjum w spektaklu o tematyce profilaktycznej pt. „Show”. 

Część merytoryczna sesji: 

3.  Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Brzeziny 

za 2013 r. 

9. Informacja o stanie i zmianach mienia komunalnego Miasta Brzeziny za 2013 r. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

      10.1 zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r., 

      10.2 przyjęcia Regulaminu Parku Miejskiego w Brzezinach, 

      10.3 przyjęcia Oceny  Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Brzeziny za 2013 r., 

      10.4 uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta   

       Brzeziny na lata 2014 – 2018, 

    10.5 zamiany działek nr 686/5 i 687/5, położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny pomiędzy  

       ul. Mrocką i ul. Wojska Polskiego, 

      10.6 zmiany uchwały Rady Miasta  Brzeziny Nr XXXI/137/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w     

       sprawie   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny, 

   10.7 zmiany uchwały Rady Miasta  Brzeziny Nr XXVIII/109/2012 z dnia 13 grudnia  

      2012  r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania   
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    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zakończenie sesji. 

1. Otwarcie sesji 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Bączyński, otwierając posiedzenie, przywitał 

państwa Janinę i Józefa Matusiaków z rodziną, obchodzących 50. rocznicę pożycia 

małżeńskiego, uczniów kl. II d  Gimnazjum w Brzezinach, burmistrza miasta Brzeziny 

Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta,  kierowników jednostek organizacyjnych  

miasta, prezesów spółek miejskich oraz mieszkańców miasta. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady stwierdził  prawomocność sesji na podstawie podpisanej przez 14 

radnych listy obecności. 

Część uroczysta sesji. 

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie  

Przewodniczący Rady poprosił kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewę Natkańską o 

poprowadzenie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu 

Józefowi i Janinie Matusiakom. 

Kierownik USC Ewa Natkańską poprosiła obecnych na sali o powstanie. Rozległy się dźwięki 

marsza Mendelsona i brawa uczestników uroczystości. Kierownik USC przybliżyła drogę 

życiową jubilatów. Powiedziała, że w uznaniu za 50-lecie pożycia małżeńskiego Prezydent 

RP Bronisław Komorowski nadał małżonkom okolicznościowy medal. Burmistrz Marcin 

Pluta w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta, swojego zastępcy Romana Sasina oraz 

kierownik USC wręczył jubilatom okolicznościowy medal oraz bukiet kwiatów. Na 

zakończenie uczestnicy uroczystości odśpiewali odznaczonym tradycyjne „Sto lat”. Jubilaci 

podziękowali za życzenia, a burmistrz zaprosił ich do swojego gabinetu na poczęstunek. 

Występ uczniów Gimnazjum w spektaklu o tematyce profilaktycznej pt. „Show”. 

Uczniowie klasy II d Gimnazjum w Brzezinach zaprezentowali program artystyczny 

poświęcony problematyce zachowań młodzieży pod wpływem mediów, reklamy, mody, 

propagujących tzw. luz i konsumpcyjny styl życia. Spektakl został przygotowany w ramach 

szkolnego teatru pod kierownictwem nauczycielek Marzeny Dziubek i Aldony Nawrockiej. 

Przewodniczący Rady wyraził słowa uznania młodym artystom oraz ich opiekunkom za 

wystawienie sztuki pt. „Show”. W podziękowaniu  wręczono młodzieży słodycze. 
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Część merytoryczna sesji. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i poprosił o wypowiedzenie 

się w sprawie planu pracy obecnego posiedzenia Rady. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu, 

poświęconego poparciu Rady Miasta dla oświadczenia sprzeciwiającego się działaniom 

Związku Miast Polskich, dążącego do rewizji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i 

przejęcia terenów ogrodów działkowych na cele budowlane. Oświadczenie kierowane byłoby 

do Prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na dwuznaczność sytuacji, w jakiej stawia się samorząd 

miasta. Z jednej strony jesteśmy wyrazicielem woli grupy mieszkańców, zaś z drugiej – 

jesteśmy członkiem Związku Miast Polskich. 

Radny Michał Dróżdż stwierdził, że rozumie tę  niezręczność i zadeklarował, że poprze 

inicjatywę działkowców w sprawie oświadczenia. 

Burmistrz Marcin Pluta uważa, że pomimo przynależności do ZMP, jako miasto możemy 

wyrazić w tej sprawie zdanie odrębne od stanowiska ZMP. 

Nad wprowadzeniem dodatkowego punktu 10.8 do porządku sesji głosowało jednomyślnie 

13. radnych. 

Zmieniony porządek obrad poparło jednogłośnie 13. radnych.  

W tym miejscu przewodniczący Rady poinformował o skierowaniu listu gratulacyjnego do 

mera Saint-Alban Raymonda Rogera Stramare w związku z jego ponownym wyborem na 

stanowisko. Poinformował także o uroczystości podniesienia flagi państwowej w związku z 

Dniem Flagi oraz o uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Prosił o obecność 

delegacji instytucji, organizacji społecznych,  młodzieży harcerskiej i pocztów 

sztandarowych. Jednocześnie złożył serdeczne podziękowania za życzenia świąteczne, które 

napłynęły do Rady od posłów, senatorów, prezesa NIK oraz od instytucji współpracujących z 

miastem. 

4. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miasta . 

Przewodniczący Rady poinformował o sporządzeniu, podpisaniu oraz opublikowaniu 

protokołu XLIX sesji na stronie BIP  miasta. Zapytał, czy są uwagi do treści tego protokołu. 

Uwag nie zgłoszono.  

W głosowaniu 10 .radnych było „za” przyjęciem protokołu, 4. radnych wstrzymało się od 

głosu. 

5. Informacja Burmistrza Miasta  Brzeziny z prac między sesjami.  
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Burmistrz Marcin Pluta poinformował o swoich ważniejszych pracach w okresie 

międzysesyjnym: 

1 kwietnia odbyło się Zgromadzenie wspólników PEC Sp. z o. o. w Brzezinach, na którym 

została podjęta uchwała ws. podwyższenia kapitału zakładowego PEC Sp. z o. o. w 

Brzezinach. Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego o 

wartości 178.800,00 zł w postaci działki nr 2806, o pow. 2.778 m
2 

 przy ul. Sportowej. 

15 kwietnia miało miejsce zebranie założycielskie Stowarzyszenia Łódzki Obszar 

Metropolitalny. W trakcie zebrania została podjęta uchwała o powołaniu do życia 

Stowarzyszenia, która umożliwiła rejestrację w Krajowym Rejestrze Sadowym. 

22 kwietnia wyłoniona w drodze przetargu firma TOYA dostarczyła 150 zestawów 

komputerowych, które są montowane w domach uczestników projektu „Druga młodość z 

komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. Udział 

wszystkich beneficjentów jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo dla każdego uczestnika 

przewidziane są szkolenia w zakresie obsługi komputera. Całkowita wartość projektu wynosi 

1.260.980,00 zł. 

24 kwietnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta nt. „Społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych”. Dyskutowano o barierach w stosowaniu klauzul 

społecznych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. 

Tego samego dnia TVP Łódź kręciła materiał video, dotyczący realizacji projektu „Druga 

młodość z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w 

Brzezinach”. Program Strefa biznesu zostanie wyemitowany w TVP Łódź 30 kwietnia 2014 r 

o godz. 18.15. 

25 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny odbyło się Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia Amici Curiae, na którym zostało przyjęte sprawozdanie z działalności i 

sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz omówione zostały sprawy związane z reformą 

sądownictwa. 

28 kwietnia podpisano akt notarialny na przekazanie działki nr 2806 o pow. 2.778 m
2 

 przy ul. 

Sportowej. Do PEC Sp. z o. o. w Brzezinach. 

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie z przedstawicielami spółki gazowniczej SIME 

Polska. 

29 kwietnia odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

Przewodniczący Rady rozpoczął dyskusję nad sprawozdaniem burmistrza. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o rozwinięcie informacji z 24 kwietnia ze spotkania w 

kancelarii Prezydenta RP. 
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Burmistrz wyjaśnił, że spotkanie dotyczyło klauzuli społecznej stosowanej w ekonomice 

samorządów. Nawiązał do uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą 

uznano prawo stosowania zleceń przez samorządy w formule „In house”. 

Radny Michał Dróżdż wypowiedział się krytycznie o spotkaniach stowarzyszenia 

powołanego do obrony przed rozwiązaniem małych sądów rejonowych. Poprosił także o 

wypowiedzenie się w sprawie perspektywy doprowadzenia gazu przewodowego do naszego 

miasta. 

Burmistrz zapewnił, że w sprawie rozwoju gazownictwa przewodowego i doprowadzenia 

gazu do Brzezin podjęto decyzję polityczną. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że uchwała Kolegium RIO, dotycząca wystąpienia  

pokontrolnego, wpłynęła 28 kwietnia 2014 r. na ręce przewodniczącego Rady, burmistrza 

miasta  oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że Kolegium oddaliło 

część zarzutów. Materiał jest dostępny w biurze Rady Miasta. 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o termin rozpoczęcia remontu Przedszkola Nr 3 oraz o 

możliwość wykonania modernizacji odcinka ul. Kilińskiego jeszcze w obecnej kadencji. 

Burmistrz odpowiedział, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego remont 

Przedszkola Nr 3 zostało unieważnione z powodu wyraźnego przekroczenia poziomu kosztów 

tego zadania. Najtańsza oferta była o 250 tys. zł wyższa od kosztów zaplanowanych przez 

zamawiającego. Dlatego zostanie ogłoszony nowy przetarg na remont tego przedszkola. 

Około 15 maja zostanie wybrany wykonawca i podpiszemy umowę o wykonanie remontu. 

Burmistrz poinformował, że po podpisaniu umowy na przebudowę ulic Przedwiośnie i 

Głowackiego w ramach tzw. „schetynówki” zostaną odblokowane środki w wysokości ok. 1,2 

mln zł, co stworzy możliwość realizacji kolejnych zadań w remontach dróg i chodników. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o drugi etap prac rekonstrukcyjnych w parku miejskim. 

Burmistrz odpowiedział, że takie prace są planowane po zakończeniu Dni Brzezin. Wykonana 

zostanie wtedy sieć dróg wewnętrznych, oświetlenie parku oraz montaż urządzeń parkowych. 

Radny Tadeusz Barucki wyraził pogląd, że inwestor nie może narzucić sposobu wykonania 

zadania budowlanego. Podjął w tej sprawie polemikę z zastępcą burmistrza Romanem 

Sasinem, który był zdania, że  zlecając budowę budynku komunalnego można narzucić 

wykonawcy konkretną technologię. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma jeszcze sporządzonej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i nie zamierzamy narzucać technologii wykonania, bo to należy do 

przedsiębiorcy. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zapowiedziała złożenie 

pisemnej interpelacji na ręce burmistrza w sprawie realizacji Programu Ochrony Zdrowia 
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Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 - 2015   Interpelacja w załączeniu do 

protokołu. 

Przewodniczący Rady  wyraził uznanie dla radnej Grażyny Korybut za wzorcowe 

przygotowanie interpelacji i przypomniał, że na odpowiedź administracja miasta  ma 21 dni. 

Radną Czesławę Gałecką interesowała realizacja planu działań  w zakresie ograniczania 

niskiej emisji  w ramach projektu „Kawka”. Pytała też o przekazanie działki na rzecz 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 

Burmistrz  odpowiedział, że działania w zakresie ograniczania niskiej emisji zostały już 

podjęte. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji. Realizacja tego programu 

zakłada doprowadzenie ciepła z ciepłowni PEC do budynków Państwowej Szkoły Muzycznej, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej i Wytwórni Umundurowania Strażackiego. Powstanie coś w 

rodzaju ringu ciepłowniczego. Spółka  PEC jest zaangażowana w te działania bezpośrednio. 

Na przekazanej od miasta  działce PEC jako operator będzie budować budynek mieszkalny. 

Radna Małgorzata Pyka  poprosiła o odpowiedź, czy na 2015 rok będzie przygotowany do 

uchwalenia budżet partycypacyjny. Jeżeli tak, to jest już czas na rozpoczęcie procedury 

budowania budżetu obywatelskiego.  

Burmistrz poinformował, że wkrótce zaczynają działalność w naszym mieście 2 koalicje: na 

rzecz bezpiecznego i czystego miasta  oraz koalicja młodzieżowa, będzie także powołana przy 

burmistrzu miasta „Rada Senioralna”. Są to ciała społeczne jako  formy demokracji 

bezpośredniej i będą mogły formułować propozycje do budżetu obywatelskiego. W maju 

zaczną się przygotowania do opracowania budżetu obywatelskiego w szerszej formule, za 

którą opowiedzieliśmy się w trakcie ubiegłorocznej dyskusji nad budżetem obywatelskim. 

Przewodniczący Rady podziękował radnej Małgorzacie Pyka za przypomnienie tematyki 

budżetu obywatelskiego. Jego zdaniem należy już rozpocząć prace nad budżetem 

obywatelskim. Wymaga to ustalenia procedury tworzenia tego budżetu. 

Radna Halina Szczepaniak uważa, że prace modernizacyjne w parku miejskim należałoby 

zacząć przed Dniami Brzezin, a nie po nich, z wykorzystaniem środków przeznaczonych na 

organizację imprez czerwcowych. 

Burmistrz wyjaśnił, że środki na renowację parku są rozpisane na cały 2014 r. i część prac 

zostanie wykonana zgodnie z planem po Dniach Brzezin. Powiedział, że nie możemy 

ryzykować nie dotrzymania terminów robót, bo to jest impreza zbyt ważna dla miasta  w 

trakcie obchodów 650 –lecia Brzezin. Dodał, że oświetlenie parku podczas imprez zostanie 

wykonane w trybie awaryjnym. 

Przewodniczący Rady zapytał o przygotowanie inwestycji związanych z uruchomieniem 

ogródków jordanowskich. Zwrócił także uwagę na utrzymanie czystości  miasta, zwłaszcza 

ulic i ulicznych koszy. Wiele z nich, zwłaszcza w ciągu drogi krajowej jest przepełnionych, 

nawet wysypują się z nich śmieci na chodnik. Dodał, że teraz, gdy już mamy solidną 

zamiatarkę, nie powinno być problemów z utrzymaniem czystości ulic. 
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Burmistrz zapewnił, że place zabaw dla małych dzieci zostaną wykonane w tym roku. 

7. Odpowiedzi na interpelacje 

Przewodniczący Rady powiedział, że zauważył poprawę w odpowiadaniu na interpelacje. W 

wielu przypadkach można jednak zauważyć brak odniesienia burmistrza do poruszanych 

przez mieszkańców problemów. 

Radna Czesława Gałecka uznała odpowiedzi burmistrza na szereg zagadnień, które poruszył 

p. Eugeniusz Brot, za nieścisłe i mało konkretne. Jako przykład podała problem z chodnikiem 

przy ul. Dąbrowskiego. Dziwi ją także informacja, że miasto nie chce brać odpowiedzialności 

za swój teren przyległy do targowiska. Nie jest to parking, ale skoro został udostępniony 

kierowcom, to należy o niego zadbać. 

Mieszkaniec ul. Zdrowie Eugeniusz Brot zwrócił uwagę na przekraczanie terminów 

odpowiedzi, co jest niezgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego. Ponadto 

odpowiedzi są lakoniczne i mało konkretne. Wnioskodawcy nie otrzymują kopii pism 

kierowanych do instytucji, a powinni znać przebieg załatwiania spraw, które podejmują. 

Poprosił o zlikwidowanie zapadliny przy skrzyżowaniu ulic Sportowej i Zdrowie, gdyż po 

deszczach powstaje tam kałuża. 

Burmistrz odniósł się do odpowiedzialności za teren przy targowisku miejskim. Nie jest to 

miejski parking i osoby wjeżdżają tam na własne ryzyko. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sprawie odpowiedzi na interpelacje nie mają 

zastosowania przepisy Kpa a przepisy naszego statutu, który ustala termin odpowiedzi na 21 

dni. Poprosił aby tego przestrzegać. 

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta 

Brzeziny za 2013 r. 

Sprawozdanie przedstawił naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł - 

materiał w załączeniu do protokołu. 

Radna  Halina Szczepaniak zapytała, co się stanie ze środkami, które nie zostały 

wykorzystane w trakcie realizacji zadań. Interesowało ją także, jak będą zorganizowane 

wakacje dla dzieci, które pozostają w mieście. 

Naczelnik Grzegorz Kozieł odpowiedział, że środki niewykorzystane wracają do budżetu 

miasta. Naczelnik poinformował o formach wypoczynku dzieci, które nie wyjeżdżają podczas 

wakacji z miasta. Będą to formy podejmowane przez Centrum Promocji i Kultury, Miejską 

Bibliotekę Publiczną, Muzeum Regionalne. 

Radna Grażyna Korybut poinformowała, że Komisja Spraw Społecznych zapoznała się ze 

sprawozdaniem o współpracy miasta  z organizacjami społecznymi. Zaproponowała, aby 

zaoszczędzone środki przeznaczyć na sfinansowanie prognoz prozdrowotnych. 
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Naczelnik Grzegorz Kozieł wyjaśnił, że środki niewykorzystane przez niektóre organizacje 

pozarządowe będziemy odzyskiwać poprzez drogę sądową tak, że do naszego budżetu one 

jeszcze nie wpłynęły. 

9. Informacja o stanie i zmianach mienia komunalnego Miasta Brzeziny za 2013 r. 

Informację dot. stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. przedstawiła inspektor  

Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Ewelina Ostrowska. 

I. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

( art. 267 ust.1 pkt 3  lit. c ustawy o finansach publicznych ) 

Rodzaj czynności Wartość netto w 

zł 

Powierzchnia 

nieruchomości w m² 

Sprzedaż działek 184.203,24 3 136 

Sprzedaż działek na 

rzecz użytkownika 

wieczystego 

0 0 

Przekształcenie prawa 

użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 

 3 284 

Nabycie działek 2.344.158,00 4 154 

Nabycie spadku 163.521,00 8 230 + 85,93 

Przyjęcie darowizny 

przez Gminę Miasto 

Brzeziny 

17.473,00 231 

Działki wydzielone pod 

drogi publiczne, które z 

mocy prawa przeszły na 

własność Gminy Miasto 

Brzeziny 

14.690,00 885 

Komunalizacja  102 354 

Ustanowienie 

użytkowania 

wieczystego 

7.419,00 102 

Rozwiązanie 

użytkowania 

wieczystego 

77.491,00 1 064 

Oddanie nieruchomości                

w trwały zarząd 
 86 747 

Oddanie nieruchomości                

w użytkowanie 
 4 052 

Wykreślenie hipoteki 157.279,41 10 577 

Ustanowienie hipoteki 176 308,66 51 084 
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II. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH, AKCJE, HIPOTEKI  

( art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o finansach publicznych) 

Udziały w spółkach 

Nazwa spółki  Wartość 

kapitału 

podstawowego 

w zł. 

Wartość  

 jednego udziału 

 w zł 

Udziały Gminy Miasto Brzeziny 

ilość wartość w zł 

Przedsiębiorstw

o Energetyki 

Cieplnej w 

Brzezinach 

 Sp. z o.o. 

3.168. 500 500 6 337 3.168.500 

Zakład Usług 

Komunalnych 

Sp. z o.o.  

w Brzezinach 

16. 349. 000 1 000 16 349 16. 349. 000 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego w 

Brzezinach Sp.  

z o.o. 

7.330. 000 500 14 660 7.330 .000 

 

III. ŁĄCZNIE DOCHODY  

( art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych) 

DZIERŻAWA   

I –XII  2013 r.        –  160.155,70 zł 

 

NAJEM 

I –XII  2013 r.        –  477.376,29 zł 

 

WIECZYSTE UŻYTK. GRUNTÓW 

I – XII  2013 r.   -       122.575,76 zł 

 

SPRZEDAŻ  MIENIA 

I – XII  2013 r.         198.768,84 zł 

 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO 

WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

  I – XII 2013 r.       174.261,28 zł 
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OPLATA ADIACENCKA 

  I – XII 2013 r.       25.446,45 zł 

IV. DANE DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI GMINY MIASTO BRZEZINY   

 ( art. 267 ust. 1 pkt 3. lit. a i b  ustawy o finansach publicznych ) 

 Wartość w zł Powierzchnia nieruchomości 

w m² 

Działki gruntu stanowiące 

własność Gminy Miasto 

Brzeziny 

14.123.538,44 1 604 896,70 

Budynki i lokale stanowiące 

własność Gminy Miasto 

Brzeziny 

15.431.695,02  

Nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Miasto 

Brzeziny oddane w dzierżawę 

15.198,00 20 194 

Nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Miasto 

Brzeziny oddane w 

użytkowanie wieczyste 

7.500.867,68 283 364 

Nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Miasto 

Brzeziny oddane w 

użytkowanie  

2.358.420,00 5 480 

Nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Miasto 

Brzeziny oddane w trwały 

zarząd 

518.020,00 86 747 

POZOSTAŁE 

    1.  Zakupione naniesienia od PSS 

- sklep przy ul. Sienkiewicza 16    – 5.000,00 zł 

- magazyn przy ul. Przechodniej – 1.000,00 zł 

2. Kompaktor na składowisko śmieci – 195.200,00 zł 

       3.Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1 – etap I – 401.878,74 zł 

       4.Kanalizacja deszczowa w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej i Kilińskiego – 

2.135.280,17 zł 

       5. Kanalizacja deszczowa w ul. Lasockich i Nadrzecznej – 139.641,59 zł 

       6. Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kilińskiego – 349.856,37 zł 

       7. Separator wód deszczowych – 74.766,11 zł 

       8. Studnia piezometryczna 2 szt – 46.039,50 zł (ul. Łódzka) 

      9. Oświetlenie  ulicy Andersa – 10.795,00 zł 

      10. Oświetlenie  ulicy Południowej – 30.406,00 zł 

      11. Oświetlenie  ulicy Dąbrowskiego i Polnej - 167.600,98 zł 
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Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, pozostające w posiadaniu 

Gminy Miasto Brzeziny od 1990 r. 

Lp. Adres nieruchomości Powierzchni 

użytkowa 

lokali  

w m² 

Liczba 

lokali 

Numer 

działki 

ewidencyjn

ej 

Powierzchni

a działki  

w m² 

1. ul. Piłsudskiego 24 87,36 2 2638 771 

2. ul. Kościuszki 18 471,70 11 2300 863 

3. ul. Lasockich 20 552,98 14 2504 1040 

4. ul. Kościuszki 8 241,75 8 2397 2644 

5. ul. Waryńskiego 3 346,07 10 2281/1 866 

6. ul. Wojska Polskiego 

75 

284,04 8 648 6223 

7. ul. Świętej Anny 14 445,85 10 2698 884 

8. ul. Świętej Anny 30 279,06 5 2749/2 808 

9. ul. Modrzewskiego 11 173,01 7 2522 966 

Razem                                               2.881,82 75 15 065 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że osiągnięte dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w 2013 

roku wyniosły tylko 25,5 tys. zł. – co nie jest dużą kwotą. Zapytał, czy informacja, którą 

przedstawiła Radzie inspektor Ewelina Ostrowska była przedmiotem posiedzeń komisji? 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Barbara Kozłowska, przewodniczący Komisji Finansowo 

– Budżetowej Tadeusz Barucki oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski 

potwierdzili omawianie tematu zmian w majątku komunalnym oraz  pozytywnie zaopiniowali 

sprawozdanie na sesję Rady. 

 

W tym momencie przewodniczący Rady zarządził 15 min. przerwę w obradach. 

 

W trakcie przerwy radnym z udziałem burmistrza wykonano  pamiątkowe  zdjęcie grupowe 

przed siedzibą Urzędu Miasta. 

 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

10.1 zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r. 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła propozycje zmian w budżecie miasta  na 2014 r.- projekt 

uchwały w załączeniu do protokołu. 

Podczas realizacji tego punktu burmistrz Marcin Pluta poprosił o możliwość przedstawienia 

burmistrza miasta  Kazimierzy Wielkiej p. Tadeusza Knopka, który przybył z wizytą studyjną 

do Brzezin. 

Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Knopek podziękował za umożliwienie uczestnictwa w 

tej części obrad sesji Rady Miasta, pogratulował władzom miasta osiągnięć i powiedział, że 

przybył w celu zapoznania się z wdrażaniem nowych rozwiązań w zakresie organizacji 

spółdzielni socjalnych i stosowania zasad ekonomii społecznej w gospodarce komunalnej. 
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Złożył życzenia pomyślności mieszkańcom Brzezin i władzy samorządowej, po czym opuścił 

sesję Rady. 

Radny Tadeusz Barucki przekazał pozytywną opinię Komisji Finansowo – Budżetowej o 

projekcie zmian budżetowych. Zwrócił uwagę na wykorzystywanie budżetu miasta  przez 

dyrektor Centrum Promocji i Kultury do realizacji  nieplanowanych zadań. Jako przykład 

podał przeznaczenie 10 tys. zł na pokrycie kosztów projektu z dziedziny ochrony zdrowia. 

Przewodniczący Rady nie zgodził się z wypowiedzią radnego Tadeusza Baruckiego. 

Powiedział, że jest dumny z podjęcia akcji w ramach projektu pt. „Brzeziny do szpiku kości” 

ponieważ przyłączamy się do ratowania życia chorych na białaczkę.   

Burmistrz wyjaśnił, że przy pomocy imprez proponowanych przez CPiK władze miasta  starają 

się dotrzeć do środowisk młodzieży poprzez warsztaty muzyczne, plastyczne, nawet muralowe, 

aby poszerzyć udział ludzi młodych w życiu społecznym miasta. 

Radny Tadeusz Barucki uzupełnił swoją wypowiedź w tej sprawie, że brak było dostatecznej 

informacji na temat szczegółowego przeznaczenia środków. 

Radny Adam Miazek zwrócił uwagę na błąd rachunkowy (o 250 zł) w podliczeniu wydatków 

CPiK. 

Po odczytaniu przez skarbnik Grażynę Melę projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych i 

braku uwag do proponowanych zmian przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

Spośród 13. radnych, 12 oddało głos „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

10.2 przyjęcia Regulaminu Parku Miejskiego w Brzezinach 

Projekt uchwały przedstawił radny Grzegorz Kędzia – autor Regulaminu Parku. W stosunku 

do pierwotnej wersji projektu uchwały i regulaminu zaproponował autopoprawki. Dotyczyły 

one: uaktualnienia podstawy prawnej, wprowadzenia w regulaminie paragrafów i ustępów 

oznaczonych nie literami, lecz cyframi, dodania w § 1 ust. 1 słów  „jeśli nie zagraża to 

bezpieczeństwu pieszych”, zmiany treści w § 2 ust. 6 na ”jazdy i parkowania pojazdów 

silnikowych z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych, straży miejskiej, pojazdów 

uprzywilejowanych oraz pojazdów administratora terenu”, zamiany w ust. 9 słowa „psów” na 

słowa „zwierząt domowych”,  zmiany w § 3 ust. 6 słowa „rozpalania”  na „rozpalanie”, 

dodanie § 8 o treści „Zasady użytkowania stawu znajdującego się na terenie Parku Miejskiego 

w Brzezinach mają być uregulowane odrębnymi przepisami.” Radny Grzegorz Kędzia 

podziękował Adrianowi Delewskiemu i Adamowi Nawrockiemu z Klubu Republikańskiego 

za pomoc w opracowaniu projektu regulaminu parku. Powiedział też, że dotychczas nie było 

regulacji prawnej omawianego tematu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Grzegorza Kędzię o odczytanie poprawionej wersji projektu 

uchwały i załączonego do niego regulaminu. Następnie przystąpiono do dyskusji. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie punktu dot. płoszenia zwierząt. 

Skrytykowała też zagrodzenie siatką dostępu kaczek do wyspy na stawie. 
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Radny Grzegorz Kędzia, odnosząc się do pierwszego pytania radnej Czesławy Gałeckiej,  

odpowiedział, że dotyczy to zarówno zwierząt leśnych, jak i ptactwa. Pytanie o zagrodzenie 

wyspy siatką należy skierować do administracji miasta, a nie do niego. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że ogrodzono wyspę przed wchodzeniem na nią 

postronnych osób. Na stawie będą mogły pływać użytkownicy kajaków, to przed nimi 

zagrodzono wyspę, aby nie urządzano tam pikników. Na wyspie nie stwierdzono żadnych 

gniazd kaczek. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że sprawa korzystania ze stawu i wyspy będzie 

uregulowana odrębnymi przepisami, dlatego prosił o skupienie się nad projektem regulaminu 

użytkowania parku. Poprosił też, aby nie dyskutować o ochronie środowiska i zwierząt, bo to 

nie jest tematem tego punktu. Zadał pytanie mec. Agnieszce Piwek, czy konieczne jest 

powtarzanie w regulaminie uregulowanych wcześniej kwestii w uchwale o utrzymaniu 

czystości i porządku na terenie miasta. Chodzi o sprzątanie odchodów przez właścicieli 

zwierząt domowych. 

 

Mec. Agnieszka Piwek wyjaśniła, że jest to dopuszczalne dla celów edukacyjnych. 

Użytkownicy parku nie będą mogli tłumaczyć się niewiedzą, że skoro tej kwestii nie 

uregulowano w regulaminie parku, to sprzątanie odchodów po swoich zwierzętach ich nie 

dotyczy. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał, dlaczego możliwe jest palenie ognisk na terenie parku, skoro 

właścicielom posesji na terenie miasta  zabrania się tego. 

 

Radny Grzegorz Kędzia wyjaśnił, że na terenie parku powinna być możliwość urządzenia 

grilla lub ogniska w celach rekreacyjnych, oczywiście za zgodą zarządzającego parkiem. 

Przecież nie wszyscy mają  działki czy ogródki. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że powinno być wyznaczone jedno miejsce w parku, gdzie za 

zgodą administratora można urządzić spotkanie przy ognisku. 

 

Radny Przemysław Maślanko zasugerował nadanie patrona parkowi. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zaproponował, aby parkowi nadano nazwę „650-lecia Miasta  

Brzeziny”. 

 

Radny Jakub Piątkowski powiedział, że uregulowanie statusu prawnego parku jest spójne z 

działaniami Stowarzyszenie Ja – Ty – My, które zaangażowane jest w zagospodarowanie 

parku i dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie. Park będzie miejscem sprzyjającym 

integracji mieszkańców wokół działań prospołecznych. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński opuścił obrady i przekazał 

prowadzenie sesji wiceprzewodniczącej Rady Zofii Krawczyk. 
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Radny Tadeusz Barucki powiedział, że obecnie nikt w mieście nie przestrzega zasady 

sprzątania odchodów po swoich zwierzętach. Dobrze by było, aby zacząć wymagać 

wykonywanie tego obowiązku na terenie parku. Zwrócił się w tej sprawie do komendant 

Straży Miejskiej Jolanty Sikorskiej.  

 

Mieszkanka ul. Mickiewicza Anna Kopertowska powiedziała, że regulamin parku ma wiele 

braków. W regulaminie należało inaczej potraktować zakładanie smyczy i kagańców małym 

psom. Duże psy powinny być prowadzane na smyczy i w kagańcach. Małe psy niekoniecznie. 

Staw leżący na terenie parku został w regulaminie pominięty. Nie zakazano w przepisach 

porządkowych zakazu odpalania w parku materiałów pirotechnicznych. Park jest siedzibą 

wielu gatunków zwierząt leśnych i ptactwa, które należy chronić. Zaprotestowała w sprawie 

zagrodzenia wyspy siatką uniemożliwiającą dzikim kaczkom zakładanie gniazd. Powiedziała, 

że urządzanie hałaśliwych imprez w sąsiedztwie siedzib ptaków, czy na wyspie powinno być 

zakazane. Mówiła to w kontekście imprez związanych z Dniami Brzezin w połowie czerwca 

br. Domagała się wręcz przeniesienia organizacji Dni Brzezin w inne miejsce pod groźbą 

sprowadzenia organizacji proekologicznych.  

 

Radny Grzegorz Kędzia wyjaśnił, że nie odniesiono się w regulaminie do środków 

pirotechnicznych, ponieważ wiadomo, że stosować je można tylko  w okresie Sylwestra. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zapewnił, że nie chcemy ani nie zamierzamy łamać prawa. Chcemy 

sprawy istotne takie jak gospodarowanie i korzystanie ze stawu konsultować z kołem związku 

wędkarzy, któremu powierzymy administrowanie zbiornikiem wodnym. Wyjaśnił, że 

ogrodzenie wyspy siatką zostało założone po to, aby uchronić to miejsce przed dzikimi 

imprezami. Zdaniem burmistrza sprawy ekologii, życia społecznego i kulturalnego da się 

pogodzić z korzyścią dla mieszkańców miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby w ogrodzeniu na wyspie wykonać w kilku 

miejscach przejścia dla kaczek. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna  Korybut poinformowała, że komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i regulamin parku miejskiego. 

 

Radny Grzegorz Kędzia odczytał projekt uchwały wraz załącznikiem, uwzględniając 

zgłoszone uwagi. 

 

W głosowaniu 11. radnych jednomyślnie było „za” uchwaleniem Regulaminu Parku 

Miejskiego. 

 

10.3 przyjęcia Oceny  Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Brzeziny za 2013 r. 
 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej miasta  Brzeziny za 2013 r.- w załączeniu do protokołu. 

Powiedziała, że materiał  zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 

pokazuje stan obecny oraz prognozę zasobów pomocy społecznej naszego miasta . 

 

Radna Małgorzata Pyka wyraziła swoją wątpliwość co do przyjmowania w tej sprawie 

uchwały. Lepszym rozwiązaniem jej zdaniem byłoby przyjęcie informacji. Inna jest ranga 

uchwały, z której należy się rozliczyć. Wiemy, że w przypadku braku środków w budżecie 

zwykle ofiarą cięć padają zadania opieki społecznej. Dlatego bezpieczniejsze byłoby 
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przyjęcie informacji. Powiedziała, że wiele samorządów traktuje prognozę zasobów opieki 

społecznej informacyjnie. Radna zadała pytanie, czy np. stać będzie burmistrza na opłacenie 

w 2015 r. pobytu naszych mieszkańców w DPS, lub opłacenie usług opiekuńczych. 

 

Zdaniem burmistrza nie powinno zabraknąć  w budżecie środków na zadania związane z 

opieką społeczną. W najbliższych latach będzie kilka źródeł pozyskiwania środków z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na tematy związane pomocą i opieką społeczną. 

Podejmowane będą także nowe zadanie w tej dziedzinie naszej działalności. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut zapytała, czy jesteśmy świadomi, że podejmując 

uchwałę bierzemy na siebie finansowanie zadań wynikających z oceny. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła mec. Agnieszkę Piwek o 

wypowiedzenie się w kwestii przyjęcia oceny uchwałą bądź informacją. 

 

Mec. Agnieszka Piwek powiedziała, że w innych gminach stosuje się różne rozwiązania. 

Jednak z uwagi na wysoką rangę opieki społecznej właściwsze byłoby  tutaj podjęcie 

uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały a następnie, gdy nie było 

więcej uwag, poprosiła radnych o głosowanie. 

 

Spośród 11. radnych, 10 opowiedziało się „za”, 1 głos był wstrzymujący się.       

10.4 uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta  

Brzeziny na lata 2014 – 2018 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił projekt uchwały wraz z załączonym programem. 

Powiedział, że starał się zamieścić uzupełnienia, które wynikały z uwag członków Komisji Spraw 

Społecznych, a także z uwag innych radnych. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut potwierdziła, że program został 

uzupełniony o brakujące elementy. Powiedziała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt 

uchwały i załączony program. 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę na istotny element programu, który należało uzupełnić 

tj. plan modernizacji i remontów istniejącej substancji mieszkaniowej. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały radni przystąpili do głosowania. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie 10. głosami „za”. 

 

10.5 zamiany działek nr 686/5 i 687/5, położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny pomiędzy  

ul. Mrocką i ul. Wojska Polskiego 

 

Inspektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Gospodarki Mieniem Ewelina Ostrowska 

przedstawiła uzasadnienie projektu tej uchwały.  

 

Radna Barbara Kozłowska zapytała, kto ponosi koszty operatu. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała, czy zamiana powierzchni działek jest równa. 
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Inspektor Ewelina Ostrowska odpowiedziała, że koszty wyceny zamienianych działek strony 

pokryły po połowie. Wyjaśniła, że zamiana jest ekwiwalentna, jeśli chodzi o powierzchnię 

działek. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała pozytywną 

opinię Komisji w tej sprawie. 

 

11. radnych głosowało jednomyślnie „za” przyjęciem uchwały. 

 

10.6 zmiany uchwały Rady Miasta  Brzeziny Nr XXXI/137/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w    

sprawie   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny 

Inspektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Agnieszka Guzek przedstawiła 

uzasadnienie projektu uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku w 

mieście. Wyjaśniła, że zmiana dotyczy wprowadzenia zasady zbierania odpadów szklanych w 

odrębnym pojemniku lub worku. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska powiedziała, że opinia 

Komisji w tej sprawie jest pozytywna. 

Po odczytaniu projektu uchwały i  stwierdzeniu braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania. 

Głosowało jednogłośnie 10 radnych „za       

10.7 zmiany uchwały Rady Miasta  Brzeziny Nr XXVIII/109/2012 z dnia 13 grudnia  

2012  r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania   

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 

Inspektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Agnieszka Guzek przedstawiła 

uzasadnienie projektu uchwały. Projekt uchwały – w załączeniu do protokołu. Poprosiła o 

wprowadzenie autopoprawki do § 3 polegającej na skreśleniu słów: „…z mocą obowiązującą od 

1 sierpnia 2014 r.” 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała pozytywną 

opinię Komisji w tej sprawie. 

Po odczytaniu treści uchwały i stwierdzeniu braku pytań uwag co do treści uchwały radni 

przystąpili do głosowania. 

W głosowaniu 12. radnych było „za”, 1 głos był wstrzymujący się 

10.8  Oświadczenie Rady Miasta Brzeziny w sprawie wystąpienia Związku Miast 

Polskich do Prezydenta RP o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych 

ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego 
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Radny Tadeusz Barucki odczytał projekt oświadczenia – w załączeniu. Wniósł autopoprawkę 

dot. przekazania kopii oświadczenia do Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wyjaśnił, że oświadczeni jest wyrazem protestu 

przeciwko działaniom Związku Miast Polskich zmierzającym do uchylenia ustawy podpisanej 

już przez prezydenta a w dalszej kolejności do przejęcia atrakcyjnych dla deweloperów 

terenów w miastach dla komercyjnych celów budowlanych. 

Za wprowadzeniem  poprawki do treści oświadczenia było 11 radnych, 1 radny był 

przeciwny. 

Radny Grzegorz Kędzia wyjaśnił, że głosował przeciwko, ponieważ uważa, że to 

oświadczenie jest zbędne i uważa je za wyraz nieposzanowania prawa. Jego zdaniem ustawa 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych powinna sama się obronić w Trybunale 

Konstytucyjnym.  

Radna Grażyna Korybut zapytała radnego Grzegorza Kędzię, jaki ma pomysł na reakcję na 

działania Zw. Miast Polskich. 

Radny Tadeusz Barucki nie zgodził się ze zdaniem radnego Grzegorza Kędzi. 

Radny Grzegorz Kędzia odpowiedział, że nie jest przeciwny działkowcom, tylko przeciwko 

takim oświadczeniom. 

Przedstawiciel krajowych władz Polskiego Związku Działkowców Tadeusz Mańko 

powiedział, że  przewodniczący ZMP prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny wystąpił 

do prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie zaskarżenia ustawy o Pracowniczych 

Ogrodach  Działkowych bez konsultacji z władzami innych miast.  

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie tekstu oświadczenia i następnie wobec 

braku uwag do jego treści, zwróciła się do radnych o głosowanie. 

Oświadczenie poparło 8 radnych, 1 głos był przeciwny, 1 głos był wstrzymujący się. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Radny Grzegorz Kędzia wyraził ironiczne „podziękowania” dla zastępcy burmistrza Romana 

Sasina za zabezpieczenie nieczynnej studni przy ul. Kordeckiego. 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, że nie należy dziękować za to, że ktoś wykonuje 

swoje obowiązki. Wnioskował o wyznaczenie miejsca dla pieszych w pobliżu przystanku 

autobusowego przy szpitalu na ulicy Wojska Polskiego. Radny zwrócił uwagę na słabe 

oświetlenie przejścia na ul. Modrzewskiego przy markecie „Biedronka”. Miejsce to jest 

niebezpieczne, był tam niedawno śmiertelny wypadek. Nawiązał też do swojego 

przypominanego od kilku miesięcy wniosku w sprawie przystanku na ul. Modrzewskiego w 

okolicy „Biedronki”. Przypomina także i wciąż bezskutecznie o wyłamanych słupkach 

metalowych na Placu Jana Pawła II. 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin tłumaczył, że wiele spraw, o których mówią radni wymaga 

posiadania środków w budżecie miasta . 

Radny Tadeusz Barucki polemizował z poglądem zastępcy burmistrza, mówiąc, że trzeba 

wybrać, co jest ważniejsze dla mieszkańców:  finansowanie występów hip – hopowych czy 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

Radny Michał Dróżdż powiedział, że wiele słusznych uwag radnych jest pomijanych przez 

administrację miasta. Radny wskazał na wadliwie zamocowaną kostkę brukową przy 

drzewach na Placu Jana Pawła II. 

Radna Halina Szczepaniak prosiła o wsparcie dla miejskiej orkiestry w kwestii zakupu 

nowych instrumentów. 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że nasze miasto nie jest przychylne osobom 

niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,  osobom starszym i matkom z 

małymi dziećmi, gdyż  nie usuwamy istniejących barier architektonicznych, zwłaszcza 

schodów i wysokich krawężników.  Jako radna jest często zaczepiana w sprawach 

zarządzania miastem i zdarza się, że nie wie, jak odpowiadać na zadawane  pytania w 

sprawach, które nie wymagają dużych środków. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że w mieście występuje dużo zaszłych zaniedbań. 

Przykładem jest centrum miasta  gdzie występują braki miejsc parkingowych, w złym stanie 

jest przejście z ul. Modrzewskiego do ul. Mickiewicza przez targowisko. Ponadto zmian 

wymaga otoczenie sklepu chemicznego p. Makowskiego z którym prowadzone są od 

dłuższego czasu rozmowy w sprawie przebudowy tego miejsca. 

Radny Tadeusz Barucki skrytykował zdawkowe sprawozdania w BIS-ie z sesji Rady Miasta. 

Radni poruszają nieraz istotne sprawy dla miasta  i mieszkańców. Należałoby o tym 

informować. Przekazanie suchej informacji świadczy o lekceważącym stosunku do pracy i 

aktywności radnych. Zdaniem radnego brak jest właściwej korekty w gazecie BIS, gdyż 

można zauważyć wiele rażących błędów w treści artykułów. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że w informacji prasowej nie można pisać o 

wszystkim, zresztą treść artykułów zależy od redaktora naczelnego gazety. 

Radna Grażyna Korybut również wyraziła niezadowolenie z dotychczasowych relacji z obrad 

rady w BIS. Według  radnej pomija się aktywność radnych. 

Radny Grzegorz Kędzia zaproponował, aby upublicznić nagrania z obrad Rady Miasta za 

pomocą  telewizji internetowej. 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że pomysł z relacjami internetowymi z pracy Rady 

Miasta  jest dobry, ale nie wszyscy dysponują Internetem. Powiedziała, że niektórzy radni 

chcieliby wykorzystywać media dla promowania swojej osoby. Jednak uważa, że  informacja 

o aktywności radnych powinna być obiektywna, a nie żadna. 
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Mieszkaniec ul. Mickiewicza Czesław Juraś poruszył temat rozwijania systemu 

ciepłownictwa w mieście. Chciałby wiedzieć, czy i kiedy zostanie podłączony do centralnego 

ogrzewania budynek, w którym mieszka. Skrytykował niestaranne położenie kostki na Pl. 

Jana Pawła II, które  utrudnia poruszanie się przechodniów. Powiedział, że wraz z likwidacją 

przemysłu odzieżowego miasto utraciło swój charakter i nie ma czym przyciągnąć nowych 

inwestorów. Powiedział, że widzi jak miasto umiera wraz z wyjazdem za pracą młodych ludzi 

na zachód Europy. W tym miejscu na obrady powrócił przewodniczący Rady. 

Zastępca burmistrza  wyjaśnił, że jest możliwość podłączenia kolejnych kwartałów miasta  do 

systemu c.o., są na to przygotowane dotacje unijne i środki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska, tylko poszczególne zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe powinny 

zająć w tej sprawie stanowisko. 

Prezes spółki PEC Radosław Bujaśkiewicz  poinformował, że ciepłociąg może być 

doprowadzony do budynków przy ul. Mickiewicza, przylegających do budynku poczty już w 

2014 roku. Jednakże rozprowadzenie ciepła wewnątrz budynków już nie zależy od PEC.  

Radny Michał Drożdż wypowiedział się sceptycznie na temat promocji miasta. Jego zdaniem 

obecna promocja miasta  nie przewiduje żadnej oferty dla młodzieży. Promocja miasta, którą 

prowadzi  Centrum Promocji i Kultury  powinna być skierowana do odbiorcy zewnętrznego, a 

nie do wewnątrz. Ostatnim wydarzeniem, które nas rozsławiło w skali ogólnopolskiej, było 

odzyskanie żydowskich macew. 

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że Centrum Promocji i Kultury praktycznie spełnia 

funkcję domu kultury i że powinniśmy wypracować w mieście swoją strategię rozwoju. 

Zastępca burmistrza powiedział, że w swoich działaniach nad rozwojem miasta  skupiamy się 

nad pozyskaniem terenów inwestycyjnych oraz nad doprowadzeniem do miasta  gazu 

technologicznego. 

Radna Halina Szczepaniak uważa, że kluczową sprawą dla rozwoju miasta  jest stworzenie 

perspektywy dobrze płatnej pracy dla młodych wykształconych mieszkańców Brzezin. 

Radny Tadeusz Barucki uważa, że dla zatrzymania emigracji młodych ludzi potrzeba 

zarówno dobrze płatne pracy, jaki i  tanich mieszkań. W pierwszej kolejności powinniśmy 

rozwiązywać problemy bytowe, a dopiero później zadbać o kulturę i rozrywkę. Dlatego 

uważa, że zakup budynku po Telekomunikacji i utworzenie Centrum Promocji i Kultury nie 

było do końca przemyślane. Zaniedbano  rozwiązywanie problemów mieszkaniowych 

mieszkańców, a skupiono się nad tematami, które generują coraz większe wydatki z budżetu 

miasta .  

Radna Grażyna Korybut poruszyła temat podziału zadań pomiędzy burmistrzów, twierdząc, 

że przypisywanie wyłącznej odpowiedzialności za funkcjonowanie i rozwój infrastruktury 

miejskiej zastępcy burmistrza jest nieporozumieniem, gdyż za całość spraw zarządzania 

miastem odpowiada burmistrz. Radna skrytykowała także brak dyscypliny wśród radnych, 

którzy opuścili posiedzenie Rady przed jego zakończeniem. W chwili, gdy to mówiła, na sali 

pozostało tylko 5. radnych.  
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Przewodniczący Rady odniósł się do zbędnego jego zdaniem tworzenia wieloletnich prognoz 

finansowych. Określił je jako fikcyjne, nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością. 

Zwrócił się jeszcze do obecnych radnych o dotrzymanie terminu składania oświadczeń 

majątkowych za 2013 rok. 

 

 

12. Zakończenie sesji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk uznała, że  wyczerpany został porządek obrad  L 

sesji i zamknęła ją o godz. 17.00.  

 

Protokołował: 

Janusz Sidor 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Zbigniew Bączyński 

          

                                                                                               Wiceprzewodnicząca  Rady 

                                                                                                        Zofia Krawczyk 

                                                                               

 

 


