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      Przesłany radnym proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

8.   Ocena funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w roku 2013/2014 oraz potrzeby   

      finansowe i rzeczowe na rok 2014/2015. 

9.   Ocena funkcjonowania spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej Communal Service za 2013 r. 

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2013 rok. 

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2013 r. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

      12.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2013-2023, 

      12.3 udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku 

       wpisanym do rejestru zabytków, 

      12.4 powierzenia Burmistrzowi Miasta  Brzeziny uprawnień do ustalania zasad korzystania z   

      Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach,  

      12.5 powierzenia Burmistrzowi Miasta  Brzeziny uprawnień do ustalania stawek opłat za  

      przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów    

      komunalnych, zlokalizowanej w Brzezinach oraz do ustalania zasad korzystania z instalacji,  

      12.6 ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

       prowadzącym jest Miasto Brzeziny, 

      12.7 ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych  

      prowadzonych przez Miasto Brzeziny. 

13. Wolne wnioski i sprawy różne. 

14. Zakończenie sesji. 



 

  

1. Otwarcie sesji 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przywitał radnych przybyłych na obrady LII sesji, 

przedstawicieli administracji miasta, kierowników jednostek organizacyjnych, spółek, 

przedstawicieli organizacji społecznych, a wśród nich Lucjana Ferdzyna - prezesa 

brzezińskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP oraz mieszkańców miasta. 

Poinformował, że burmistrz Marcin Pluta zapowiedział niewielkie spóźnienie i jest w drodze 

na sesję.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady stwierdził, że obrady są prawomocne na podstawie podpisanej przez 13. 

radnych listy obecności. Swoje spóźnienie usprawiedliwił radny Adam Miazek. Natomiast 

nieobecności nie usprawiedliwiała radna Halina Szczepaniak. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad 

Przewodniczący Rady po odczytaniu proponowanego porządku obrad zapytał o wnioski i 

propozycje. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zgłosił wniosek o przeniesienie rozpatrzenia projektów 

uchwał dotyczących spraw oświaty z punktów 12.6 i 12.7 w miejsce po punkcie 8, w którym 

radni ocenią funkcjonowanie placówek oświaty za 2013 rok i omówione zostaną  potrzeby 

finansowe i materialne na nowy rok szkolny 2014/2015. 

Radni jednogłośnie 13. glosami „za” przyjęli powyższy wniosek. 

Przewodniczący rady poinformował o prośbie prezesa spółki PEC Radosława Bujaśkiewicza o 

przesunięcie informacji o funkcjonowaniu tej spółki na koniec sesji, z powodu jego 

nieobecności wynikającej z załatwiania ważnych spraw służbowych. 

Radni wyrazili zgodę na powyższą prośbę. 

Przegłosowano porządek obrad po zmianach, przy 12. głosach „za” i 1. głosem wstrzymującym się. 

przedstawia się on następująco:  

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

8.   Ocena funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w roku 2013/2014 oraz potrzeby   



 

  

      finansowe i rzeczowe na rok 2014/2015. 

      8 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez   

      przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny, 

      8 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów  

      publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny. 

9.   Ocena funkcjonowania spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej Communal Service za 2013 r. 

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2013 rok. 

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2013 r. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

      12.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2013-2023, 

      12.3 udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku 

       wpisanym do rejestru zabytków, 

      12.4 powierzenia Burmistrzowi Miasta  Brzeziny uprawnień do ustalania zasad korzystania            

      z  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach,  

      12.5 powierzenia Burmistrzowi Miasta  Brzeziny uprawnień do ustalania stawek opłat za  

      przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów    

      komunalnych, zlokalizowanej w Brzezinach oraz do ustalania zasad korzystania z instalacji,  

13. Wolne wnioski i sprawy różne. 

14. Zakończenie sesji. 

4. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miasta  

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół L sesji został sporządzony i podpisany. Jest 

dostępny zarówno w biurze Rady, jak i na stronie BIP Urzędu Miasta. Zapytał, czy są uwagi do 

treści protokołu. Nikt się nie zgłosił, zatem przewodniczący poddał przyjęcie protokołu pod 

głosowanie. 

Głosowało 13.  radnych, głosów „za” było 10., wstrzymało się od głosu 3. radnych. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił następującą informację: 

- 30 kwietnia po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 

wybrany został wykonawca - Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA” – Pracowania 

Architektoniczna- Architekci & Inżynierowie z Poznania na zadanie opracowania 



 

  

wielobranżowego projektu budowlanego  dla Projektu pn „Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach” za kwotę 

116.850,00zł. 

- 3 maja odbyły się w naszym mieście oficjalne obchody 223. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

- od 7 do 9 maja miała miejsce  międzynarodowa konferencja w Madrycie w ramach 

programu Europa dla Obywateli. Jest to międzynarodowy projekt w którym uczestniczy 

Województwo Łódzkie a Miasto Brzeziny jest strategicznym partnerem. Burmistrz był 

uczestnikiem tej konferencji. 

- w dniach 12-15 maja w ramach projektu „Social Cooperative – wymiana najlepszych 

praktyk”  burmistrz uczestniczył w  wizycie szkoleniowo-studyjnej u partnera projektu 

„European Social Franchising Network” w Szwecji - w Goteborgu. 

- 16 maja odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  PEC  Sp. z o.o. w Brzezinach.  

Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 

obrotowy 2012 i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012 oraz  udzielono Zarządowi 

i Radzie Nadzorczej absolutorium. Wybrana została Rada Nadzorcza na kadencję 2014-2016. 

- 16 maja odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  ZUK  Sp. z o.o. w Brzezinach.  

Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 

obrotowy 2012 i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012 oraz  udzielono Zarządowi 

i Radzie Nadzorczej absolutorium. Wybrana została Rada Nadzorcza na kadencję 2014-2016. 

- 16 maja wpłynęło do tut. Urzędu sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w dniach od 7 

do 11 kwietnia b.r. prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej miastu w 2013 

r. na trzy zadania związane z usuwaniem skutków powodzi : „Przywrócenie  prawidłowego 

funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w 

Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz oczyszczenie stawu na rzece Mrożycy, Remont 

przepustu w ciągu drogi – ul Prusa, Remont nawierzchni oraz poboczy drogi – ul. Sejmu 

Wielkiego wraz z remontem przepustu”. Wojewoda Łódzki ocenił pozytywnie  wykorzystanie 

dotacji celowej przekazanej miastu.  

- 16 maja odbyły się uroczyste obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, w których uczestniczył burmistrz Miasta  Brzeziny.     

-19 maja zawarta została umowa z Województwem Łódzkim na realizację zadania  „Pomoc 

finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska 

poza pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” na 

kwotę 10.000,00zł. 

- 19 maja odbyły się  obchody 10-lecie ARiMR w Łodzi. Uczestniczył w nich burmistrz 

Miasta  Brzeziny.  



 

  

- 26 maja została  otwarta wystawa w Muzeum Regionalnym w Brzezinach – „Brzeziny 2014 

Miasto zaginione – miasto odkryte”. 

- 26 maja podpisana została umowa z  Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi     

o dofinansowanie robót budowlanych budynku wielofunkcyjnego  na terenie stadionu 

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

rehabilitacji leczniczej oraz społecznej, osobom niepełnosprawnym z Miasta Brzeziny i gmin 

ościennych. 

W tym momencie przewodniczący rady przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej 

Rady Zofii Krawczyk. Poprosiła ona radnych o zadawanie pytań w tym punkcie obrad. 

Radny Tadeusz Barucki, nawiązując do wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego 

przyszłej Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach, zadał pytanie o okres przygotowania i termin 

oddania do użytku tego zadania. 

Burmistrz poinformował, że w pierwszej kolejności firma projektowa przedstawi inwestorowi 

koncepcję  zagospodarowania Strefy w kilku wariantach. Kompletna dokumentacja powinna 

być oddana w terminie do 31 października 2014 r. W tym terminie, na podstawie fiszki 

projektowej, miasto będzie aplikować o środki w konkursie ogłoszonym przez Łódzki Obszar 

Metropolitalny. Wyrównywanie oraz uzbrajanie terenu Strefy powinno zakończyć się w 

terminie 1 do 1,5 roku od uzyskania pozwolenia na budowę. 

Radna Czesława Gałecka, nawiązując do wyjazdów zagranicznych burmistrza do  Hiszpanii i 

Szwecji, zapytała o korzyści, jakie będzie miało z tego miasto i mieszkańcy. 

Burmistrz odpowiedział, że wyjazdy, o które pyta radna, dotyczą wymiany doświadczeń w 

zakresie ekonomii społecznej. Na zarzut, że jak na razie  nie odczuwamy pozytywnych 

skutków, burmistrz podał przykłady korzyści z wdrożenia w naszym mieście wielu 

programów z zakresu ekonomii społecznej. 

Radna Czesława Gałecka dopytywała się, w jaki sposób burmistrz podziękował zwykłym 

pracownikom Urzędu Miasta  przy okazji Dnia Samorządowca, czy były to jakieś 

wyróżnienia, nagrody, pochwały, dyplomy. 

Burmistrz odpowiedział, że wyróżnia przede wszystkim tych pracowników, którzy angażując 

się, przynoszą konkretne efekty dla miasta. Takim pracownikiem jest np. inspektor Marcin 

Pluta zajmujący się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozwój miasta. Spraw 

indywidualnego wynagradzanie nie będzie poruszać, gdyż są to jego wyłączne kompetencje. 

Dodał, że w systemie motywacji pracowników korzysta z nagród i premii kilka razy w ciągu 

roku przy różnych okazjach. 

Radny Przemysław Maślanko zapytał o inwestycję na stadionie sportowym. 

Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że na czerwcowej sesji Rady przedstawi zmianę 

budżetową polegającą na wprowadzeniu środków w wysokości 735 tys. zł przeznaczonych na 



 

  

zadanie rozbudowy obiektu na stadionie sportowym. Prace budowlane powinny rozpocząć się 

od lipca 2014 r. 

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki poinformował, że zadanie rozbudowy 

obiektu na stadionie powinno zakończyć się do 28 listopada 2014 r. W chwili obecnej CKF  

przygotowuje przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca. Jest już kosztorys oraz 

pozwolenie na budowę. Po zrealizowaniu tego zadania jest możliwość uzyskania 30% zwrotu 

pożyczki z tytułu energooszczędności budynku.  

Radna  Małgorzata Pyka zapytała o program zagospodarowania  oraz o koszty 

funkcjonowania budynku na stadionie. Radną interesowała szczególnie rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych. 

Dyrektor CKF  odpowiedział, że budynek będzie wielofunkcyjny, służący zarówno 

rehabilitacji, jak i sportowcom. Dlatego będą osobne wejścia. Rehabilitację osób 

niepełnosprawnych będzie można zacząć po  6 miesiącach po odbiorze budynku. Przewiduje 

się, że  rehabilitacja będzie odbywać się w godz. od 8 do15. Dolną kondygnację budynku 

będą  zajmowały pomieszczenia dla sportowców – szatnie, natryski, pokoje dla sędziów itp. 

W tym momencie przewodniczący przejął prowadzenie obrad i poinformował, że po punkcie 

dotyczącym spraw oświaty i wychowania ogłosi przerwę dla skonsultowania  z komisjami 

dodatkowych dwóch projektów uchwał. 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radna Czesława Gałecka zgłosiła interpelację w sprawie udzielenia pomocy rodzinie 

mieszkanki p. Elżbiecie Skałbanie, która w wyniku pożaru  2 lipca 2013 roku utraciła 

mieszkanie przy ul. Kościuszki 8. Inspektor budowlany wyłączył mieszkanie zarządzane 

przez spółkę TBS z użytkowania jako zagrażające bezpieczeństwu ludzi. Administracja 

miasta, mimo upływu prawie roku, nie udzieliła pogorzelcom pomocy, tłumacząc się brakiem 

mieszkań zastępczych. Mimo wielu interwencji u zastępcy burmistrza interesantka nie 

uzyskała stosownej pomocy. Jest zbywana, mówi się jej, że otrzyma mieszkanie zamienne po 

wybudowaniu budynku socjalnego w przyszłym roku. Obecnie mieszka „kątem” u rodziny 

przy ul. Moniuszki 12. Chciałaby jednak, aby jej rodzina, która nie ze swojej winy została 

poszkodowana, mogła żyć normalnie w samodzielnym mieszkaniu. Radna oskarżyła 

administrację miasta  o „znieczulicę”, postawiła zarzut braku konkretnej odpowiedzi i 

lekceważenia interesantki, która powinna jako poszkodowana w pożarze uzyskać  pomoc i 

rzetelne informacje. Także nie uzyskała wsparcia ze strony spółki TBS, z którą miała zawartą 

umowę o najem mieszkania przy ul. Kościuszki. Zaproponowano jej mieszkanie przy ul. 

Sienkiewicza 4,  które musiałaby najpierw sama wyremontować. W lokalu tym nie było ani 

wody, ani światła. Dlatego z tej propozycji zrezygnowała. W każdym cywilizowanym 

społeczeństwie pogorzelców otacza się szczególną opieką i udziela pomocy, ale nie w naszym 

mieście. Radna prosi o poważne potraktowanie tematu mieszkania dla tej rodziny. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że p. Elżbieta Skałbana otrzymała jeszcze w dniu 

2 lipca 2013 r. a więc w dniu pożaru  propozycję od TBS  mieszkania przy ul. Sienkiewicza. 



 

  

Podpisała nawet umowę z TBS-em, ale 18 lipca 2013 r. ją rozwiązała, tłumacząc, że na razie 

zatrzyma się u rodziny przy ul. Moniuszki. Odpowiedział, że w obecnej chwili nie dysponuje 

mieszkaniem zamiennym i gdy tylko taki się znajdzie, to otrzyma propozycję wynajmu. 

Prezes spółki TBS Tomasz Miazek powiedział, że pretensje p. Skałbany są nie na miejscu. 

Otrzymała propozycję przeprowadzenia się do mieszkania przy ul. Sienkiewicza, ale ją 

odrzuciła. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że w budynku, który zostanie oddany w I połowie 2015 

roku p. Skałbana jako jedna z pierwszych otrzyma mieszkanie.  W ciągu tygodnia po Dniach 

Brzezin odbędzie się spotkanie z tą rodziną, dla rozwiązania problemu.  

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że w sprawie budownictwa socjalnego w naszym 

mieście radni zabierali głos już 17. razy, ale zawsze tłumaczono się różnymi trudnościami       

i wciąż jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia. Podniosła  także sprawę złego stanu 

nawierzchni ulicy Konstytucji 3 Maja utrudniającego wjazd wózkiem inwalidzkim do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że przy okazji wykonania „schetynówki” w ul. 

Przedwiośnie i Głowackiego zostanie przebudowana  promenada w ul. Konstytucji 3 Maja. 

Nie ma potrzeby, aby była tak szeroka, jak obecnie, więc zostanie zwężona o 30 %, aby 

umożliwić wykonanie drogi dojazdowej  dla mieszkańców osiedla na skarpie. Parametry 

przebudowanej ul. Konstytucji pozwolą na dojazd samochodów ratunkowych straży pożarnej  

i pogotowia ratunkowego. 

Przewodniczący Rady przypomniał burmistrzowi o obietnicy załatwienia lokalu dla 

Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, którego przewodniczącą jest zasłużona, 

honorowa obywatelka naszego miasta  p. Teresa Szymczak. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że obecnie brakuje środków na inwestycje. Prace 

remontowe pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 11 zostaną wykonane przez własnych 

pracowników, a następnie zagospodarowane dla potrzeb organizacji społeczno – 

politycznych. Zapewnił, że Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej zachowa po 

remoncie swój lokal. 

Radny Krzysztof Jeske poprosił o publikowanie grafiku zamiatania ulic, tak, aby właściciele 

samochodów parkujących przy chodnikach mogli udostępnić ulice do zamiatania. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że od 1 lipca br. zamiatanie ulic i wykaszanie 

trawników będzie uregulowane wg harmonogramu  Spółdzielni Socjalnej. 

7. Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt porządku otworzył przewodniczący Zbigniew Bączyński i zaprosił do dyskusji.              

Głos zabrał radny Tadeusz Barucki, odnosząc się do przesłanej odpowiedzi dla 

interweniujących podczas jego dyżuru mieszkańców ulicy Przedwiośnie, uznał, że odpowiedź 

jest niekompetentna.  Radny zaznaczył, że pełni zawodowo funkcję prezesa Spółdzielni 



 

  

Mieszkaniowej „Razem”. Bloki mieszkaniowe tej spółdzielni graniczą z terenami ulic, na 

których prowadzona ma być inwestycja przebudowy i powinna być przeprowadzona 

odpowiednio wcześniej konsultacja  planu na etapie jego uzgadniania z właścicielami 

sąsiednich terenów. Nic takiego wg radnego nie miało miejsca. Spółdzielnię „Razem” 

powiadomiono, gdy dokumentacja została już zatwierdzona. Naruszono tym samym prawo, 

bowiem o zamierzeniach inwestycyjnych inwestor ma obowiązek informować sąsiadów. 

Podważył też wyjaśnienie dot. pracy silnika autobusu na przystanku. Jako były mechanik 

samochodów ciężarowych wie, że praca silnika Diesla w okresie zimowym nie jest  

wymogiem  technologicznym pracy silnika w trudnych warunkach atmosferycznych, tylko 

chęcią zapewnienia sobie komfortu przebywania przez kierowcę w cieple. Kierowca powinien 

wyłączyć silnik i przejść do specjalnie przygotowanego dla niego pomieszczenia,  w pobliżu 

przystanku, a nie dokuczać hałasem mieszkańcom pobliskich domów w godzinach nocnych. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że niepoinformowanie Spółdzielni „Razem” o 

uzgodnieniach inwestycyjnych było przeoczeniem, przeprasza za nie. Dodał, że w przyszłości 

nie powinno się to już zdarzyć. 

Przewodniczący Rady powiedział, że wg przepisów, silnik samochodu na postoju nie 

powinien pracować  dłużej jak 1 min. Pozostawienie samochodu z włączoną jednostką 

napędową  dłużej niż minutę stanowi wykroczenie.  

Radna Grażyna Korybut, nawiązując do złożonej na poprzedniej sesji Rady interpelacji, 

powiedziała, że materiał przygotowany w sprawie realizacji Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego był dosłownie zawarty w kilku linijkach i dziwi się temu, bo w terminie do 15 

maja należało sporządzić i wysłać do właściwej jednostki  sprawozdanie w tej sprawie. Radna 

poprosiła o odpowiedź dot. przeprowadzanych kontroli schroniska dla zwierząt i chce się 

dowiedzieć, w jakim terminie odbędzie się najbliższa kontrola, gdyż mogłaby wziąć udział w 

tej kontroli. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że najbliższa kontrola schroniska dla zwierząt jest 

planowana pod koniec czerwca br. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła, aby w kwestii realizacji Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego udzielono radnej Grażynie Korybut odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o przesłanych jemu do wiadomości 

odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.  Zwrócił się do osób, które były 

zainteresowane, czy są zadowolone z odpowiedzi. Uwag nie odnotowano. 

8. Ocena funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w roku 2013/2014 oraz potrzeby     

finansowe i rzeczowe na rok 2014/2015 

Przewodniczący Rady stwierdził, że materiał zbiorczy przedstawiony Radzie jest bardzo obszerny    

i był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dlatego wnioskuje o nieodczytywanie 

go, tylko o  omówienie przez dyrektorów jednostek i przekazanie najważniejszych informacji 

dotyczących warunków funkcjonowania w roku szkolnym 2014/2015. 

 



 

  

 

Przedszkole Nr 1 

Dyrektor Małgorzata Wyka poinformowała, placówka funkcjonuje już 4 lata i nie wymaga 

większych remontów. W tym roku powinno się wykonać przegląd instalacji elektrycznej, 

kosztujący 1 tys. zł, na który zabraknie środków, stąd prośba o pomoc finansową budżetu 

miasta. Przedszkole zgłasza także potrzebę dodatkowego zatrudnienia jednej nauczycielki i 

woźnej. Przedszkole zakończyło już nabór dzieci na nowy rok szkolny. Co prawda 9-cioro 

dzieci nie zmieściło się na listach przyjęć, ale  Przedszkole Nr 3, które prowadzi jeszcze nabór 

uzupełniający - przyjmie do siebie te dzieci. Przedszkole prowadzi 8. grup  z 200. dzieci, w 

tym 1 grupę unijną z projektu „Przedszkole oknem na świat”. Dyrektor podziękowała za 

wsparcie przez Radę Miasta  i rodziców dzieci. 

Przedszkole Nr 3 

Dyrektor Agnieszka Gazda z przykrością stwierdziła, że kompleksowy remont połączony z 

rozbudową budynku, na który liczyła, nie zostanie rozpoczęty w tym roku. Dlatego prosi o 

środki finansowe na doraźne prace malarskie oraz naprawę sufitów. W przedszkolu 

funkcjonują 4 oddziały oraz grupa realizująca projekt unijny „Przedszkole oknem na świat”. 

Dyrektor zgłasza zapotrzebowanie na środki finansowe dla zatrudnienia niań dla małych 

dzieci.  Podziękowała rodzicom dzieci angażującym się w pomoc dla Przedszkola. 

Radny Grzegorz Kędzia, odnosząc się do obecnego stanu technicznego budynku Przedszkola 

Nr 3, powiedział, że nie posłałby swojego dziecka do tej placówki. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że podjął decyzję o przesunięciu na 2015 r.  remontu 

Przedszkola Nr 3 z powodów finansowych, aby „nie zarzynać” budżetu w 2014 roku. W 2015 

r. burmistrz spodziewa się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które pozwolą 

zacząć to zadanie. Przedszkole nie jest w tragicznym stanie, nie zawala się, ani nie ma wobec 

jego stanu większych zastrzeżeń sanitarnych. 

Przewodniczący Rady uważa, że skoro nie można pozwolić sobie na kompleksowy remont, to 

należy wykonać remont doraźny. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że Komisja Finansowo – Budżetowa ma obawy, czy 

uda się przygotować Przedszkole Nr 3 do nowego roku szkolnego 2014/2015. Radna uważa, 

że powinniśmy myśleć o budowie nowego przedszkola w Brzezinach. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że budynek tego przedszkola nie jest w tragicznym 

stanie i że nie ma zamiaru  rezygnować z jego modernizacji w rozszerzonej  przerwie 

wakacyjnej 2015 roku. 4 miesiące powinny wystarczyć, aby wyraźnie poprawić stan 

techniczny tej placówki. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

Dyrektor Anna Mrówka podziękowała za przyznanie środków finansowych  w wysokości 150 

tys. zł. na zakończenie 3 etapu zadania w zakresie dostosowania Szkoły Podstawowej Nr 2 do 



 

  

bezpiecznych warunków p.poż., które zaleciła Powiatowa Komenda Państwowej Straży 

Pożarnej w Brzezinach. Poinformowała o przygotowaniach do budowy placu zabaw dla 

małych dzieci w pobliżu boiska „Orlik”. Dyrektor zasygnalizowała potrzebę dofinansowania 

z budżetu miasta  modernizacji pracowni komputerowej, tak, by przy jednym stanowisku 

komputerowym mogło się uczyć jedno dziecko, a nie troje, jak dotychczas. 

Przewodniczący Rady wyraził zadowolenie z zakończenia budowy klatek p.poż. w Szkole 

Podstawowej Nr 2. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

Dyrektor Zbigniew Zieliński podziękował za podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole 

Podstawowej Nr 1 imienia króla Kazimierza Wielkiego. Powiedział, że kierownictwo szkoły 

stoi przed podjęciem decyzji, czy remontować stary komin lokalnej ciepłowni, czy podłączać 

się do miejskiego systemu ciepłowniczego. Dyrektor wnioskuje o środki na zmianę sztandaru, 

tablic informacyjnych oraz pieczęci szkolnych, poinformował również o inicjatywie  

sprzedaży cegiełek na sztandar szkoły. W akcji zakupu cegiełek czynnie włączyli się radni 

miasta i inni uczestnicy sesji. 

Przewodniczący Rady poprosił o wskazanie organizatora i opiekunów zajęć prowadzonych 

dla dzieci z klasy zerowej na boisku „Orlik”. 

Dyrektor  powiedział, że są to zajęcia dodatkowe prowadzone przez RTS „Widzew”.    

Gimnazjum 

Dyrektor Małgorzata Kobierska poprosiła o dofinansowanie remontu dachu budynku 

głównego szkoły, który przecieka podczas opadów deszczu, robót malarskich                           

i konserwacyjnych oraz wymiany drzwi w salach lekcyjnych. Chciałaby, żeby poprawić nieco 

wygląd szkoły w związku z planowanym na październik Zlotem Szkół Reymontowskich.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko podziękował 

dyrektorom szkół i przedszkoli za troskę o stan obiektów, zaangażowanie w proces 

dydaktyczno – wychowawczy i organizowane zajęcia pozalekcyjne. Poparł prośbę dyrektor 

Gimnazjum o środki na pilny remont dachu oraz prosił o wykonanie oświetlenia obu boisk 

„Orlików”. 

Burmistrz Marcin Pluta  powiedział, że remont dachu budynku Gimnazjum będzie 

przeprowadzony przy okazji montowania instalacji paneli słonecznych podczas realizacji 

innowacyjnego projektu fotowoltaicznego. 

Przewodniczący Rady zaproponował założenie monitoringu boisk „Orlików” w celu 

wyeliminowania niestosownych zachowań graczy, którzy dają zły przykład dzieciom i 

młodzieży. Chodzi tu zwłaszcza o używanie  wulgaryzmów i zdarzające się agresywne 

postępowanie. Przewodniczący podziękował dyrektorom placówek i kadrze nauczycielskiej 

za dobrze wykonywaną pracę w sytuacji, podczas gdy ciągle przybywa nowych zadań, a 



 

  

niewspółmiernie mało napływa rządowych środków. Tę lukę finansową musi niestety pokryć 

samorząd. 

Do podziękowań przyłączył się burmistrz Marcin Pluta. Zapewnił on dyrektorów placówek, 

że  „nie mamy zapędów, aby zmieniać publiczny charakter szkół”.  

W tym miejscu włączył się przewodniczący Rady, który stwierdził, że takich obaw nie ma     

z powodu liczby uczniów  w naszych szkołach, dodał jednak, że projekty zmian przepisów 

oświatowych idą w kierunku zwiększenia tej liczy  do 150  - obecnie 70. Podał przykład 

Gminy Rogów, gdzie taka zmiana została przeprowadzona z powodzeniem. Poza tym znane 

są inne dobre przykłady z kraju. 

8 a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez  

przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały  –                

w załączeniu do protokołu. Naczelnik wyjaśnił radnym, jak będzie funkcjonował system opłat, ulg    

i zwolnień z opłat przy  świadczeniach przedszkoli. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko poinformował o 

pozytywnej opinii Komisji w sprawie przedłożonego projektu. 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że w przygotowaniu jest Karta Rodziny m.in. przewidująca 

zwolnienie z opłat za przedszkole za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie oraz za dzieci z tzw. rodzin 

wykluczonych społecznie. 

Przewodniczący Rady poddał projekt  uchwały pod głosowanie. 

Głosowało 12. radnych jednogłośnie „za”.  

 8 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały           

w sprawie podziału miasta  na 2 obwody szkolne w Brzezinach – mapka w załączeniu do 

protokołu. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na nieuprawnione użycie w treści § 1 nazwy Szkoły 

Podstawowej Nr 1 imieniem Kazimierza Wielkiego, bowiem uchwała o nadaniu imienia tej 

szkole wejdzie w życie  po 14 dniach od ukazania  się jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Poprosił też, aby w związku z tym nie stosować imienia Szkoły 

Podstawowej Nr 2. Zapytał mec. Agnieszkę Piwek, czy jego uwaga jest słuszna. 

Mec. Agnieszka Piwek zgodziła się z uwagą przewodniczącego Rady. 

Pozytywną opinię o projekcie uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu Przemysław Maślanko. 

Wobec braku innych uwag przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

Głosowało 12. radnych, 11. „za”, 1. głos wstrzymujący się. 



 

  

W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił półgodzinną przerwę w obradach na 

przeprowadzenie posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej w celu 

zaopiniowania nowych projektów uchwał. 

9. Ocena funkcjonowania spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej Communal Service za 

2013 r. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Prezes spółki ZUK Janusz Cywiński przedstawił najważniejsze problemy funkcjonowania 

spółki. Skupił się zwłaszcza na inwestycjach zrealizowanych w ramach unijnego projektu 

Infrastruktura i Środowisko, które pochłonęły w latach 2012 – 2014 - 16 mln zł. Wykonano  

następujące zadania inwestycyjne: 

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Okrzei i Kościuszki,                                                      

- zakup urządzenia ssąco – płuczącego,                                                                                          

- modernizacja oczyszczalni ścieków. 

Prezes poinformował, że w chwili obecnej odbywa się kontrola  Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Łodzi sprawdzająca  efektywność  zmodernizowanej oczyszczalni 

ścieków. Powiedział, że parametry jakie osiąga nasza oczyszczalnia spełniają wszystkie 

wymogi oczyszczania ścieków i są najlepsze spośród oddawanych ostatnio oczyszczalni          

w województwie łódzkim. Dodał, że z analizy potrzeb w zakresie oczyszczania ścieków 

wynika, że możemy  podłączyć do oczyszczalni pozostałe nieskanalizowane jeszcze ulice         

i posesje. 

Przewodniczący Rady zadał pytanie o przyczynę kiepskiego odbioru wód opadowych przez 

system kanalizacji burzowej. Chciał wiedzieć, czy to tylko wadliwie dobrane przekroje 

kanałów, czy może zasypane pozimowym piaskiem studzienki nie pozwalają na swobodny 

spływ wód opadowych. 

Prezes ZUK  odpowiedział, że na pewno przyczyną są wadliwie dobrane przekroje kanalizacji 

burzowej. Podczas gwałtownych opadów deszczu woda nie mieści się w kanałach i pozostaje 

na ulicach zalewając nisko położone piwnice. Powiedział, że ZUK nie jest właścicielem 

kanałów burzowych w mieście ale reaguje  szybko na zlecenia  Urzędu Miasta  w przypadku 

niedrożności kanałów i studzienek, bądź różnych awarii na terenie miasta . 

Spółdzielnia  Communal – Service 

Prezes Spółdzielni Ryszard Śliwkiewicz powiedział, że Spółdzielnia Socjalna, mimo, że 

funkcjonuje od 2 lat, to nadal jest na etapie rozwoju. Na początku 2013 r. zatrudniała na 

umowę 11 pracowników, a na koniec roku już 26. Powiedział, że do końca 2014 r. zatrudnienie 

na umowę o pracę zwiększy się do 35 osób. Dodatkowo okresowo zatrudnia pracowników do 

prac społecznie użytecznych oraz skierowanych do pracy przez Sąd Rejonowy. Wartość 

wykonanych usług w roku ubiegłym wyniosła 1.029 tys. zł brutto, 882 tys. zł. netto.. 

Osiągnięto przy tym dodatni wynik finansowy w wysokości 26,7 tys. zł. Spółdzielnia wykonuje 

w większości zadania zlecane w zakresie gospodarki komunalnej wykorzystując przekazany jej     

w użytkowanie sprzęt. Wartość tego sprzętu w tym roku wyniosła 1.333.575 zł. Ze swoich 

środków Spółdzielnia zakupiła maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe i środki transportu 

za 220,2 tys. zł. W zakresie utrzymania czystości na terenie miasta  Spółdzielnia ma do 

wykonania :                                                                                                                                      

- prace przy wykoszeniu traw na 12 ha,                                                                                           



 

  

- omiatanie  8 ha powierzchni placów, dróg i chodników,                                                               

- 5 ha powierzchni do odśnieżania .                                                                                           

Ponadto Spółdzielnia wykonuje prace budowlano - remontowe  w budynkach, na drogach 

gminnych , chodnikach i placach. Ważnym zadaniem będącym jeszcze w trakcie organizacji      

i rozruchu technologicznego jest prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów 

Komunalnych przy ul. Łódzkiej.  

Radny Przemysław Maślanko zapytał o funkcjonowanie Spółdzielni w systemie ciągłych  

zleceń 

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że jest to problem do rozwiązania. Obecnie stosowany system 

polega na wykonywaniu konkretnych robót na podstawie otrzymywanych z Urzędu Miasta  

zleceń i bieżącego rozliczania się. W tym systemie działa się nie planowo, a w miarę potrzeb. 

Utrudnia to planowanie prac i zatrudnienia, potrzeb w zakresie gospodarowania czynnikami 

produkcji w dłuższym przedziale czasowym. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że takie prowadzenie Spółdzielni Socjalnej zostało 

wymuszone przez Regionalną Izbę Obrachunkową, mającą zastrzeżenia co do przestrzegania 

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Dodał, ze przy zlecaniu robót Spółdzielni 

Socjalnej budżet Miasta  zaoszczędza ok. 30 % środków rocznie w porównaniu z umowami o 

wykonawstwo w oparciu o prawo zamówień publicznych. 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że system zlecania konkretnych zadań oparty jest o zawarte 

porozumienie Miasta  ze Spółdzielnią Socjalną. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy Gmina Rogów, będąca udziałowcem Spółdzielni Socjalnej 

zlecała kiedykolwiek jakieś prace Spółdzielni Communal Service. 

Prezes Spółdzielni odpowiedział przecząco. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.  

Prezes spółki Tomasz Miazek przedstawił podstawowe dane dotyczące funkcjonowania spółki 

TBS za 2013 rok (w załączeniu do protokołu), następnie poprosił o zadawanie pytań. 

Radna Małgorzata Pyka zapytała o stan techniczny budynków przy ul. Skłodowskiej i 

Mickiewicza 18. 

Prezes TBS odpowiedział, że są to budynki obecnie niezamieszkałe z powodu złego ich stanu 

technicznego. Budynek drewniany przy ul. Skłodowskiej będzie rozebrany, podobnie jak i 

budynek przy ul. Mickiewicza. Obiekty te są zabezpieczone i nie stwarzają zagrożenia. 

Decyzję o zagospodarowaniu trenu po tych budynkach podejmą władze statutowe spółki. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o przedawnione nieściągalne płatności czynszowe. 

Prezes TBS odpowiedział, że za 2013 rok wielkość ta wynosi 207 tys. zł. Wpływa to niestety 

na powiększenie ujemnego wyniku spółki. 

Radny Tadeusz Barucki skomentował tę sytuację w ten sposób, że skoro powstała strata  to 

musi być pokryta  przez pozostałych mieszkańców zasobów TBS, bądź przez samorząd 

mieszkańców w postaci dotacji do spółki, czyli przez ogół mieszkańców  miasta. 



 

  

Przewodniczący Rady dodał, że załatwienie sprawy dotacją jest mniej bolesne w skutkach dla 

mieszkańców zasobów TBS. Zainteresował się także głośnym do niedawna tematem rozliczeń 

za zużycie wody w spółce. 

Prezes TBS odpowiedział, że zarząd TBS uregulował bieżące nieprawidłowości, tj. rozdzielono 

pobór wody na poszczególne nieruchomości i zainstalowano nowe wodomierze. 

 Przewodniczący Rady zauważył, że od pewnego czasu nie ma skarg na płatności za zużycie 

wody. 

Radna Czesława Gałecka zainteresowała się opłacalnością prowadzenia obsługi targowiska 

miejskiego przez spółkę TBS. 

Prezes TBS odpowiedział, że po zwiększeniu udziału spółki w wynagrodzeniu za inkaso w 

wysokości 50% pobranych opłat targowych prowadzenie targowiska, jest  już interesem 

opłacalnym, tak, że wystarcza na utrzymanie bieżące czystości oraz utrzymanie szaletu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że miał niedawno okazję przejść się wieczorem po 

czwartkowym dniu targowym i rzeczywiście widać było, że spółka dba o porządki na tym 

terenie. 

Burmistrz Marcin Pluta stwierdził, że obecnie nie ma większych problemów z targowiskiem 

miejskim. Dawniej  było ono źródłem bałaganu, patologii i strat oraz przedmiotem 

zainteresowania kontroli RIO. Po przejęciu targowiska przez spółkę   nastał tam porządek, za 

który należą się panu prezesowi słowa uznania.  

Mieszkaniec  kamienicy przy ul. Mickiewicza p. Janusz Kopertowski podziękował prezesowi 

TBS za uporządkowanie rozdziału instalacji wodnej. Nie rozliczono jednak spraw zaległych z 

lat ubiegłych i odsetki od niezapłaconych faktur ciągle rosną. Uważa on, że ten zaległy problem 

powinien być rozwiązany przez spółkę TBS lub burmistrza miasta. Powiedział, że jeśli do tego 

nie dojdzie, sprawą zostanie zainteresowana prokuratura rejonowa. 

Prezes TBS odparł, że rozliczono faktury narosłe za jego kadencji i nie było z tym większych 

problemów. Dodał, że  z tytułu poprzednich zaległości nikt nie został pozwany. 

Prezes TBS nawiązując do wypowiedzi radnego Tadeusza Baruckiego i przewodniczącego 

Rady w sprawie dotacji powiedział, że Rada Miasta  w 2013 roku nie przekazała spółce żadnej 

dotacji. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Informacja o funkcjonowaniu spółki PEC stanowi załącznik do protokołu. Prezes spółki 

Radosław Bujaśkiewicz nie mógł być obecny na posiedzeniu Rady Miasta  z powodu ważnych 

spraw służbowych dot. spółki. Informacja była przedmiotem obrad Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Komisji Finansowo – Budżetowej 23 maja br. Radni członkowie  tych komisji 

nie zgłaszali uwag do informacji spółki PEC. Prezes usprawiedliwił swoją nieobecność u 

przewodniczącego Rady i burmistrza Miasta. 

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2013 rok 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień powiedziała, że sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji 

Spraw Społecznych. Komisja wniosła do sprawozdania szereg uwag dotyczących przejrzystości 

materiału i wniosków. 



 

  

Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 został przyjęty uchwałą nr 

XXXVII/170/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2013 r. Jego koordynowanie         

i monitorowanie powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Brzezinach. 

Program adresowany jest do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności         

do prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy 

w opiece i wychowaniu dzieci.  W realizacji programu uczestniczyły instytucje i organizacje 

realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny. 

W zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dziecka prowadzono 

działania: 

1) Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom: 

a) MOPS w Brzezinach objął pomocą w ramach świadczeń z pomocy społecznej: 

- z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa 7 rodzin w tym z tytułu wielodzietności 2 

rodziny, 

- z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 228 rodzin, w tym rodzin niepełnych – 78 i rodzin wielodzietnych – 

32, 

natomiast świadczeniami rodzinnymi wspierał: 

- zasiłkiem rodzinnym -1.073 osoby, 

- jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka – 103 osoby, 

- dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka - 65 osób, 

- dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  wychowawczego - 

41 osób, 

- dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 63 osoby, 

- dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 54 osoby, 

- dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 58 osób, 

- dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 567 osób, 

- dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 37 

osób, 

-świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 101 osób. 

 

b)Urząd Miasta Brzeziny wypłacił: 

- zasiłek szkolny  dla – 11 uczniów, 

- stypendium szkolne  dla– 200  uczniów, 

oraz  wydał 431 decyzji przyznających  dodatek mieszkaniowy. 

2) Objęcie dożywianiem wszystkich wymagających tego dzieci 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w realizacji rządowego programu  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- łączna liczba osób objętych programem -  1045, w 

tym: 

   - 130 dzieci objętych dożywianiem w szkołach 

   - 82 osoby dorosłe objęte dożywianiem 

Ponadto dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach Świetlicy Środowiskowo-

Terapeutycznej „Świetlik” miały zapewniony podwieczorek, bułkę z wędliną oraz 

warzywami, z tej formy wsparcia skorzystało 36 uczniów. 



 

  

b) Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża opłacił dla 14 dzieci obiady w szkołach 

podstawowych,  

- wydał 235  paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 

- dla 14 dzieci opłacił pobyt na koloniach w okresie letnim, 

- 57 uczniów ze szkół podstawowych otrzymało „wyprawki dla Żaka”.  

c) Burmistrz Miasta Brzeziny zlecił i udzielił dotacji na realizację Europejskiego Programu 

Pomocy Żywnościowej przez Towarzystwo Pomocy  im. Św. Brata Alberta Koło                        

w Brzezinach. 

W okresie 10 miesięcy zostało wydanych  5.000  paczek żywnościowych. 

3) Zapewnienie osobom doznającym przemocy pomocy specjalistów. 

W ramach zapewnienia pomocy  osobom doznającym przemocy kierowano ofiary przemocy 

do prawnika i psychologa zatrudnionych  w MOPS.  

Z tej formy wsparcia skorzystało: 

- 18 osób skorzystało z poradnictwa psychologicznego, w tym 6  dzieci 

- 2 osoby skorzystały z poradnictwa  prawniczego. 

4) Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, środków przeznaczonych na usamodzielnienie 

wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze i rodziny zastępcze, w tym na 

zabezpieczenie mieszkania: 

a) w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej     

z 2011 r. przebywało 8 dzieci, z czego 1 umieszczone w 2013 r., w tym: 

- w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało 4 dzieci ( 1 umieszczone w 2013 r.), 

- w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało    1 

dziecko,  

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywało 2 dzieci,  

- w niezawodowej rodzinie zastępczej przebywało 1 dziecko. 

Natomiast według przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r. w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych zostało 40 dzieci, z czego w roku 2013 

usamodzielniło się 10 – ciu wychowanków. 

W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało - 8 wychowanków, z czego w roku 2013 

jeden wychowanek opuścił placówkę. 

W rodzinnej pieczy zastępczej – przebywało 24 wychowanków. 

 

b) w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, gmina ponosi odpłatność według 

następujących zasad: 

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej na ogólną kwotę – 9.853,60 zł 

- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej na ogólną kwotę – 22.809,90 zł 

- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Łącznie pokryto koszty pobytu dla 7.  dzieci. 

W zakresie przeciwdziałania powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających 

interwencji oraz rozwiązywania już istniejących zagrożeń dla rodziny prowadzono: 

1) Zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 



 

  

a) Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony był jeden 

asystent rodziny, który  zabezpieczał w 2013 r. potrzeby wynikające z realizacji w/w ustawy.  

Zgodnie z ustawą, na jednego asystenta może przypadać 20 rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Z tej formy wsparcia za zgodą tych 

rodzin w 2013 r. korzystało 5 rodzin (obecnie 7 rodzin). 

Praca asystenta polegała na : 

- udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu   

  umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,  

- udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych z dziećmi,  

- wspieraniu aktywności społecznej rodzin,  

- udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

- udzielaniu wsparcia dzieciom przez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, 

- prowadzeniu indywidualnych konsultacji dla rodziców i dzieci. 

 

b) W 2013 r. z 5 rodzinami zamieszkującymi na terenie miasta Brzeziny prowadzona była 

praca przez asystenta rodziny. W rodzinach tych wychowywało się 13 dzieci. Wśród nich      

1 jest w wieku niemowlęcym, 3 w wieku przedszkolnym, 7 w wieku wczesnoszkolnym,          

2 w wieku szkolnym. Większość tych rodzin to rodziny niepełne z ograniczonymi prawami 

rodzicielskimi. 

2) Organizacja warsztatów i szkoleń oraz umożliwienie uczestnictwa w warsztatach przez 

asystentów rodziny. 

Asystent rodziny uczestniczył w szkoleniach oraz warsztatach organizowanych przez 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o tematyce  „Praca Socjalna  z rodziną            

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi” oraz „Praca socjalna z otoczeniem klienta 

uzależnionego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”. Asystent podjął też studia 

podyplomowe – na kierunku Asystent Rodziny.  

 

3) Utworzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta oraz zapewnienie środków 

finansowych na funkcjonowanie. 

Nie została utworzona placówka wsparcia dziennego, natomiast Świetlica Środowiskowo-

Terapeutyczna „Świetlik”  rozszerzyła ofertę dla większej liczby dzieci uczęszczających          

na zajęcia. 

4) Zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego (psycholog, pedagog, prawnik, 

mediator rodzinny), 

Klienci Ośrodka mieli możliwość korzystania z nieodpłatnych porad prawnych świadczonych 

przez zatrudnionego prawnika. Dyżury są prowadzone w siedzibie Ośrodka raz w tygodniu. 

Prawnik udziela porad prawnych w zawiłych sytuacjach rodzinnych, mieszkaniowych, 

majątkowych, udziela pomocy przy pisaniu wniosków, pozwów i pism urzędowych.  

Ponadto klienci mają możliwość skorzystania z pomocy i porad psychologa zatrudnionego              

w MOPS. 

 Dyżury psychologa odbywały się w Świetlicy Środowiskowo - Terapeutycznej „Świetlik”                     

(w poniedziałki). Ponadto zaznaczyć należy, że psycholog zatrudniony w MOPS ściśle 

współpracował z placówkami oświatowymi. We wtorki i czwartki udzielał pomocy 

psychologicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach (10 godzin tygodniowo), a w 

środy w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach (8 godzin tygodniowo).  



 

  

W piątki psycholog był do dyspozycji dzieci, rodziców i nauczyciel z przedszkoli 

(Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 3 w Brzezinach).  W każdym przedszkolu był po 4 

godziny. Pozostały czas pracy, po dyżurach w szkołach, był do dyspozycji klientów w 

Świetlicy „Świetlik”.  

Podczas dyżurów w „Świetliku” udzielał poradnictwa psychologicznego mieszkańcom 

Brzezin, będących klientami MOPS. Prowadził różne formy pomocy psychologicznej – 

poradnictwo psychologiczne, udzielanie wsparcia psychicznego, terapia psychologiczna. 

W roku 2013 odbyły się 252  porady psychologiczne i spotkania terapeutyczne.   

Liczba dzieci korzystających z terapii psychologicznej :  

Przedszkole Nr 1 - 15 dzieci, Przedszkole nr 3 – 10 dzieci, Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17 

dzieci (stała) oraz 8 dzieci pomoc doraźna, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 30 dzieci (stała) oraz 9 

dzieci pomoc doraźna, Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna „Świetlik” – 15 dzieci (stała) 

oraz 10 dzieci pomoc doraźna. 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających z terapii: 

Przedszkole Nr 1 – 8 rodzin, Przedszkole Nr 3 – 4 rodziny,  Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 

rodzin, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10 rodzin, Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna 

„Świetlik” – 7 rodzin. 

Świetlica Środowiskowo – Terapeutyczna „Świetlik” prowadziła zajęcia w dwóch grupach 

wiekowych: dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i dla dzieci w wieku gimnazjalnym. 

Pierwsza grupa - dzieci w wieku 6 – 13 lat, liczyła 24 uczestników, druga grupa – dzieci w 

wieku 14-16 lat, liczyła 12 uczestników. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych 

od poniedziałku do piątku.  

Grupa dzieci ze szkoły podstawowej w zajęciach prowadzonych od stycznia do sierpnia 2013 

r.  uczestniczyło 20 dzieci, natomiast od września do grudnia 2013 r. 24 dzieci.  

Grupa młodzieży gimnazjalnej w zajęciach prowadzonych od stycznia do sierpnia 2013 r. 

uczestniczyło 10 dzieci, natomiast od września do grudnia 2013 r. uczestniczyło 12 dzieci. 

5) Działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin, w których opiekunowie 

pozostają bez pracy w ramach projektu aktywnej integracji. 

MOPS w Brzezinach poprzez realizację dwóch projektów unijnych prowadził działalność na 

polu aktywizacji podopiecznych długotrwale bezrobotnych:                                                               

- „Aktywność  - mój atut”,                                                                                                            

- „Razem możemy więcej”. W obu projektach wzięły udział 42 osoby, wszyscy podjęli staże 

zawodowe a zatrudnienie po zakończeniu projektów podjęło 18 osób. 

6) Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii 

przez rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych. 

W zakresie monitorowania środowisk zagrożonych wystąpieniem przemocy lub tych,            

w których dochodzi do przemocy MOPS prowadzi stałą współpracę z Komendą Powiatową 

Policji, szkołami, kuratorami sądowymi, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, Pełnomocnikiem       

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie              

w Brzezinach. 



 

  

Pracownicy socjalni Ośrodka na bieżąco prowadzą pracę socjalną w rodzinach dotkniętych 

problemem przemocy, z których 12 rodzin uwikłanych jest również w problem uzależnienia 

od alkoholu ( w tym 5 rodzin z dziećmi do 17 roku życia) 

7) Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych 

wychowawczo, w których występują problemy przemocy, uzależnień lub długotrwała 

choroba.                                                                                                                              

Rodziny zagrożone kryzysem są monitorowane na bieżąco przez pracowników socjalnych.   

W 2013 roku takim działaniem objęto 14 rodzin. 

8) Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

Usługami opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego objęto 29 osób w 28 rodzinach         

w wymiarze 11.412 godzin. 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie 

kontaktu z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wychowujących dzieci – 

wsparciem objęto jedną rodzinę. 

Kierownik MOPS przedstawiła następnie wnioski wynikające ze sprawozdania 

Program był realizowany od 27 czerwca 2013 roku, dlatego przedłożony materiał obejmuje 

okres 6 miesięcy jego realizacji. 

Zawarte w programie zadania sformułowane jako cele zostały w 2013 roku  zrealizowane. 

Forma i stopień realizacji był zróżnicowany w zależności od potrzeb i charakterystyki 

środowisk. 

Głównym celem programu jest prawidłowe psychospołeczne funkcjonowanie  rodzin, 

stworzenie optymalnych możliwości wychowawczych. 

Zintegrowane działania jednostek współpracujących na rzecz rodziny służyły osiągnięciu 

zamierzonych w programie  celów. 

Ubożenie rodzin i związana z nim bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych         

i prowadzenia gospodarstwa domowego, wysoki poziom bezrobocia, brak ofert na lokalnym 

rynku pracy, wzrastające koszty utrzymania, niskie wynagrodzenia osób pracujących 

powodują brak poczucia bezpieczeństwa, brak stabilizacji, co sprzyja  ich niewydolnością.  

Rodziny z wieloma problemami powinny być objęte wsparciem specjalistycznym, pomocą    

w poszukiwaniu rozwiązań i poprawy ich sytuacji rodzinnej i społeczno-ekonomicznej.  

Program jest dostosowany do potrzeb społeczności lokalnej, jednakże stały monitoring 

zarówno środowisk jak i założeń programu może wpływać na jego modyfikację. Pełna ocena i 

opracowanie wniosków możliwe będzie po realizacji programu w dłuższym okresie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk, będąca jednocześnie członkiem Komisji Spraw 

Społecznych przekazała pozytywną opinię Komisji w sprawie zaangażowania MOPS w 

działalności na rzecz rodziny. Powiedziała, że program obejmuje jeszcze 2 następne lata tj. 

2014 i 2015 i radni,  zwłaszcza członkowie Komisji Spraw Społecznych będą mieli okazję 

przyjrzeć się postępowi działań MOPS wspierających brzezińskie rodziny konkretnymi 

działaniami. 

 



 

  

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 

2013 r. 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień  przedstawiła  raport z realizacji Miejskiej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 -2014  na terenie miasta Brzeziny 

przyjętej  uchwałą  Nr XVIII/10/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia  28 lutego 2008 r. 

Przedłożony materiał obejmuje dane na temat realizacji w roku 2013 następujących celów 

strategicznych : 

1.Zabezpieczenie środków materialnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 

osób i rodzin, poprzez:                                                                                                                   

-pomoc finansową i w naturze wynikającą z ustawy o pomocy społecznej,  

-zabezpieczenie jednego gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w szczególności 

dzieciom,                                                                                                                                       

-zabezpieczenie noclegu osobom bezdomnym. 

2.Pobudzanie aktywności obywatelskiej i zawodowej mieszkańców poprzez:                               

-  propagowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia,                                                           

- tworzenie warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi.                                      

3.Poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez:                                                       

- poprawę warunków rozwoju dzieci i młodzieży ,                                                                      

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

 4. Podniesienie jakości i skuteczności pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem               

społecznym poprzez:                                                                                                                    

- aktywizację społeczną i zawodową osób i rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

takim wykluczeniem,                                                                                                                       

- wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie systemu edukacji 

i przygotowanie do pracy.  

5. Poprawa funkcjonowania społecznego osób w podeszłym wieku, poprzez  zapewnienie 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu chorego.              

6.Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, umożliwienie 

uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc w pokonywaniu barier poprzez                          

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego potrzebującym,                         

- wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

7.Zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy w rodzinie, poprzez 

podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat problemów i zagrożeń związanych z 

uzależnieniami. 

Szczegółowe dane na w/w tematy znajdują się w materiale opracowanym przez MOPS – w 

załączeniu do protokołu. 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień przedstawiła szereg wniosków wynikających z analizy  

raportu: 



 

  

1.Cele obowiązującej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta 

Brzeziny odpowiadają potrzebom mieszkańców. Strategia zawiera gruntowną diagnozę            

i prawidłowe wnioskowanie strategiczne. 

2.Zadania określone w strategii realizowane są efektywnie, pozyskiwano zewnętrzne 

dofinansowania na ich realizację, by obniżyć udział środków własnych. 

Realizacja obowiązującej Strategii przyczynia się również do poprawy sytuacji socjalno-

bytowej mieszkańców miasta. Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie człowieka 

istnieje potrzeba zabezpieczenia jego podstawowych potrzeb życiowych takich jak: żywność, 

odzież, opał, leki, „dach nad głową” itp. Brak środków materialnych powoduje, że większość 

osób zwraca się o wsparcie do instytucji pomocy społecznej, aby w tym trudnym okresie 

udzielona pomoc pozwoliła na faktyczne zaspokojenie  podstawowych potrzeb bytowych. 

Ponieważ możliwości pomocy są niewspółmierne do potrzeb w związku z ciągle rosnącymi 

kosztami utrzymania koniecznym staje się podejmowanie  innych  działań wspierających. 

3.Szeroki wachlarz szkoleń oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz projekty 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzezinach ułatwia aktywizację społeczną i zawodową osób długotrwale 

bezrobotnych jak i niepełnosprawnych. Pomimo zaangażowania klienta w rozwiązywanie 

swojej sytuacji i podjęcia stosownych działań tylko w nielicznych przypadkach udaje się 

osiągnąć pełną samodzielność. Wynika to głównie z niedostatecznej ilości miejsc pracy. Brak 

pracy  jest źródłem ubóstwa wielu rodzin w naszym mieście.   

4.Starzenie się społeczeństwa oraz dysfunkcjonalność osób związana z długotrwałymi 

schorzeniami lub niepełnosprawnością powodują ograniczenia i nie radzenie sobie                  

z czynnościami domowymi lub samoobsługą. W takich przypadkach aby  jak najdłużej 

zatrzymać te osoby w środowisku lokalnym jest zapewniana im pomoc usługowa. 

Każda pomoc i każde wsparcie generuje koszty dla gminy. Z tego też względu należy 

poszukiwać dodatkowych środków m.in. funduszy zewnętrznych środków unijnych oraz 

wspierać gminę przez różne podmioty w tym organizacje pozarządowe działające na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych.  

5.Jednostki Oświatowe działające na terenie miasta Brzeziny zapewniają w sposób należy  

rozwój dzieci i młodzieży. W miarę swoich możliwości wyrównują szanse życiowe dzieci      

i młodzieży, organizują czas wolny, wpływają na podniesienie poziomu wiedzy społecznej na 

temat problemów i zagrożeń związanych z uzależnieniami. 

6.Ścisła współpraca wszystkich jednostek  zaangażowanych w profilaktykę i rozwiązywanie 

problemów związanych z uzależnieniami wpływa na podniesienie wiedzy, umiejętność 

radzenia sobie z tym problemem przez mieszkańców. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że w systemie 

opieki społecznej występują luki, które należało w strategii wskazać i podjąć działania dla ich 

wypełnienia. Taką luką jest  brak realizacji w celu 3 - zabezpieczenia mieszkań 

powracających młodych ludzi z domów dziecka, którym zagraża bezdomność. W realizacji 



 

  

celu 2 – pobudzanie aktywności zawodowej mieszkańców nie wykazano naszego 

niewątpliwego sukcesu związanego z utworzeniem Spółdzielni Socjalnej Communal – 

Service tworzącej nowe stanowiska pracy  dla bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych. 

W strategii koncentrujemy się głównie na problemach społecznych związanych ze zjawiskiem 

bezrobocia i alkoholizmu. Nie wiemy jednak, kto obok bezrobotnych jest zagrożony 

wykluczeniem społecznym z przyczyn podeszłego wieku, samotności, choroby, także 

choroby psychicznej. Sprawozdanie nie odnosi się  rzeczowo, tylko zdawkowo do zjawiska 

narkomanii. Rok 2014 jest ostatnim w obecnie obowiązującym programie i należałoby 

uwzględnić uwagi Komisji Spraw Społecznych w sprawozdaniu za ten rok i w ogólnym 

podsumowaniu realizacji całej strategii za lata 2008 – 2014. 

Zdaniem przewodniczącego  Rady nową strategię na następne lata należy pisać odnosząc się 

do możliwości realnych a nie jako strategię marzeń. 

W tym miejscu przewodniczący zaproponował wniosek o rozszerzenia porządku obrad sesji   

w punkcie rozpatrzenie projektów uchwał o rozpatrzenie skargi p. Teresy Świderskiej – 

Klimczak oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy na przedłużenie okresu użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki 

nr 2834/1 i 2834/4, położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, ustanowionego    na 

rzecz Centrum Promocji i Kultury z siedzibą w Brzezinach.  Zapytał, czy są  do tego wniosku 

uwagi. Ponieważ nie było uwag, zaproponował, aby sprawę CPiK umieścić w p. 12.6 a 

rozpatrzenie skargi w p. 12.7. 

W głosowaniu 11 radnych było „za” wnioskiem, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

Skarbnik Miasta  Grażyna Mela przedstawiła propozycje zmian do budżetu miasta na 2014 

rok - w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Finansowo –Budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał   swoje spostrzeżenie dotyczące 

dywidendy ZUK i PEC, której część (po 50 tys. zł. od każdej ze spółek) zasilić ma budżet 

miasta. Radny uważa, że spółki miasta  jako jednostki użyteczności publicznej powinny tak 

gospodarować, aby bilansowały się bez strat, ale także bez zysku, bo inaczej stwarza się 

podejrzenie o zawyżone ceny ich usług dla mieszkańców. 

Dało się usłyszeć głos z sali jednej z mieszkanek : „Brawo, panie radny”. 

Przewodniczący Rady dopytał się, jaka w konkluzji jest opinia Komisji Finansowo –

Budżetowej dotycząca proponowanych zmian. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że przekazał tylko uwagę Komisji w sprawie 

dywidendy, ale w sumie opinia dot. proponowanych zmian jest pozytywna, bo „nie chciałby  

zburzyć działalności Urzędu”. 



 

  

Ponieważ nie było innych głosów w sprawie proponowanych zmian, przewodniczący Rady 

poprosił o odczytanie projektu uchwały. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku do niego uwag – przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych, głosów „za” było 12, 1 głos był „przeciw”. 

12.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2013-2023 

Skarbnik Miasta  Grażyna Mela przedstawiła projekt zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta  Brzeziny na lata 2014 – 2020 – w załączeniu do protokołu. Wyjaśniła, że 

zmiany w WPF wynikają ze zmian w budżecie i wprowadza się je w wykazie zmian 

przedsięwzięć spowodowanych aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego. 

Skarbnik poinformowała, że już w czerwcu br. budżet Miasta  Brzeziny przekroczy po stronie 

dochodów 40 mln zł i w związku z tym Urząd Miasta  ma obowiązek zatrudnienia audytora. 

Podała informację, że zgodnie z art. 43 nowej ustawy o finansach publicznych  wskaźnik 

oceny budżetu osiągnął  4,69 % przy dopuszczalnym 7,28%. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk, która chwilowo przejęła prowadzenie obrad, 

poprosiła o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał pozytywną opinię o zmianie WPF 

miasta  Brzeziny na lata 2014-2020. 

Po odczytaniu projektu uchwały poddano go głosowaniu z wynikiem 12 głosów „za”, przy 1 

głosie „przeciw”. 

12.3 udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zanim przedstawił uzasadnienie projektu uchwały, poprosił o 

dokonanie zmiany  nazwy zabytku przesłanego radnym w projekcie uchwały. Projekt uchwały 

dotyczy Kościoła p.w. Podwyższenia św. Krzyża, a nie Kościoła p.w. Świętej Anny. Zmiana wynika 

ze zwykłej omyłki.  

Radny Tadeusz Barucki przekazał, że opinia Komisji Finansowo – Budżetowej w sprawie dotacji 50 

tys. zł. do zabytku jest pozytywna. 

Zastępca burmistrza odczytał projekt uchwały. Wobec braku uwag radnych wiceprzewodnicząca 

Rady poddała projekt pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13. głosami. 

12.4 powierzenia Burmistrzowi Miasta  Brzeziny uprawnień do ustalania zasad korzystania z  

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzezinach 

Projekt uchwały referował zastępca burmistrza Roman Sasin. Przekazał informację z 

posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego o negatywnej opinii w sprawie przekazania 

uprawnień burmistrzowi do regulowania zasad korzystania z PSZOK. 



 

  

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że skoro Rada Miasta  uchwala podatki i opłaty lokalne 

to chciałaby utrzymać tę kompetencję w sprawie decydowania o opłatach za przyjmowanie 

odpadów na składowisko zarówno z zewnątrz, jak i z terenu miasta. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że przepisy dopuszczają  regulowanie cen podwójnie 

stosowanych. Tu chodzi głównie o to, żebyśmy mieli możliwość szybkiej reakcji na sytuację, 

gdy w innych miastach opłaty za przyjmowanie odpadów będą wyższe niż u nas i 

przedsiębiorcy z firm wywozowych będą chcieli złożyć je u nas. Nie chcemy do tego 

dopuścić, aby chronić nasze składowisko przed zapełnieniem. Zdaniem burmistrza reakcja 

Rady na ruch wysokości opłat byłaby dużo wolniejsza niż w przypadku reakcji 

natychmiastowej burmistrza. Może tak się zdarzyć, że ciężarówki z odpadami z zewnątrz 

będą stały przed bramą naszego składowiska. Odjadą, gdy burmistrz podwyższy opłatę tak, że 

nie będzie to się opłacało obcym przedsiębiorcom.  

Radny Grzegorz Kędzia powiedział, że przekazanie kompetencji burmistrzowi, związanej   

ustalaniem opłat  za przyjmowanie odpadów, jest ryzykowne pod koniec czasu urzędowania 

obecnej Rady. Proponuje, aby uchwała obowiązywała jedynie do końca trwającej kadencji. 

Radna Grażyna Korybut zapewniła burmistrza, że może zbierać się na każde wezwanie 

burmistrza, aby uchwalić korzystną zmianę opłat. 

Prezes Spółdzielni Socjalnej Ryszard Śliwkiewicz wyjaśnił, że nasza instalacja  jako 

zastępcza ma obowiązek przyjmowania odpadów zmieszanych i bio z zewnątrz, ale po 

ustalonej przez nas opłacie. Gdyby ta opłata była atrakcyjna dla firm zewnętrznych, to byśmy 

w bardzo krótkim czasie zapełnili nasze składowisko. Dla zabezpieczenia się przed taką 

możliwością, powinniśmy mieć zaporę w postaci elastycznego i skutecznego narzędzia 

regulującego wysokość opłat, które byłoby w dyspozycji burmistrza. 

Przewodniczący Rady powiedział, że możemy przekazać swoje uprawnienia burmistrzowi, bo 

jest to korzystne dla miasta. Inaczej byśmy musieli zwoływać pilnie Radę do ustalenia stawki. 

Sprawa ta nie dotyczy mieszkańców miasta, tylko obcych przedsiębiorców.  

Burmistrz wyjaśnił, że jeśli śmieci są dobrze segregowane, to możemy skorzystać z niższych 

opłat marszałkowskich. 

Radna Grażyna Korybut nadal broniła  poprzedniego stanowiska w sprawie nie przekazania 

burmistrzowi kompetencji  do ustalania opłat za przyjmowanie odpadów. Powiedziała, że 

Rada zawiodła się na obietnicach burmistrza w sprawie Straży Miejskiej i wysokich 

dochodów jakie miała miastu przynosić z tytułu mandatów za wykroczenia drogowe oraz w 

sprawie nietrafionego zakupu budynku po Telekomunikacji. 

Burmistrz Marcin Pluta nie przyjął  krytyki radnej Grażyny Korybut. Uznał ja za niesłuszną i 

niemającą pokrycia w faktach. Straż Miejska jest potrzebna, przynosi nadal dochody 

budżetowi miasta, a budynek po Telekomunikacji jest miejscem tętniącym życiem 

kulturalnym. 



 

  

Przewodniczący Rady powtórnie wyjaśniał, że projekt uchwały nie dotyczy stawek opłat za 

odbiór odpadów od mieszkańców w wysokości 7 zł/os za segregowane i 10,50 zł/os za śmieci 

niesegregowane. Projekt uchwały przewiduje scedowanie na burmistrza uprawnień 

chroniących nasze wysypisko przed szybkim zapełnieniem. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do projektu uchwały. Uwag nie stwierdzono. 

Burmistrz jeszcze raz prosił radnych o scedowanie na niego  uprawnień Rady do  zarządzania  

Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów.  

W głosowaniu udział wzięło 13. radnych. Głosów „za: było 7., głosów „przeciw” - 5., 

wstrzymujących się - 1.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 12.5 powierzenia Burmistrzowi Miasta  Brzeziny uprawnień do ustalania stawek opłat za 

przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów w instalacji do przetwarzania odpadów   

komunalnych, zlokalizowanej w Brzezinach oraz do ustalania zasad korzystania z instalacji 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały – w załączeniu do 

protokołu. 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że cały system odbioru i zagospodarowania odpadów jest ze 

sobą połączony i dlatego Rada Miasta powinna monitorować działanie tego systemu z korzyścią dla 

mieszkańców miasta. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że Rada Miasta może kontrolować funkcjonowanie i koszty 

systemu przez Komisję Rewizyjną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mogłaby 

wnioskować do Rady o zmianę stawek. Wyjaśnił, że uprawnienie do ustalania stawek opłat za 

przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów ma  tylko prowadzić do elastyczności systemu, aby do 

niego nie dopłacać. Stwierdził, że niektórzy radni nie chcą zrozumieć intencji burmistrza i chcieliby 

wywrócić zbudowany system gospodarki odpadami. 

Radna Grażyna Korybut odpowiedziała, że ma prawo wypowiadać się i prosi burmistrza, aby nie 

odbierał jej prawa do własnego poglądu. 

Radna Małgorzata Pyka zarzuciła burmistrzowi, że nie wyjaśniono radnym dostatecznie, jaka jest 

idea proponowanych regulacji. Radni są więc nieufni w sytuacji, gdy ważne sprawy dotyczące 

spraw istotnych dla mieszkańców omawia się w pośpiechu. 

Opinia Komisji Rozwoju w sprawie proponowanej uchwały była negatywna. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o głosowanie. 

Głosowało 12. radnych. Głosów „za” było 5., głosów przeciw – 6., 1. radny wstrzymał się.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały nie uzyskał poparcia większości obecnych 

radnych.  

Punkt 12.6 po zmianie porządku obrad został przeprowadzony jako  8 a (zmiana porządku)  

Punkt 12.7 po zmianie porządku obrad został przeprowadzony jako  8 b. (zmiana porządku) 



 

  

12.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy na przedłużenie okresu użytkowania nieruchomości 

oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4, położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 

10/12, ustanowionego    na rzecz Centrum Promocji i Kultury z siedzibą w Brzezinach 

Temat referował zastępca burmistrza Roman Sasin. Powiedział, że sprawa dotyczy wynajęcia 

pomieszczeń CPiK na  dłuższy okres niż 3 lata. Dotychczas były 4 przetargi na wynajęcie 

pomieszczeń CPiK i wreszcie  zgłosił się poważny kontrahent chętny na wynajem pomieszczeń 

CPiK.  

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawa ma poważny charakter, dlatego trzeba załatwić ją w 

trybie pilnym, stąd przerwa w obradach Rady, aby właściwa komisja Rady mogła przyjrzeć się 

sprawie i wyrazić swoją opinię. Poprosił przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbarę 

Kozłowską  o  opinię w sprawie przekazania kompetencji burmistrzowi na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na przedłużenie wynajmu nieruchomości na  

dłuższy okres. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przekazała opinię pozytywną w przedstawionej 

sprawie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, dlaczego ta sprawa wymaga takiego 

pośpiechu. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że po wielu poszukiwaniach udało się pozyskać poważnego 

partnera, który chce pilnie wynająć pomieszczenia do swojej działalności i jeśli będziemy zwlekać z 

odpowiedzią, to może zwrócić się do kogo innego. Przedmiotem wynajmu jest część hallu w 

centrum Promocji i Kultury. Firma działająca na rynku ubezpieczeń oferuje 10 tys. zł/miesięcznie    

i zamierza rozpocząć działanie w obiekcie CPiK od poważnego remontu. Wyłoży więc poważne 

środki na jego przeprowadzenie, dlatego chciałaby, aby zwróciły się jej koszty, przewidziane na  

amortyzację w dłuższym okresie. Jest więc okazja, aby budynek CPiK zaczął się wreszcie 

bilansować. Oferta tej firmy jest bardzo dobrym interesem miasta  na wiele lat. Dlatego poprosił 

radnych o poparcie dla projektu uchwały, który pozwala na pilne podpisanie umowy z firmą na  

wynajem pomieszczeń CPiK. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to korzystne pozyskanie nowego podmiotu 

gospodarczego. Poprosił o odczytanie projektu uchwały, a następnie  o uwagi radnych. 

Radny Tadeusz Barucki zgłosił uwagę do formy załatwienia sprawy. Powiedział, że  radni nie mieli 

praktycznie czasu do zapoznania się dokładniejszego z uzasadnieniem  projektu uchwały. Np. 

dowiedział się, że były 4 postępowania przetargowe na wynajem pomieszczeń, ale  nie dowiedział 

się, czy odbyły się jakieś negocjacje. W ciągu trzech tygodni była możliwość poinformowania o 

sprawie radnych, a teraz musimy pod presją paru godzin podejmować ważną uchwalę. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa jest na tyle ważna, że w ogłoszonej przerwie radni mieli 

możliwość na wyjaśnienie szczegółów w ograniczonym czasie w ciągu dosłownie godzin, a  nie w 

ciągu tygodnia, jak jest to w normalnym trybie uchwałodawczym.  

Radny Grzegorz Kędzia wyraził zadowolenie z szansy CPiK na samodzielne utrzymanie się. 

W glosowaniu  radni jednogłośnie 14. głosami „za” podjęli uchwałę. 

Burmistrz poprosił o zwolnienie z dalszych obrad Rady Miasta  z powodów konieczności 

załatwienia spraw osobistych. 



 

  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zapytała, czy burmistrz mógłby 

poinformować tylko, czy ona i grupa radnych otrzyma odpowiedź na interpelację w sprawie 

realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Burmistrz powiedział, że w tym momencie nie jest przygotowany na szczegółową odpowiedź w 

sprawie tego programu, ale zapewnił radnych, że taką odpowiedź otrzymają. Teraz niestety musi 

opuścić obrady.  

12.7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy 

Świderskiej – Klimczak na działanie Burmistrza Miasta Brzeziny   

Przewodniczący Rady poinformował, że 9 czerwca br. mija termin udzielenia odpowiedzi na 

skargę, dlatego musieliśmy wprowadzić ten temat dodatkowo pod obrady Rady. Poprosił 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię w sprawie zasadności skargi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski powiedział, że w sprawie pisma p. 

Teresy Świderskiej – Klimczak Komisja spotkała się 2 razy.  Przedstawił  uzasadnienia do 

projektu uchwały  w sprawie bezzasadności skargi opracowane przy udziale obsługi prawnej 

Urzędu Miasta. (w załączeniu do projektu uchwały). Wyjaśnił, że w tej sprawie należy 

oddzielić skargę na ukaranie przez Straż Miejską za  2 wykroczenia: przekroczenie prędkości 

i nie wskazanie kierowcy prowadzącego auto, od nie udzielenia odpowiedzi na pismo w 

terminie przez burmistrza. Skarga za ukaranie przez Straż Miejską  została uznana przez 

Burmistrza jako przełożonego tej służby  za niezasadną i Komisja uznała działanie burmistrza 

za prawidłowe. Natomiast odniosła się krytycznie do nie udzielenia pisemnej odpowiedzi 

przez burmistrza  interesantce w wymaganym terminie. 

Przewodniczący Rady uważa, że dobrym obyczajem jest udzielać odpowiedzi na pisma. 

Następnie poprosił o przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej, że skarga jest bezzasadna. 

Glosowało 14 radnych, z których 12 było „za”, 1 przeciw (głos przewodniczącego Rady), 1 

głos wstrzymujący się. 

Następnie przegłosowano treść projektu uchwały. Wynik głosowania: 12. „za”, 2. wstrzymało 

się.  

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk wnioskowała do burmistrza o przeproszenie 

skarżącej się za nieudzielanie w terminie odpowiedzi na jej pismo. 

13. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Radny Jakub Piątkowski poprosił, aby usunąć krzew i wykosić trawę na skwerze położonym 

przy blokach na Osiedlu XXX – lecia. 

Radny Tadeusz Barucki  zwrócił uwagę, że służby porządkowe miasta  nie reagują na 

oklejanie reklamami i wszelkimi informacjami słupów energetycznych, oświetleniowych i 

przydrożnych drzew. Reklamy cyrku wisiały jeszcze 3 tygodnie po wyjeździe cyrku z miasta. 

Zwrócił się o wystąpienie do nadzoru budowlanego lub konserwatora zabytków w sprawie 

zaniedbania i złego stanu technicznego budynku prywatnego przy ul. Staszica, z którego 

podczas złych warunków atmosferycznych odpadają deski z dachu oraz elementy elewacji. 



 

  

Stanowi to nie tylko oszpecanie zabytkowego centrum miasta, ale jednocześnie jest 

zagrożeniem dla przechodniów. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że nie ma większego wpływu na właściciela 

budynku przy ul. Staszica, ale wystąpi do inspektora nadzoru budowlanego, aby wymusić 

zabezpieczenie  budynku.   

Radny Krzysztof Jeske poprosił o zdemontowanie słupków bez znaków drogowych z osiedla 

Szydłowiec, o zabezpieczenie upustu w parku miejskim jeszcze przed Dniami Brzezin. 

Zwrócił się także o naprawę nieutwardzonej nawierzchni ul. Leśnej, która po zimie jest w 

złym stanie technicznym. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że wiele ulic nieutwardzonych w mieście  wymaga 

naprawy po długookresowych i dużych wiosennych ulewach. Słupki z osiedla Szydłowiec 

zostaną usunięte a jaz od strony stawu w parku miejskim będzie wkrótce zabezpieczony. 

Radna Barbara Kozłowska poprosiła o uporządkowanie skwerku przy ul. Przechodniej i o 

przycięcie drzew przy budynkach na ul. Reformackiej 6/8 oraz przy ul. Cegielnianej. 

Radny Tadeusz Pabin sygnalizował zły stan części nieutwardzonej ulicy Sikorskiego. W 

kierunku ulicy Mrockiej ulica jest przejezdna, natomiast  w kierunku ul. Wyszyńskiego. 

napotkać można dziury pełne wody i błota. 

Przewodniczący Rady potwierdził, że w okresach suszy ul. Sikorskiego jest przejezdna, 

gorzej jest po ulewach. 

Radna Małgorzata Pyka uważa, że centralny w mieście Plac Jana Pawła II powinien być 

monitorowany i  ciągle sprzątany. Obecnie widoczne są tam chwasty, żwir wokół fontanny 

jest porośnięty trawą, tablica z wizerunkiem papieża jest zmatowiała i poplamiona. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk prosi o wykoszenie trawy na ul. Fredry niedaleko 

Szkoły Podstawowej Nr 1. 

Radna Grażyna Korybut rozwinęła temat Pl. Św. Jana Pawła II. Dotarły do niej informacje, że 

w fontannie, gdzie jest tablica z wizerunkiem papieża widziano okolicznych mieszkańców 

kąpiących swoje psy, moczących nogi. Urąga to godnemu czczeniu świętego, dlatego już po 

raz drugo wnioskuje o przeniesienie tablicy z wizerunkiem Jana Pawła II  na teren kościoła 

p.w. Św. Ducha i pobliskiego klasztoru sióstr Bernardynek. 

Radny Michał Dróżdż poprosił o wykoszenie poboczy na ul. Kosmonautów. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na odnowiony klasztor o.o. Reformatów p.w. Św. 

Franciszka im uważa, że takie zabytki jak ten obiekt powinny być wizytówką miasta  godną 

pokazanie zarówno w BIS-ie, jak i na stronie internetowej miasta .                       

Poinformował, że w województwie zielonogórskim przeprowadzono udane połączenie miasta  

z gminą z korzyścią dla obu jednostek. Mogłoby także dojść do podobnej próby także i u nas. 

Konieczne byłoby jednak poważne potraktowanie interesów mieszkańców Gminy Brzeziny 

np. poprzez zaproponowanie jednakowej liczby radnych z terenu miasta  i takiej samej  ilości 



 

  

radnych z terenu gminy.                                                                                                             

Nawiązując do wizerunku Placu Jana Pawła II,  powiedział z przekąsem, że trudno utrzymać 

tam porządek, gdy kosze uliczne są przepełnione i wysypują się z nich śmieci. 

Radny Tadeusz Barucki, nawiązując do tematu połączenia gminy z miastem w województwie 

zielonogórskim, wyjaśnił, że wniosek o referendum wyszedł od gminy. W naszym przypadku, 

gdy jest duży stopień nieufności w stosunku do tego pomysłu, należałoby wyjaśnić, jakie 

korzyści odniesionoby ze wspólnoty gminy z miastem  zarówno dla mieszkańców Gminy 

Brzeziny, jak i Miasta  Brzeziny. 

Mieszkanka z ul. Słowackiego Krystyna Kejna  odniosła się do lekceważącego jej zdaniem 

traktowania przez administrację miasta  prawa, gdy przekazano do użytkowania 

przebudowaną ulicę Kordeckiego bez formalnego odbioru przez nadzór budowlany. Stan 

takiej ignorancji prawa trwa już rok. Uważa ona, że gdy nie ustalono prawnie własności, nie 

powinno się planować, a tym bardziej wykonywać przebudowy drogi. Powiedziała, że jako 

,,,wyborca, który poparł kandydaturę p. Romana Sasina w czasie wyborów, ma prawo 

zwrócić uwagę na marnotrawstwo publicznych pieniędzy  wydanych na bezcelowy zakup 

działki o szer. 2 mb., na której rosną obecnie chwasty. P. Krystyna Kejna krytycznie oceniła 

nadmierne jej zdaniem wydatkowanie środków publicznych na organizowanie Dni Brzezin i 

jubileuszu 650- lecia Brzezin. Powiedziała, że „władza, jeśli nie można ludziom dać chleba, 

to wtedy organizuje igrzyska”. Jej zdaniem burmistrz Marcin Pluta przesadza z dumą jeśli 

chodzi o powołanie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej, gdyż efekty w stosunku do 

nakładów są niezadowalające. Radziła, aby dokładniej przyjrzeć się stronie ekonomicznej i 

efektywności spółdzielni, bo jest korzystne utworzenie miejsc pracy, gdy jest duże 

bezrobocie, ale należy wziąć pod uwagę zbyt wysokie koszty przedsięwzięcia. Przyjrzała się 

zarówno stronie organizacyjnej, jak i wynikom funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej i jej 

zdaniem przygotowanie infrastruktury na wysypisku było opóźnione, jest niski stopień 

segregacji odpadów i odzysk poszczególnych frakcji do recyklingu. Nie przestrzega się zasad 

organizacji pracy, przepisów bhp i przepisów sanitarnych. Podczas majowych upałów 

rozkładające się odpady komunalne spowodowały uwalnianie się fetoru w dużej części 

miasta. Powiedziała, że nie zgadza się z hipokryzją burmistrza w związku z dyskusją nad 

projektami uchwał.  Oceniła jako żenujące argumenty  burmistrza podczas dyskusji z radnymi 

przy rozpatrywaniu projektu uchwały  w sprawie przekazanie uprawnień do określania opłat 

za odbiór odpadów na wysypisko.  

Mieszkanka z ul. Mickiewicza Anna Kopertowska krytykowała wysokie koszty związane z 

obchodami 650-lecia Brzezin, powiedziała, że miasto jest brudne, kosze uliczne przepełnione, 

w centrum miasta na Placu Jana Pawła II spotkać można pełno pijaków. Poprosiła zastępcę 

burmistrza o podanie kosztów imprez związanych z obchodami jubileuszu miasta. 

Zastępca burmistrza podał, że koszty miasta wyniosą 200 tys. zł,  dodatkowo koszty poniosą 

jeszcze Centrum Promocji i Kultury oraz sponsorzy. Nie zgodził się, że miasto jest brudne i 

zaśmiecone. Poinformował, że imprezy Dni Brzezin w połowie czerwca odbędą się w parku 

miejskim, w którym obecnie trwają prace porządkowe wykonywane przez Spółdzielnię 

Socjalną. Nie zgodził się także z wywodami p. Krystyny Kejny na temat złego 



 

  

funkcjonowania PSZOK  przy ul. Łódzkiej prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną.         

W sprawie zarzutu o marnotrawstwo środków na wykupiony grunt przy ul. Kordeckiego 

wyjaśnił, że teren ten zostanie zagospodarowany. 

P. Anna Kopertowska zarzuciła zastępcy burmistrza, że nie zna kosztów imprez. Podała, że 

same imprezy Dni Brzezin pochłoną ok. 300 tys. zł, dodać do tego należy jeszcze koszty 

energii, oświetlenia, zabezpieczenia medycznego, policji, straży pożarnej, firm 

ochroniarskich, zużytej wody, ścieków, sprzątania. 

Zastępca burmistrza udowadniał, że część kosztów, które p. Kopertowska wymieniła jest już 

wkalkulowana  w cenę poszczególnych wykonawców. 

P. Anna Kopertowska odpowiedziała, że ta odpowiedź jej nie zadowala. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że dyskusja w tym punkcie została już wyczerpana. 

14. Zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady   stwierdził, że wszystkie punkty zaplanowane w porządku obrad 52. 

sesji zostały zrealizowane, zaprosił mieszkańców Brzezin i gości z zewnątrz na Dni Brzezin, 

które będą kulminacją obchodów 650 - lecia potwierdzenia praw miejskich Miasta Brzeziny. 

Następnie zamknął obrady o godz.17.30. 

Protokołował: Janusz Sidor 
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