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Przesłany radnym proponowany porządek LIII  sesji przedstawia się następująco: 

 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołów LI i LII sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za rok 2013: 
 8.1 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok  

 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013, 

   8.2 przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii  

  o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu Miasta Brzeziny  

  za 2013 rok, 

  8.3 przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowo – Budżetowej 

 Rady Miasta Brzeziny w sprawie  realizacji budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok, 

 8.4 dyskusja, 

 8.5 głosowanie. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Brzeziny za rok 2013: 
 9.1 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny w sprawie 

 udzielenia absolutorium  dla Burmistrza Miasta Brzeziny za 2013 r., 

 9.2 przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie wyrażenia 

 opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny, 

 9.3 dyskusja, 

 9.4 głosowanie. 

10. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał w sprawie: 

 10.1 zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2014, 

 10.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  Brzeziny na lata 2014 – 2020, 

 10.3 planu pracy Rady Miasta Brzeziny na okres od sierpnia do października 2014 r., 

 10.4 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na okres  

 od sierpnia do października 2014 r., 

 10.5 zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny  

 na okres od sierpnia do października 2014 r., 

 10.6 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny  

 na okres od sierpnia do października 2014 r., 

 10.7 zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny  

 na okres od sierpnia do października 2014 r., 

 10.8 zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny  

 na okres od sierpnia do października 2014 r., 

11.Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zakończenie sesji. 
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1. Otwarcie sesji 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, otwierając obrady LIII sesji, przywitał  radnych, 

Burmistrza Miasta Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta, zaproszonych gości,  wśród 

nich zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz Guzka, prezesa 

brzezińskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Lucjana Ferdzyna, 

dyrektorów jednostek organizacyjnych, prezesów spółek miejskich oraz przybyłych mieszkańców 

Brzezin.  

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

 

Na podstawie listy obecności, podpisanej przez 12. radnych, Przewodniczący Rady stwierdził 

prawomocność obrad. Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zgłaszała swoje spóźnienie, nie 

zapowiedzieli swojej nieobecności radni: Michał Dróżdż i Halina Szczepaniak. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad  

 

Przewodniczący Rady przedstawił obecnym porządek obrad . Poprosił o uwagi i propozycje zmian. 

Nie było głosów w tej sprawie, wobec czego przystąpiono do realizacji programu sesji. 

 

4. Przyjęcie protokołów LI i LII sesji Rady Miasta  

 

Na zapytanie Przewodniczącego Rady o uwagi do protokołów LI i LII sesji radni nie zareagowali. 

Przewodniczący powiedział, że oba protokoły zostały podpisane, zamieszczone na stronie BIP 

Urzędu Miasta oraz są dostępne w formie papierowej w biurze Rady. Poprosił o zaakceptowanie ich 

treści. 

W sprawie przyjęcia protokołu LI sesji „za” głosowało jednomyślnie12. radnych. 

W sprawie  przyjęcia protokołu LII sesji „za” głosowało 11. radnych, 1 radny nie brał udziału w 

głosowaniu. 

 

W tym momencie sesji Przewodniczący Rady pogratulował zawodniczkom klubu „Hokej – Start” 

Brzeziny zdobycia tytułu wicemistrzyń Polski seniorek w sezonie 2013/2014 r. Do tych gratulacji 

przyłączył się Burmistrz Miasta Marcin Pluta. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta  z prac między sesjami  

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji burmistrza Marcina Plutę. 

 

Burmistrz omówił kolejno najważniejsze wykonane przez siebie prace: 

 

29 maja podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi umowę na dofinansowanie w wysokości 765.072 zł zadania pn. „Innowacje w 

zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”, 

- 2 czerwca odbyło się spotkanie się z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu 

nieograniczonego - Krzysztofem Janusem z firmy „ARCHIMEDIA” – Pracownia Architektoniczna- 

Architekci & Inżynierowie z Poznania  na zadanie opracowania wielobranżowego projektu 

budowlanego dla Projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy 

Inwestycyjnej w Brzezinach”, 

- 2 czerwca miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad  Oddział w Łodzi, 
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- 3 czerwca odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w ramach projektu „Europejskie 

Regiony na rzecz Integracji Społecznej”, 

- 3 czerwca  miało miejsce spotkanie Komitetu Sterującego dotyczące wyboru zgłoszonych 

projektów  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ŁOM, na którym wynegocjowano 

na inwestycje miejskie do 2020 roku środki finansowe w wysokości 29,5 mln zł, 

- 9 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków  po zakończonej rozbudowie i 

modernizacji  w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 

Brzeziny ” dofinansowanego ze środków  Funduszu Spójności. Wykonawcą była firma Enwirotech 

Sp. z o.o. z Poznania. W spotkaniu uczestniczył prezes WFOŚIGW w Łodzi, przedstawiciele 

wykonawcy, inżyniera kontraktu oraz władz spółki, 

- 9 czerwca odbyło się spotkanie władz miasta, prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i 

firmy Eltrix z uczestnikami projektu „Kawka”, 

- 11 czerwca po przeprowadzonym postępowaniu  w trybie przetargu nieograniczonego zawarto 

umowę na wykonanie zadania PN. „Przebudowa ciągu dróg w ul. Głowackiego oraz Przedwiośnie 

w ramach zadania  inwestycyjnego pn.  „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w 

obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny” z firmą BUD - DROG z 

Koluszek na kwotę 2.440.000 zł, 

- w dniach 12 – 16 czerwca nasze miasto wizytowały delegacje z miast partnerskich z Salgaredy z 

Włoch i Saint – Alban z Francji, 

- 13 czerwca odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych nt. „Klauzule społeczne w 

zamówieniach publicznych – podejście oparte na korzyściach”, 

- 13 czerwca odbyło się międzynarodowe seminarium „10 lat w Unii Europejskiej”, w którym 

uczestniczyli również zaproszeni goście z miast partnerskich z Francji i Włoch. Burmistrz 

zaprezentował na tym seminarium efekty współpracy, 

- w dniach 13-15 czerwca świętowano w ramach Dni Brzezin 650. urodziny Brzezin, 

- 17 czerwca po długotrwałych staraniach Zarząd Województwa Łódzkiego, podejmując uchwałę 

Nr 715/2014, podniósł dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa Przedszkola Nr 1”  z przyznanej 

wcześniej kwoty 2.193.505,45 zł do kwoty  dotacji 4.422.924,70zł., 

- 17 czerwca po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zawarto 

umowę na „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy” na okres półtora roku na kwotę 708.069,60zł z firmą Globaleko. 

Wpłynęła tyko jedna ważna oferta, 

- 18 czerwca podpisano umowę z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie w kwocie 1.227.564zł  (50 % ) 

zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg w ul. Głowackiego oraz Przedwiośnie w ramach zadania  

inwestycyjnego pod nazwą  „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach 

największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny”. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad złożoną informacją. 

  

Radny Jakub Piątkowski poprosił o wyjaśnienie, czy w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów 

była przeprowadzona symulacja kosztów. Dodał, że jest przeciwny podnoszeniu stawek opłat za odbiór 

odpadów. 

 

Burmistrz odpowiedział, że na razie bilansujemy się w kosztach  i wpływach z gospodarki odpadami 

dzięki temu, że przetwarza je Spółdzielnia Socjalna Communal Service. Nie występuje więc póki co 

potrzeba zmian opłat pobieranych od mieszkańców. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o wysokość oferty na odbiór odpadów firmy Globaleko w 2013 r. i w 

obecnie przeprowadzonym postępowaniu. 
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Burmistrz powiedział, że nie pamięta danych, ale informacje są nieporównywalne, ponieważ oferta sprzed 

roku dotyczyła umowy na 12 miesięcy.  Obecnie na okres od 1 lipca 2014 do końca 2015 r., czyli na 1,5 

roku. Powiedział, że radny otrzyma informację na piśmie w tej sprawie. 

 

Radny Tadeusz Barucki jako zarządca Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” dopytywał o szczegóły 

umowy w sprawie odbioru odpadów przez firmę Globaleko m.in. o odbiór odpadów wielkogabarytowych 

oraz w sprawie sposobu odbierania pojemników z posesji. 

 

Burmistrz poprosił  naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monikę Kuźmicka-Szczech o 

udzielenie radnemu odpowiedzi na piśmie. 

 

Radna Grażyna Korybut wyraziła niezadowolenie z powodu braku informacji o zmianach w 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Powiedziała, że czuła się niezręcznie, gdy mieszkańcy  

dopytywali się, w jaki sposób będzie funkcjonowało odbieranie odpadów z posesji mieszkalnych od II 

połowy 2014 roku. Przypomniała, że obecnie istnieją możliwości szybkiego powiadamiania: poprzez 

Internet, lokalną prasę, masowe sms-y wysyłane przez Urząd Miasta. Powiedziała, że w tak ważnej 

sprawie radni poczuli się niedoinformowani. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że przetarg rozstrzygnięty został niedawno i dopiero co podpisano umowę z firmą 

Globaleko. Było naprawdę niewiele czasu na skuteczne powiadomienie wszystkich mieszkańców o 

zmianach. Burmistrz przyznał rację, że dotychczas nie ukazała się szersza informacja w lokalnej gazecie 

BIS, ale zapewnił, że w najbliższym numerze zamieszczony zostanie zarówno harmonogram odbioru 

odpadów, jak i wyjaśnienie dot. odbieranych poszczególnych frakcji odpadów. 

 

Radny Tadeusz Barucki w imieniu zarządców nieruchomości prosił, aby informacje o wszelkich zmianach 

przesyłać na piśmie do siedzib jednostek.  

 

Burmistrz przeprosił za brak dostatecznej  informacji o zmianach w gospodarowaniu odpadami. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie incydentu podczas sobotniego koncertu w ramach Dni 

Brzezin (14 czerwca). Odwołano występ zespołu „Green”, którego liderem jest pochodzący z Brzezin 

Adam Ciesielski, wcześniej szeroko rozreklamowany w BIS-ie.  Powiedziała, że skandalem jest, że w Dni 

Brzezin bardzo nieprzyjemnie potraktowano brzezińskiego artystę. Radna zapytała, kto personalnie podjął 

decyzję o usunięciu z programu występu Adama Ciesielskiego. 

 

Burmistrz  wyjaśnił, że decyzję podjęła osoba do tego upoważniona. Więcej informacji w tej sprawie nie 

może przekazać, gdyż  Pan Adam Ciesielski zapowiedział sądowe postępowanie cywilne, dotyczące 

niewykonania umowy przez Miasto Brzeziny.  

 

Radna odniosła się do niedawnej notatki w BIS-ie związanej z odwołaniem występu Greena. Pytała, o 

jakie ryzyko chodziło w związku z występem „Greena”. 

 

Burmistrz powiedział, że teraz nie może odpowiedzieć na to pytanie,  ponieważ  nie chciałby dawać 

argumentów stronie przeciwnej w ewentualnym procesie cywilnym. 

 

Radny Grzegorz Kędzia zabrał głos w sprawie zdjęcia z programu sobotniego Dni Brzezin występu 

„Greena”. Poinformował, że nieformalnie pośredniczył w kontaktach artysty z organizatorami ze strony 

miasta. Dowiedział się m.in. od dyrektor Centrum Promocji i Kultury Katarzyny Spychalskiej, że artysta 

może wywołać zamieszanie podczas występu i że „gwiazdorzył”. Radny zauważył, że wykonawcy nie 

poinformowano, iż nie wystąpi podczas sobotniej imprezy o godz. 18.30, ani później. Radny pytał, 

dlaczego radni  nie mogą poznać osoby odpowiedzialnej za to zajście. Zdaniem radnego osoba ta powinna 

ponieść stosowne konsekwencje. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że przed obecną sesją otrzymał pismo od Pana Adama 

Ciesielskiego, informujące o zaszłym incydencie oraz o możliwości wszczęcia procesu cywilnego o 

odszkodowanie w związku z powstałymi stratami materialnymi i wizerunkowymi artysty. 

 

Burmistrz nie zechciał kontynuować dyskusji na temat zdarzenia, ale zapowiedział, że zarówno Pan Adam 

Ciesielski, radny Grzegorz Kędzia, jak i zainteresowane sprawą osoby otrzymają odpowiedź.  

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o rozwinięcie informacji na temat programu inwestycyjnego Miasta  

Brzeziny do 2020 r., współfinansowanych w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że kwota dofinansowania ze środków  w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych ŁOM na 11 do 12  zadań inwestycyjnych wynosi 29,5 mln zł. w okresie od 2015 do 2020 

roku. 

 

Radna Czesława Gałecka pytała dalej o przeznaczenie środków w wysokości 2,3 mln zł, które 

otrzymaliśmy dodatkowo jako rekompensatę za środki wydane z naszego budżetu na wybudowanie 

Przedszkola Nr 1. 

 

Burmistrz odpowiedział, że środki, o które pyta radna, przeznaczyliśmy na pokrycie naszego wkładu na 

planowane inwestycje miejskie, m.in. drogowe. 

 

Radny Przemysław Maślanko poprosił o informację dotyczącą zakresu przebudowy dróg w ulicach 

Przedwiośnie i Głowackiego. 

 

Burmistrz poprosił o przedstawienie szczegółów  naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia 

Monikę Kuźmicką – Szczech. Wyjaśniła ona, że projekt, którego realizacja zaczyna się od 1 lipca i ma 

trwać do końca października br., kosztować będzie 2.455 tys. zł, z czego 1.227,6o zł stanowi dotację z 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II pn. „Bezpieczeństwo – Dostępność – 

Rozwój” (tzw. „schetynówka”). Projekt ten po oddaniu zadania ma poprawić bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, rowerowego i pieszego z tzw. „azylami” przy ul. Przedwiośnie i Głowackiego. Powstaną  

nowe parkingi i przystanki komunikacji publicznej w zatokach. Modernizacja ma również poprawić 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe na osiedlach Przedwiośnie i Głowackiego w związku z polepszeniem 

dostępu wozów bojowych i sprzętu straży pożarnej. Naczelnik poinformowała, że w związku z tą 

inwestycją wystąpią pewne zakłócenia w ruchu drogowym – będą zwężenia dróg i ruch jednym pasem w 

obu kierunkach, nastąpią także zmiany przebiegu autobusów linii 53: do połowy sierpnia MPK Nr 53 

będzie jeździć ul. Bohaterów Warszawy i  ul. Głowackiego, natomiast od 15 sierpnia autobus będzie 

skręcać w ul. Konstytucji 3 Maja. Zainteresowanych szczegółami radnych poprosiła o zgłoszenie się do 

biura Wydziału RI w celu uzyskania odpowiedzi. Mieszkańcy miasta również zostaną poinformowani o 

zmianach i o utrudnieniach w ruchu drogowym. 

 

Radny Tadeusz Barucki zgłosił uwagę w imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”, że 

nie mogą  od 1 lipca dysponować swoim parkingiem, który wykonano ze środków spółdzielni. Na etapie 

projektowania nie zostały przeprowadzone konsultacje ani nie było zwykłej informacji. Obecnie miasto 

odbiera  teren wykupiony przez spółdzielców na parking samochodowy praktycznie bez uzgodnienia i nie 

ma miejsca do parkowania samochodów. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że na czas trwania przebudowy dróg, gdy są różnego rodzaju komplikacje i 

utrudnienia, mieszkańcy spółdzielni „Razem” oraz inne osoby będą musiały znaleźć tymczasowe miejsca 

do parkowania swoich pojazdów. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Spółdzielni „Razem” otrzymają 

ekwiwalent w postaci nowych miejsc parkingowych. 
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Radny Adam Miazek powiedział, że dofinansowanie budowy Przedszkola Nr 1 jest sukcesem burmistrza. 

Radny uważa, że zwrócone miastu środki  „nie powinny być przejedzone”, a przynajmniej połowa  

mogłaby służyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań. 

 

Zdaniem burmistrza warto pozyskane środki zainwestować w nowe projekty, które owocować będą w 

przyszłości dodatkowymi wpływami do budżetu Miasta oraz wyraźnie poprawią komfort życia i 

bezpieczeństwo mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady, nawiązując do prowadzonych remontów dróg, zaapelował do administracji miasta  

o  zwiększenie wysiłków w pozyskiwaniu środków na przebudowę dróg peryferyjnych, zwłaszcza tam, 

gdzie powstały nowe osiedla domów jednorodzinnych. Zwrócił uwagę, że przy sprzyjającej aurze 

możliwe jest w miarę swobodne poruszanie się drogami nieutwardzonymi, jednak, gdy występują większe 

opady,  trudno dojechać do  posesji. Zwrócił się następnie do burmistrza o potwierdzenie, że uczestnictwo 

w projektach inwestycyjnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego nie ograniczy Miastu korzystania ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewodniczący pozytywnie ocenił sytuację 

łatwiejszego pozyskania środków na inwestycje dzięki członkostwu w ŁOM. 

 

Burmistrz potwierdził zdanie przewodniczącego Rady o możliwości równoległego korzystania Miasta  ze 

środków inwestycyjnych w ŁOM i z RPO. Korzystne jest uczestniczenie w ŁOM z tego względu, że nie 

ma tu konkursu na pozyskanie środków na nowe projekty, odbywa się to poprzez konsultacje 

przedstawicieli jednostek należących do ŁOM. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady pozytywnie ocenił  przebieg obchodów Dni Brzezin, jako 

centralnych uroczystości związanych z obchodami 650 –lecia Miasta  Brzeziny. Jego zdaniem służby 

miejskie zdały egzamin w utrzymaniu  ładu i porządku. Park po Dniach Brzezin był posprzątany 

wzorowo. Dodał, że było wiele nowatorskich pomysłów. Obchody uświetniła obecność wielu 

znamienitych gości – przedstawicieli władz wojewódzkich, świata nauki i medycyny, gości delegacji 

zagranicznych z Saint-Alban i Salgaredy oraz bardo dobrych artystów polskich scen. Podziękował za 

uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach, lecz jednocześnie uważa, że frekwencja radnych, 

kierowników jednostek organizacyjnych i młodzieży szkół, mimo nie najlepszej pogody, powinna być 

wyższa. 

 

Radna Grażyna Korybut nadmieniła, że za brak obecności radnych na oficjalnych i tak istotnych 

uroczystościach należałoby potrącać część diety. Stwierdziła, że to był obowiązek. Radna dziwiła się 

dyrektorom szkół, że jako członkowie Komitetu Organizacyjnego nie zachęcili dzieci i młodzieży, aby 

wzięły udział w święcie miasta, zwłaszcza uczestnicząc w pochodzie historycznym. Zauważyła, że 

wykonanie historycznych elementów stroju w oparciu np. o instrukcję zawartą w BIS-ie nie wymagało 

wiele wysiłku. Wyraziła swoje ubolewanie z powodu  wielu pustych miejsc w Kościele Parafialnym 

podczas mszy w intencji Miasta  i jego mieszkańców. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniew Zieliński wyjaśnił, że szkoły zawsze uczestniczą w 

uroczystościach państwowych i samorządowych. Tym razem nie było polecenia a nawet rozmowy z 

dyrektorami szkół o obecności dzieci podczas oficjalnych obchodach święta Miasta. Powiedział, że 

niechętni korowodowi byli rodzice uczniów. Niedawno przygotowali stroje dla dzieci z okazji przemarszu 

zorganizowanego przeciwko narkotykom, używkom i przemocy. Uznano, że skoro nawet jednej fotografii 

i wzmianki o tym wydarzeniu nie było w BIS-ie,  to nie warto angażować się, gdyż władze nie dostrzegają 

inicjatywy.  

 

Burmistrz wytłumaczył, że prosił naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Grzegorza Kozieła o 

przekazanie prośby szkołom, zresztą dyrektorzy szkół byli i są nadal w Komitecie Organizacyjnym 

obchodów 650-lecia Miasta. Dodał, że szkoda, iż nie udało się porozumieć w tej sprawie. 
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Radna Grażyna Korybut  uważa, że zawiodły niektóre elementy organizacji, zwłaszcza w odniesieniu do 

udziału dzieci i młodzieży w oficjalnych uroczystościach Dni Brzezin. 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł wyjaśnił, że nie wypadało dawać polecenia 

dyrektorom szkół lub prosić rodziców o uczestnictwo dzieci w obrzędach religijnych, przecież mamy 

rozdział Kościoła od Państwa.  

 

Na tę  wypowiedź naczelnika Wydziału SG  obruszyła się radna Grażyna Korybut, prosząc, aby naczelnik 

dał spokój tego typu usprawiedliwieniom. 

 

Burmistrz podziękował pracownikom Spółdzielni Socjalnej Communal Service, zwłaszcza prezesowi 

Ryszardowi Śliwkiewiczowi, za sprawne posprzątanie miasta  i parku miejskiego po  Dniach Brzezin.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że słowa podziękowania należą się dyrektor Centrum Promocji  

i Kultury Katarzynie Spychalskiej i jej pracownikom oraz urzędnikom miejskim za ogromne 

zaangażowanie w organizację oraz pracę podczas Dni Brzezin.   

 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radny Tadeusz Barucki wnioskował, aby Spółdzielnię Socjalną wyposażyć w odpowiedni sprzęt do 

załadunku, rozładunku i transportu pojemników do zbiórki odpadów segregowanych. Obecnie praca przy 

pojemnikach odbywa się manualnie i jest bardzo uciążliwa. Gdy przyjdą warunki zimowe,  będzie po 

prostu niemożliwy rozładunek ręczny pojemników. Prosi burmistrza, aby w miarę możliwości 

„dosprzętowić” Spółdzielnię Socjalną, zanim zmienią się warunki pogodowe z jesiennych na zimowe. 

 

Burmistrz podziękował radnemu za tę uwagę i powiedział, że środki na poprawę warunków pracy muszą 

się znaleźć. Powiedział, że od zarządzania Spółdzielnią jest prezes, natomiast burmistrz Brzezin i wójt 

Rogowa są od kierunkowania rozwoju Spółdzielni Socjalnej. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła, aby zabierać z trawników skoszoną trawę. 

 

Radna Małgorzata Pyka zapytała o prawdziwy stan zatrudnienia Spółdzielni Socjalnej, gdyż raz słyszy o 

30. pracownikach, innym razem o 50. Chciałaby też wiedzieć, do jakiego momentu Spółdzielnia będzie 

się rozwijać. 

 

Burmistrz odpowiedział, że Spółdzielnia będzie rozwijać się do chwili, aż zostaną zaspokojone potrzeby 

komunalne miasta. Działalność Spółdzielni w obsłudze niektórych działalności jak np. konserwacja i 

remonty dróg i chodników, konserwacja zieleni, zimowe utrzymanie dróg i chodników ma charakter 

sezonowy i od tego zleży zapotrzebowanie na pracowników. Może wystąpić sytuacja, gdy dla utrzymania 

zatrudnienia trzeba będzie świadczyć usługi na zewnątrz. Jednak na bieżąco  rozwój Spółdzielni jest  

monitorowany. 

 

Prezes Spółdzielni Socjalnej Ryszard Śliwkiewicz odpowiedział  radnej, że na umowę o pracę zatrudnia 

30. pracowników, a ok. 20. z tzw. aktywnych form zatrudnienia, gdy zaistnieją takie potrzeby. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, kiedy nastąpi przekazanie stawu w parku miejskim związkowi wędkarzy. 

 

Burmistrz odparł, że ze związkiem wędkarzy współpracuje zastępca burmistrza Roman Sasin i w ciągu od 

1 do 1,5 miesiąca zostanie podpisane porozumienie z wędkarzami. 

 

Radny Przemysław Maślanko przypomniał, że od dłuższego czasu występuje z wnioskiem o  

uruchomienie parkingu na osiedlu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, jednak prośba ta, mimo zapewnień 
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Pana Sasina, jest niespełniana. 

 

Burmistrz odpowiedział, że ta sprawa leży w gestii jego zastępcy i przypomni mu o tej sprawie. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk, nawiązując do wypowiedzi radnej Grażyny Korybut, 

powiedziała, że wie o strojach historycznych dla dorosłych. Zapytała, czy były też gotowe stroje dla 

dzieci. 

 

Burmistrz odpowiedział, że dla dzieci takich kostiumów nie było. Zamieszczono instrukcje w BIS-ie, w 

jaki sposób wykonać prosto i tanio, jednakże nikt nie wykorzystał tego i w efekcie w pochodzie 

historycznym było tylko około 30. osób, samych dorosłych. Burmistrz wyraził zdziwienie tak niskim 

zainteresowaniem przemarszem mieszkańców w strojach historycznych, powiedział, że każdy wiedział o 

tej inicjatywie i trzeba było minimum wysiłku oraz trochę kreatywności. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk  powiedziała, że mamy już jakieś doświadczenia, które należy 

wykorzystać przy organizacji podobnych imprez w przyszłości. 

 

Przewodniczący dodał, że mamy tak dorodną młodzież, że bez problemu można było znaleźć dla niej 

stroje w posiadanych zasobach. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest już najwyższy czas, abyśmy przymierzyli się do budżetu 

obywatelskiego. Zapytał, czy będzie jakiś komunikat w tej sprawie w BIS-ie do społeczeństwa, że 

zbieramy oferty od mieszkańców do realizacji budżetu obywatelskiego w 2015 roku. 

 

Burmistrz odpowiedział twierdząco. Dodał, że proponuje ograniczyć zadania do najważniejszych dziedzin 

życia mieszkańców np. do bezpieczeństwa czy aktywnych form wypoczynku. Przeznaczmy na ten budżet 

do 500 tys. zł i zbierzmy propozycje zadań.   

 

Zdaniem przewodniczącego Rady nie powinniśmy ograniczać pomysłów mieszkańcom. Wybierzemy ze 

zgłoszonych najpotrzebniejsze zadania w konsultacji z mieszkańcami i radnymi w taki sposób, aby w jak 

największym zakresie zaspokoić oczekiwania mieszkańców. 

 

Radny Grzegorz Kędzia wyraził obawę, że już jest za późno na te działania. Zwrócił uwagę, że jest koniec 

czerwca, następna sesja przewidziana jest na koniec sierpnia, a zatem powtarza się sytuacja z roku 

poprzedniego. Podkreślił, że jego zdaniem w krótkim czasie nie uda się poddać konsultacjom z 

mieszkańcami budżetu obywatelskiego. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że  projekt budżetu na 2015 r.  przygotowujemy do 15 listopada 2014 r. 

Możemy więc zdążyć z wybraniem wniosków. 

 

Burmistrz potwierdził zdanie przewodniczącego Rady, że uda się zdążyć z wyborem wniosków do 

budżetu obywatelskiego, ale pod warunkiem, że w lipcu wypracujemy formy konsultacji. Moglibyśmy 

skorzystać z okazji, że będziemy niedługo pytać o zdanie mieszkańców w sprawie kontroli prędkości na 

drodze krajowej przez Straż Miejską. Dołączmy więc do tej ankiety pytania   w sprawie budżetu 

obywatelskiego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała zaprasza 27 

czerwca na konferencję naukową dot. historii Brzezin, która wpisuje się w program obchodów 650 – lecia 

potwierdzenia dla Brzezin praw miejskich. Prosił o udział w tym wydarzeniu, mając świadomość, że w 

tym dniu jest zakończenie roku szkolnego. Prosił ponadto, aby przynajmniej nauczyciele historii przybyli 

na tę konferencję. 
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Radna Małgorzata Pyka zapytała, czy będą dostępne materiały z tej konferencji. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że będzie opracowana  publikacja w formie monografii. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje 
 

Przewodniczący poinformował, że radni, którzy składali interpelacje do burmistrza, otrzymali 

odpowiedzi, on sam otrzymał je do wiadomości. Zapytał, czy radni są usatysfakcjonowani treścią 

odpowiedzi. 

 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że oczekuje uzupełnienia skierowanej do niej odpowiedzi 

burmistrza o harmonogram budowy budynku socjalnego. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że: 

- odpowiedź  w sprawie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest 

niekompletna, ponieważ dotyczy  wykonania jedynie 2 celów strategicznych,  

- sprawozdanie z realizacji programu zwalczania narkomanii jest bardzo ubogie, gdyż zawiera się 

zaledwie w 9. linijkach, 

-  prosi o informację dotyczącą realizacji uchwały o ochronie zwierząt za rok ubiegły. 

 

Radny Grzegorz Kędzia poinformował, że nie został dotrzymany termin odpowiedzi w sprawie 

pozwolenia na organizację ogniska na terenie parku miejskiego. Dodał, że ma uwagi do odpowiedzi 

zastępcy burmistrza w tym piśmie. Ponadto zwrócił się do władz Miasta o utworzenie odpowiedniej 

infrastruktury w parku umożliwiającej grillowanie jeszcze w obecne wakacje. 

 

Burmistrz zgodził się, że idea utworzenia infrastruktury w parku z udziałem projektu rewitalizacji 

społecznej jest cenna i zgoda na grillowanie w parku zostanie wydana bez zbędnej zwłoki, po spełnieniu 

odpowiednich warunków. 

 

W tym momencie przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godz. 12.40. 

 

Przewodniczący Rady o godz. 12.40 stwierdził, że mimo kworum frekwencja radnych do rozpoczęcia tak 

ważnych tematów, jak przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok oraz rozpatrzenie uchwały 

w sprawie absolutorium, jest zbyt niska i przedłużył przerwę do godz. 13.00. Po zakończeniu przedłużonej 

przerwy przewodniczący Rady wznowił obrady. 

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za rok 2013: 

 

8.1 przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok  

wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2013 
 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Bączyński poprosił skarbnik Miasta  o przedstawienie 

sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta  Brzeziny za ubiegły rok, które obrazuje stan finansów 

naszego samorządu zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym. 

 

Skarbnik Miasta  Grażyna Mela przedstawiła najważniejsze dane i wskaźniki obrazujące wykonanie 

budżetu Miasta  Brzeziny za 2013 r. W swoim wystąpieniu przekazała, że: 

 

Budżet Miasta Brzeziny uchwalony uchwałą Nr XXX/122/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 9 

stycznia 2013 roku po zmianach w ciągu roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny oraz 

zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny, po stronie dochodów za 2013 rok zamknął się kwotą 
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36.897.999,47 zł, co (przy planie 37.080.300,77 zł) stanowi 99,51 % realizacji. Z dochodów ogółem 

wykonano: 

- dochody bieżące – 32.301.173,26 zł, tj. 87,54 % dochodów, w tym: 

- subwencje – 7.681.458,00 zł, tj. 20,82% dochodów,  

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8.685.748,05 zł, tj. 23,54% dochodów,   

- pozostałe dochody bieżące – 15.933.967,21 zł, tj. 43,18% dochodów 

- dochody majątkowe – 4.596.826,21 zł, tj. 12,46 % dochodów,  w tym: 

- ze sprzedaży majątku – 198.768,84 zł, tj. 0,54% dochodów, 

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – 4.223.796,09 zł, tj. 11,45% dochodów 

- pozostałe dochody majątkowe – 174.261,28 zł, tj. 0,47% dochodów. 

 

W ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych w 2013 roku Miasto Brzeziny 

uzyskało dotacje na kwotę 4.602.534,12 zł, co stanowi 12,47% dochodów ogółem. 

W porównaniu do 2012 roku zrealizowane dochody w 2013 roku były wyższe  

o 1.459.579,20 zł  

 

Uchwalony przez Radę Miasta Brzeziny plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonywanych w ciągu roku przewidywał kwotę 39.687.711,99 zł. 

Wydatki zrealizowano w kwocie 37.003.938,30 zł, co stanowi 93,24 % ogółu planu. 

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 31.941.540,55zł, zrealizowano wydatki  

w kwocie 30.174.248,70  zł, co stanowi 94,47% planowanych wydatków bieżących. 

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Miasta Brzeziny kwotę  

7.366.171,44 zł, co stanowi 17,59% ogółu planowanych wydatków. 

Wydatkowano kwotę 6.509.795,60 zł, co stanowi 88,37% planowanych wydatków na inwestycje.  

W porównaniu do 2012 roku zrealizowane wydatki były wyższe o 619.312,11 zł. 

 

Skarbnik podkreśliła, że przyjęty na rok 2013 rok plan wydatków nie został przekroczony w 

żadnym dziale kwalifikacji budżetowej. 
 

Realizacja budżetu miasta zamknęła się deficytem w kwocie 105.938,83 zł, który został pokryty 

wolnymi środkami.   

 

Z wyemitowanych obligacji w kwocie 4.710.000,00 zł  spłacono raty zaciągniętych kredytów i 

pożyczek w kwocie 4.709.034,88 zł. 

 

Zadłużenie  Miasta Brzeziny na koniec 2013 roku wyniosło 15.504.333,28 zł, tj. 42,02 % 
zrealizowanych dochodów. W 2012 roku zadłużenie wynosiło 15.503.368,16 zł, tj. 45,02% 

dochodów zrealizowanych w 2012 r. W porównaniu do 2012 roku zadłużenie wzrosło tylko 

o  965,12 zł, co wynika również z poz. I.1. Zobowiązania finansowe bilansu z wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Następnie skarbnik omówiła sprawozdanie finansowe Miasta  Brzeziny za 2013 rok, na które 

złożyły się: 

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

- bilans jednostki budżetowej, 

- zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

- rachunek zysków i strat jednostki. 

 

Zaznaczyła, że zysk netto za 2013 rok wyniósł 6.747 721,09 zł. 

 

8.2  przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii  

o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu Miasta Brzeziny  
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za 2013 rok 

 

Przewodniczący Rady poprosił następnie skarbnik Miasta  o przekazanie informacji  o opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  o sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu za 

2013 r. 

 

Skarbnik Miasta  Grażyna Mela przedstawiła  Uchwałę Nr III/190/2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie opinii, dotyczącej 

sprawozdania Burmistrza Miasta  Brzeziny z wykonania budżetu za 2013 rok ( w załączeniu do 

protokołu). 

Powiedziała, że  z w/w uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w składzie: 

- Agnieszka Kamyczek – Maszewska – przewodnicząca, 

- Józefa Lucyna Michejda – członek, 

- Bogusław Wenus – członek 

wynika, że opinia RIO o sprawozdaniu Burmistrza Miasta  Brzeziny z wykonania budżetu za 

2013 rok jest pozytywna. 
Kluczowym zdaniem uzasadnienia tej opinii jest, że „W wyniku badania sprawozdania Rb-28S nie 

stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków ani tez zobowiązań zaciągniętych ponad 

plan ustalony budżetem Miasta  na 2013 rok.” 

 

8.3  przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowo – Budżetowej  Rady 

Miasta Brzeziny w sprawie  realizacji budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok 

 

Przewodniczący Rady udzielił następnie głosu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta  Brzeziny.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przytoczył opinię Komisji, sporządzoną w 

dniu 9 czerwca 2013 r., dotyczącą wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok  (w załączeniu 

do niniejszego protokołu). 

Zwrócił on szczególną uwagę na korzystną sytuację, gdy zaplanowane dochody budżetu Miasta 

wykonane zostały na koniec 2013 roku w 99,51% przy wydatkowaniu 93,24% środków z 

budżetu. Podkreślił, że te prawidłowe proporcje osiągnięto przy zachowaniu zasad legalności, 

celowości, gospodarności oraz rzetelności w gospodarowaniu środkami. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej przekazał, że w głosowaniu nad  opinią wszyscy członkowie tej Komisji opowiedzieli 

się jednogłośnie za pozytywną oceną realizacji budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok. Powiedział, 

że w trakcie dyskusji nad wykonaniem wydatków budżetowych w ubiegłym roku członkowie 

Komisji mieli zastrzeżenie do niewykonania planowych założeń w zakresie  remontów dróg 

gminnych na terenie miasta  Brzeziny. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji Wydziału Rozwoju, 

Infrastruktury i Mienia o stanie  majątku komunalnego Miasta Brzeziny na koniec 2013 r. 

Poinformował, że pełną informację o zmianach i o stanie majątku komunalnego Miasta 

przedstawiono na posiedzeniu Rady Miasta Brzeziny 14 kwietnia br. Obecnie prosi o 

przypomnienie najważniejszych danych dotyczących stanu i zmian w majątku Miasta  Brzeziny w 

2013 roku. (Informacja o stanie i zmianach mienia komunalnego Miasta  Brzeziny za 2013 r. – w 

załączeniu do protokołu). 

 

Pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny 

Monika Kuźmicka - Szczech poinformowała, że na koniec 2013 r. wartość majątku trwałego brutto 

Miasta Brzeziny wyniosła 70.245.828 zł, z czego wartość środków trwałych i gruntów wyniosła 

48.616.224 zł a wartość nieruchomości znajdujących się w wieczystym użytkowaniu i 

dzierżawionych wyniosła 21.639.604 zł. W 2013 r. przybyło Miastu mienia komunalnego o 
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wartości 4.051.563 zł w porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku. Poinformowała, że dochody z 

majątku Miasta za 2013 r. zamknęły się kwotą 1.158.584 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki stwierdził, że nadzór 

skarbnika Miasta Grażyny Meli nad budżetem  był poprawny. Wyeksponował fakt, że skarbnik 

dbała, aby na bieżąco wprowadzać takie w nim zmiany, które nie pozwalały na dysproporcje 

pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi i zabiegała o to, by zadłużenie miasta na koniec 

2013 r. utrzymać na poziomie z końca 2012r. Zgłosił drobne uwagi co do celowości przesadnego 

oszczędzania środków na konserwację dróg i zieleni miejskiej. Dodał, że pozostały środki, które 

należało wykorzystać na poprawę stanu technicznego, czystości ulic i chodników oraz estetyki 

miejskiej zieleni. Krytycznie odniósł się do wpływów do budżetu Miasta 270 tys. zł z dywidendy 

spółek Zakład Usług Komunalnych  i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółki miejskie nie 

powinny łatać dziury w budżecie Miasta. Poinformował, że Komisja Finansowo – Budżetowa na 

czerwcowym posiedzeniu jednogłośnie  pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zapytania i uwagi oraz wypowiedzi w sprawie realizacji 

budżetu za ubiegły rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poprosiła o przedstawienie historii 

finansowania projektu budowy domu socjalnego od początku VI kadencji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odpowiedź Skarbnik Miasta  i Burmistrza. 

 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że w roku ubiegłym na finansowanie budowy domu 

socjalnego przeznaczono w budżecie Miasta 100 tys. zł. Miały to być środki na pokrycie kosztów 

przygotowania inwestycji. Do końca 2013 roku nie udało się wydatkować tych środków na prace 

projektowe. Wyjaśniła, że w wydatkach inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 r. znalazła się 

kwota 1.000.000 zł na całość prac związanych z rozpoczęciem budowy budynku socjalnego. 

Pozostałe niezbędne fundusze na kontynuację tego zadania pochodzić będą z kredytu bankowego 

udzielonego przez BGK. 

 

Burmistrz Marcin Pluta  zapewnił, że wybudowanie budynku z przeznaczeniem na potrzeby 

socjalne i komunalne było i jest nadal priorytetem działalności administracji Miasta. Dodał, że 

sukcesem zakończyło się sfinansowanie budowy budynku TBS przy ul. Bohaterów Warszawy z 

udziałem środków kredytowych BGK,  rozpoczętego w końcowym okresie V kadencji władz 

samorządowych. Również na obecnie prowadzone zadanie mamy zapewnienie BGK, jeśli chodzi o 

kredytowanie planowanej inwestycji wybudowania budynku socjalno – komunalnego. 

 

Przewodniczący Rady udzielał głosu kolejno zgłaszającym się radnym i prosił o bieżące 

ustosunkowanie się burmistrza i skarbnik do podnoszonych kwestii. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej  Tadeusz Barucki zadał  szereg pytań o wydatki 

budżetowe.  M.in. zapytał o dotychczas poniesione nakłady na przygotowanie strefy inwestycyjnej 

w Brzezinach. Chodzi o koszty dokumentacji projektowej strefy oraz o koszty zarządzania 

projektem. 

 

Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że na dokumentację projektową strefy przeznaczono 500 

tys. zł, natomiast zarządzanie projektem kosztowało nas dotychczas 3 tys. zł. tj. 250 zł/miesięcznie. 

 

W dalszej kolejności radny zapytał o koszty Miasta związane z zagospodarowaniem odpadów. 

Wyniosły one 516 tys. zł i były wyższe od dochodów tej działalności o 9 tys. zł. Zapytał, w jaki 

sposób  pokryto ten niedobór. 
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Skarbnik odpowiedziała, że został on pokryty z innych własnych dochodów. Nie skutkuje to jednak 

sankcjami. 

 

Radny zauważył, że 200 uczniów z rodzin o dochodach poniżej 400 zł na osobę w rodzinie 

korzystało z dożywiania, co świadczy o dużym ubóstwie wielu brzezińskich rodzin i na ten cel nie 

powinniśmy żałować wydatków. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że ze społecznego punktu widzenia są to najlepiej wydane środki 

budżetowe. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko powiedział, że 

subwencje państwa na cele oświatowe są zbyt niskie w porównaniu z potrzebami i w związku z tym 

obciążenie jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo wysokie. Radnego cieszy jednak 

możliwość w miarę pełnego zaspokajania potrzeb brzezińskiej oświaty. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że subwencja oświatowa nawet nie zabezpiecza w pełni 

wynagrodzeń nauczycieli. Z ogółu wydatków na oświatę subwencja zabezpiecza tylko 40%. 60% 

wydatków na oświatę samorząd musi pokryć ze swojego budżetu. Przewodniczący skrytykował 

przywileje nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela jako niesprawiedliwe w stosunku do innych 

grup zawodowych. Przykładem jest prawo do rocznych urlopów zdrowotnych, które są pokrywane 

z budżetów samorządu. Uwypuklił fakt, że prawa tego nie nadużywają nauczyciele brzezińscy. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyraził pogląd, że dofinansowanie oświaty Miasta Brzeziny jest celowe, z 

powodu wysokiego poziomu naszej edukacji. Niewidoczne są, tak jak w innych środowiskach 

różnego rodzaju, patologie. Powiedział, że naszym zadaniem jest takie gromadzenie środków, które 

pokryją potrzeby oświaty nie tylko na zwykłe funkcjonowanie, ale także na jej rozwój i 

unowocześnianie. 

 

Zdaniem radnego Adama Miazka pozytywnym zaskoczeniem jest zlikwidowanie deficytu z 

początku roku, który wynosił 1,5 mln zł. Radny zwrócił się do burmistrza i skarbnik, aby starali się 

utrzymać tę zapoczątkowaną dobrą tendencję. Również pozytywnie ocenić należy wykonanie w 

103% planu wpływów z biletów na pływalni będącej w strukturze Centrum Kultury Fizycznej. Do 

mankamentów, które są negatywnie odbierane bezpośrednio przez mieszkańców radny zaliczył nie 

wykonanie planowanych nakładów na konserwacje i naprawy dróg gminnych. Chodzi zwłaszcza o 

naprawy dróg nieutwardzonych, chodników i malowanie przejść dla pieszych. Już drugi rok radny 

bezskutecznie zwraca uwagę na pomalowanie pasów na przejściu dla pieszych w pobliżu 

skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i M. Skłodowskiej.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że przejście, o którym wspomniał radny, znajduje się w ciągu ulic, które będą 

modernizowane w tym roku z projektu tzw. „schetynówek”. Nadmienił, że niecelowe byłoby 

malowanie pasów na jezdni, która będzie przebudowana. 

 

Radna Czesława Gałecka zwróciła uwagę, że emisja obligacji komunalnych w ubiegłym roku o 

wartości  4 mln zł poskutkowała obniżeniem naszego zadłużenia, jednak stworzyła możliwość 

dalszego brania kredytów i zadłużania się. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska powiedziała, że mimo 

wykonania planu inwestycji przewidzianych na 2013 r. w 89%  Komisja pozytywnie oceniła 

kierunki rozwoju Miasta i zakończenie wielu korzystnych inwestycji modernizacyjnych i 

rozwojowych. 
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Burmistrz powiedział, że pomimo trudności kadrowych Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, 

w którym była duża fluktuacja kadr, inwestycje były właściwie przygotowane i wykonane bez 

większych kłopotów. Natomiast restrukturyzację zadłużenia ocenić należy jako duży sukces 

zarówno Rady, jak i władz administracyjnych Miasta. W tym miejscu  burmistrz wyraził słowa 

uznania dla inwencji Pani skarbnik, która odważyła się zaryzykować  użycie nowoczesnego 

narzędzia restrukturyzacji zadłużenia, w celu spłaty toksycznych kredytów i poprawy naszych 

finansów. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła Panią skarbnik o wyrażenie własnej oceny największych 

dylematów i obaw w realizacji ubiegłorocznego budżetu. Zapytała też o przyczynę malejących 

wydatków na dodatki mieszkaniowe. Chciała wiedzieć, czy jest to efekt poprawy dochodów 

najuboższych rodzin, czy skutek braku dostępności świadczeń. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że miała obawy, gdy podejmowaliśmy próbę 

restrukturyzacji zadłużenia Miasta  przy pomocy emisji obligacji komunalnych. Byliśmy jednymi z 

pierwszych, którzy zaryzykowali sięgnięciem po to nowe narzędzie finansowe. Była też sytuacja 

pewnej nieufności ze strony  radnych. Ostatecznie wszystko zakończyło się pomyślnie i mogliśmy 

zaoszczędzić na niższej niż dotychczas obsłudze finansowej zadłużenia. Skarbnik podziękowała 

radnym za zaufanie w wyborze sposobu restrukturyzacji zadłużenia metodą emisji obligacji 

komunalnych. Powiedziała, że dużą zasługą burmistrza Marcina Pluty było i jest szukanie 

możliwości i ściąganie dotacji na prorozwojowe  inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Pewną obawę 

budziły wpływy  z udziału gmin w podatkach stanowiących  dochód budżetu państwa oraz 

planowane wpływy od Straży Miejskiej z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób 

fizycznych. Osiągane niższe wpływy za Straży odbiegały na tyle od planowanych, że 

zdecydowaliśmy się w trakcie roku 2013 na korektę w dół dochodów z  tej działalności.   

Odnosząc się do pytania o niższe wydatki z budżetu na dodatki mieszkaniowe, powiedziała, że 

sądzi, iż wystąpiła pewna poprawa dochodów w rodzinach, które dotychczas występowały o 

dodatki mieszkaniowe. W wyniku tej poprawy przekroczono poziom dochodów upoważniający do 

przyznania dodatku. Zapewne jest to związane z podjęciem pracy przez członków tych rodzin. 

 

Burmistrz powiedział, że odbył kilkanaście rozmów z członkami Zarządu Województwa 

Łódzkiego, także z Marszałkiem Województwa, w sprawie zwrotu nakładów na  wybudowane 

Przedszkole Nr 1. Powiedział, że przekonał Marszałka do tego, że zwrócone środki zostaną 

zainwestowane w takie innowacyjne projekty, które promować będą nie tylko Miasto Brzeziny, ale i 

Województwo Łódzkie. Takim projektem jest zadanie pn. „Innowacje w zróżnicowanych 

rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że pozytywnym zaskoczeniem dla niego było radykalne 

zmniejszenie liczby osób zalegających ze złożeniem deklaracji z tytułu odbioru odpadów 

komunalnych, co przełożyło się na wzrost wpływów do budżetu Miasta. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to zasługa naczelnik Wydziału RI Justyny Nowak. 

 

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji  przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

Brzeziny za rok 2013. Następnie poprosił radnych o głosowanie. 

 

Głosowało 13. radnych. Głosów „za” było 12., głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” 

– 1. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował radnym za rzeczową i wysoką ocenę w realizacji budżetu 

Miasta  Brzeziny w 2013 roku i  wszystkim pracownikom administracji Miasta  za  
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wydajną i owocną racę.  

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Brzeziny za rok 2013: 

 

Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego punktu porządku posiedzenia Rady powiedział, że 

ocena realizacji budżetu jest podstawowym warunkiem do rozpatrzenia projektu uchwały Rady 

przy udzielaniu absolutorium za miniony okres funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. 

Pomocne do przeprowadzenia tej procedury są: 

- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta , 

- Uchwala Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

9.1 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia 

absolutorium  dla Burmistrza Miasta Brzeziny za 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił następnie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie 

wniosku skierowanego do Rady Miasta  przez pełen skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta .  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Brzeziny Jakub Piątkowski przedstawił wniosek 

Komisji Rewizyjnej do Rady Miasta  Brzeziny z dnia  9 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta  Brzeziny za 2013 rok. Powiedział, że: 

 

„Działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 2 ustawy   z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938  

i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), po rozpatrzeniu: 

- sprawozdania z wykonania budżetu, 

- sprawozdania finansowego, 

- informacji o stanie mienia komunalnego, 

- opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2014 

roku (Uchwała III/190/2014), 

biorąc pod uwagę realizację dochodów i wydatków na poziomie bardzo bliskim planu, realizację 

wszystkich zaplanowanych zadań oraz zachowanie przy wydatkowaniu środków zasad: legalności, 

celowości, gospodarności oraz rzetelności w gospodarowaniu środkami, 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Brzeziny wnioskuje o udzielenie absolutorium  

dla Burmistrza Miasta Brzeziny za 2013 rok.” 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek ten poparli wszyscy członkowie Komisji 

Rewizyjnej: 

- Jakub Piątkowski – przewodniczący, 

- Grażyna Korybut –członek, 

- Małgorzata Pyka - członek, 

- Michał Dróżdż – członek, 

- Adam Miazek – członek. 

 

9.2 przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii o 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 23 czerwca 2014 r. otrzymał do wiadomości 

Uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej wnioskującej o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta  za 2013 r. Poprosił, aby tę Uchwałę przedstawiła Radzie Miasta  

skarbnik Grażyna Mela. 
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Skarbnik Miasta  Grażyna Mela przedstawiła Uchwałę Nr III/222/2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Brzeziny w sprawie absolutorium za 2013 rok., jaką  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: 

- Agnieszka Kamyczek – Maszewska – przewodnicząca 

- Barbara Polowczyk – członek, 

- Bogusław Wenus – członek 

podjął uchwałę opiniującą pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Brzeziny o 

udzielenie absolutorium za 2013 rok. 

 

9.3 dyskusja 
 

Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, dot. 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Brzeziny za 2013 r. oraz w sprawie Uchwały Składu 

Orzekającego RIO, jednak nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.  

Słychać było jednak głosy spośród radnych, że praktycznie  wszystkie wątki dotyczące oceny pracy 

Burmistrza Miasta  zostały poruszone w punkcie dotyczącym realizacji budżetu. Nie ma więc 

potrzeby powtarzania pozytywnych ocen działalności Burmistrza Miasta  w sprawie prawidłowej 

realizacji budżetu za 2013 r.  

 

9.4 głosowanie 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miasta  w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta  Brzeziny za 2013 rok, a następnie poprosił  o głosowanie w tej sprawie. 

 

Głosowało 13. radnych i wszyscy  jednogłośnie byli „za”. 

 

Przewodniczący Rady pogratulował burmistrzowi uzyskania wysokiej oceny Rady Miasta  podczas 

głosowania za absolutorium i udzielił mu głosu. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował radnym za udzielenie absolutorium, powiedział, że 

absolutorium udzielone jemu jako Burmistrzowi Miasta  Brzeziny jest także zasługą wszystkich 

pracowników Urzędu Miasta,  jednostek organizacyjnych i szefów spółek. 

 

W tym miejscu delegacja pracowników Urzędu Miasta  wręczyła burmistrzowi bukiet kwiatów z 

gratulacjami za uzyskanie absolutorium. Burmistrz podziękował za gratulacje i życzenia. 

Powiedział, że współautorką dobrych wyników w zarządzaniu finansami Miasta  jest Pani skarbnik 

Grażyna Mela i dlatego przekazuje jej te kwiaty. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącej Zofii 

Krawczyk. 

 

10. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał w sprawie: 
 

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

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały. Materiał stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Radny Adam Miazek zaapelował o przeznaczenie wolnych środków finansowych na remont ul. 

Skłodowskiej, zarówno jezdni, jak i chodników, które są w bardzo złym stanie. Powiedział, że z 
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dużym niepokojem przyjął informację o zdjęciu środków finansowych w tegorocznym budżecie, 

przeznaczonych na remontu Przedszkola Nr 3. Mimo tego są prace, które powinny być tam 

wykonane ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu w zakresie naprawy instalacji 

elektrycznej. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że przetarg wykazał, iż potrzebna jest większa suma środków na modernizację 

Przedszkola Nr 3, dlatego zrezygnowano z realizacji tego zadania w 2014 roku, aby powrócić do 

niego w roku następnym. Zapewniła, że środki na bieżące naprawy oraz na malowanie pomieszczeń 

w tym przedszkolu zostaną zabezpieczone. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zapytała o doraźne remonty w Przedszkolu Nr 3. 

 

Skarbnik odpowiedziała, że przeznaczono na to zadanie 18 tys. zł. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poruszyła temat poprawy stanu nawierzchni ulicy Leśnej. 

 

Naczelnik Wydziału RI  Monika Kuźmicka-Szczech zapowiedziała remont doraźny w ulicy Leśnej, 

zapewniający zabezpieczenie przejezdności. Dodała, że roboty te powinny od dzisiaj się zacząć. 

 

Radny Krzysztof Jeske wtrącił, że był dzisiaj na ul. Leśnej i nie widział, żeby coś się tam działo. 

 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że przygotowana jest dokumentacja na to zadanie i prace mają 

się wkrótce rozpocząć. 

 

Radna Czesława Gałecka zauważyła, że zmiany w planie inwestycji  spowodują wzrost zadłużenia 

miasta do 17 mln zł. Wprowadzone zostają: przebudowa ciągu dróg gminnych – ul. Skłodowskiej i 

Kilińskiego, przebudowa odcinka drogi gminnej  - ul. Św. Anny, ciąg pieszo – jezdny i chodniki w 

ul. Wodociągowej. Radna zapytała, czy mamy na te zadania wolne środki, czy też weźmiemy 

kredyt. 

 

Skarbnik Grażyna Mela nadmieniła, że „schetynówka” będzie refundowana ze środków 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  Dodała, że wskaźnik zadłużenia miasta z 

powodu realizacji dodatkowych zadań  nie wzrośnie, ponieważ będą one wykonywane albo ze 

środków zewnętrznych, albo z oszczędności budżetowych. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki poinformował o pozytywnej 

opinii Komisji w sprawie zmian budżetowych. Stwierdził, że cieszy go możliwość zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb mieszkańców Brzezin.  

 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała treść projektu uchwały. 

 

W czasie głosowania 9. radnych było „za”, 2. wstrzymało się od głosu. Obecnych w chwili 

głosowania było 11. radnych. 

 

10.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020. 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki przekazał pozytywną opinię 

Komisji, dotyczącą procedowanego projektu uchwały. Jest on  następstwem przyjętej uchwały dot. 

zmian budżetowych. 
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Skarbnik Grażyna Mela przytoczyła treść projektu uchwały.  

 

Przystąpiono do głosowania. Jego wynik przedstawia się następująco:  

9. - „za”, 2. - „wstrzymujące się”. 

 

10.3 planu pracy Rady Miasta Brzeziny na okres od sierpnia do października 2014 r. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zaprezentowała projekt uchwały, który stanowi 

załącznik do protokołu. Projekt był opiniowany przez wszystkie komisje stałe Rady Miasta 

Brzeziny na posiedzeniach: 9, 23, 24 i 25 czerwca. 

 

Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie 12. głosami „za”. 

 

10.4 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na okres od 

sierpnia do października 2014 r. 

 

Projekt odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski. Materiał w załączeniu. 

Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji 9 czerwca 2014 r. 

 

W czasie głosowania radni jednomyślnie przyjęli uchwałę. 12. głosami „za”. 

 

10.5 zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej  Rady Miasta Brzeziny na 

okres od sierpnia do października 2014 r.  
 

Przewodniczący komisji Tadeusz Barucki przedstawił projekt. Materiał stanowi załącznik do 

protokołu. Projekt był poddany dyskusji na posiedzeniu komisji 23 czerwca 2014 r. 

 

W głosowaniu 10. radnych jednogłośnie opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały. 

 

10. 6 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny  na 

okres od sierpnia do października 2014 r.  

 

Projekt zreferowała Przewodnicząca komisji Barbara Kozłowska. Materiał w załączeniu. Projekt 

był poddany dyskusji na posiedzeniu komisji 23 czerwca 2014 r. 

 

Z 12. obecnych na sali radnych 12. głosowało „za” przyjęciem  uchwały. 

 

10. 7 zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny na okres 

od sierpnia do października 2014 r. 

 

Projekt planu pracy przybliżyła przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut. Materiał stanowi 

załącznik do protokołu. Propozycje do niego były zgłaszane podczas zebrania komisji 24 czerwca 

2014 r. 

 

W głosowaniu 12. radnych jednomyślnie przyjęło  uchwałę. 

 

10.8 zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny na 

okres od sierpnia do października 2014 r.  
 

Przewodniczący Komisji Przemysław Maślanko odczytał projekt, który jest załącznikiem do 

protokołu. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji 25 czerwca 2014 r. 
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Radni w głosowaniu przyjęli jednomyślnie uchwałę 12. głosami „za”. 

 

11. Wolne wnioski. 
 

Radny Tadeusz Barucki nawiązał do artykułu, który ukazał się w „Wędrowniku” z 2001 roku i 

informacji umieszczonej na łamach „BISu”,  o wydobywaniu „skarbów kultury na miarę 

europejską” ze stanowiska archeologicznego w pobliżu Mrożycy. Powiedział, że niepotrzebnie 

tworzy się wrażenie sensacyjności odkryć archeologicznych w Brzezinach. W związku z tym  radny 

podważył sens wydatkowania publicznych środków na niepewne projekty. Pytał, czy znalezione na 

Szydłowcu szczątki skorup można nazwać „skarbami kultury” i czy upoważnia to do promowania 

legendy o zaginionym mieście Krakówku. 

 

Burmistrz  Marcin Pluta wyjaśnił, że 27 czerwca odbędzie się konferencja „Brzeziny – miasto 

zaginione, miasto odkryte”, poświęcona przeszłości naszego miasta. Dodał, że archeologia może 

okazać się pomocna w promocji Brzezin. Powiedział, że wprawdzie nie są to „skarby” na miarę 

europejską, ale są niewątpliwie warte uwagi. Poinformował, że projekt będzie finansowany ze 

środków zewnętrznych. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poprosiła o przeniesienie tej dyskusji na jutrzejszą  

konferencję historyczną, poświęconą historii Brzezin. 

 

Radna Czesława Gałecka poruszyła sprawę Pani Elżbiety Skałbany, która przybyła na dyżur 

radnych 18 czerwca 2014 r. Powiedziała, że zależało jej na szybkim i skutecznym załatwieniu 

słusznej skargi tej interesantki, dlatego pofatygowała się z p. E. Skałbaną, aby być świadkiem 

podpisania umowy na wynajem mieszkania na czas nieokreślony ze spółką TBS. Radna 

dowiedziała się, że lokal przy ul Św. Anny stał przez 2 lata pusty, podczas gdy poszkodowana w 

pożarze interesantka szukała lokalu przez rok. Określiła opisaną sytuację jako skandaliczną, z której 

należy wyciągnąć wnioski. Radna uważa, że  w mieście mogą być niezamieszkane lokale 

mieszkalne i należy zrobić inwentaryzację wszystkich zasobów mieszkalnych zarówno spółki TBS, 

jak i będących w dyspozycji administracji miasta. Mówiła, że dla niej niepojęte jest, że przy takim 

dużym głodzie mieszkań socjalnych mogą istnieć pustostany. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że znana jest mu sytuacja prawna mieszkań. Zapowiedział jednak, że zleci 

zadanie inwentaryzacji wolnych mieszkań swojemu zastępcy Romanowi Sasinowi. Burmistrz 

zapowiedział powołanie społecznej komisji mieszkaniowej w składzie: przedstawiciel Wydziału 

Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, z -ca burmistrza Roman Sasin i  jeden z radnych oddelegowany 

przez Radę Miasta.  

 

Radna Czesława Gałecka zwróciła uwagę, że działka przy ul. św. Anny za zabytkowym 

kościółkiem św. Anny jest zarośnięta chwastami i zaniedbana. 26 lipca to święto przyszłej patronki 

Brzezin i nie wypada, aby w  otoczeniu zabytkowego kościoła był nieporządek. Radna 

zaproponowała, aby  Straż Miejska częściej reagowała na tego rodzaju przypadki, gdy właściciel 

lub zarządca terenu nie dba o czystość i ład, przyczyniając się do fatalnego wizerunku niektórych 

zaniedbanych miejsc. 

 

Burmistrz poinformował, że jest to działka prywatna. Miasto ma plan przejęcia i uporządkowania 

tej działki, z uwagi na to, że jest to plac przyległy do Kościoła Św. Anny.  

 

Radna Grażyna Korybut poinformowała o obchodach dnia patronki  Kościoła pw. Świętej Anny 

przypadającym na 26 lipca. Podała, że  program obchodów Święta Anny można uzyskać u 

proboszcza Bogumiła Walczaka.  Jako członek Społecznego Komitetu Odnowy Kościoła pw. 

Świętej Anny  powiedziała, że wiele prac poprawiających stan fizyczny kościółka już 
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przeprowadzono zarówno przy zaangażowaniu środków samorządowych, jak i prywatnych. Wiele 

spraw jest jeszcze jednak do wykonania w przyszłości. Do najważniejszych należą: przywrócenie 

dzwonu i  renowacja ołtarza głównego. 

  

Radny Krzysztof Jeske przekazał, że mieszkańcy osiedla przy ulicach Kołłątaja i Kordeckiego 

zgłosili zaniedbane i zachwaszczone działki w tym rejonie miasta. 

   

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka-Szczech wyjaśniła, że jest 

to teren prywatny i może na razie jedynie wystosować pisemną prośbę o uporządkowanie i 

zabezpieczenie nieruchomości.  

 

Radna Grażyna Korybut poruszyła kolejny raz sprawę przeniesienia wizerunku Św. Jana Pawła II 

na teren Kościoła pw. Św. Ducha pod opiekę sióstr Bernardynek. Stwierdziła, że umieszczenie 

wizerunku Świętego Jana Pawła II w fontannie nie jest  właściwe, nawet jest pewną profanacją.  Na 

ławkach na tym placu nierzadko spotkać można leżących nietrzeźwych. W fontannie zdarza się 

widzieć kąpiących psy czy myjących nogi. Powiedziała, że nie uchodzi, aby wizerunek Świętego 

pozostawał w kiepskim otoczeniu. Ponadto wyraźnie widać, że tafla szklana chroniąca wizerunek 

świętego uległa zmatowieniu. Zapytała burmistrza, czy jest możliwość przedsięwzięcia działań dla 

poprawy tego stanu. 

 

Burmistrz odpowiedział, że przedstawiona sytuacja budzi kontrowersje. Właściwie nie znamy skali 

niezadowolenia wśród mieszkańców. Projekt wizerunku i miejsce umieszczenia było uzgodnione z 

władzami diecezji. Ówczesne władze kościelne nie wyrażały zastrzeżeń do projektu. Ponadto trzeba 

pamiętać, że inwestycja sfinansowana z udziałem funduszy unijnych podlega ochronie minimum 

przez 5 lat, czyli należy poczekać jeszcze minimum 3,5 roku, aby zainicjować jakieś zmiany. 

Burmistrz poddał pomysł podwyższenia wizerunku papieża tak, aby nie tkwił on w fontannie, a był 

widoczny ponad nią. 

 

Radny Tadeusz Barucki zaapelował o wypracowanie i utrzymanie przez cały czas pozytywnego 

wizerunku miasta. Nie powinny zakłócać go trwałe „niedoróbki” jak np. źle zamocowane słupki na 

Placu Jana Pawła II. Powiedział, że od kilku sesji ciągle przypomina wiceburmistrzowi, że należy 

to poprawić i niestety bez efektu. Informował także o konieczności usunięcia uschniętych drzew z 

pasażu w ul. Konstytucji 3 Maja. Prosi także o usunięcie starej wierzby przy ul. Orzeszkowej.   

 

Przewodniczący Rady przed udzieleniem głosu uczestniczącym w obradach mieszkańcom miasta 

poinformował, że przyjęto projekt ustawy   w sprawie zmian w ustawie o finansowaniu jednostek 

samorządu terytorialnego. Jedną ze zmian jest utworzenie zespołów administracyjno – księgowych 

obsługujących placówki oświatowe i wychowawcze co, zdaniem rządu, usprawni obsługę 

szczególne małych jednostek organizacyjnych. 

 

Jako pierwszej przewodniczący Rady udzielił głosu pani Krystynie Kejnie, która  poinformowała, 

że na drodze w ul. Kordeckiego, użytkowanej bezprawnie po zakończeniu przebudowy, ciężarówka 

uszkodziła róg dachu jej budynku. Przedstawiła fotografie na dowód  zdarzenia. Na drodze o 

szerokości 5,3 metra odbywa się niezgodnie z przepisami  ruch dwukierunkowy. Oskarżyła 

administrację miasta  o działania pozaprawne. Powiedziała, że pomimo ograniczenia tonażu  i 

danego jej przez władze miasta słowa w dalszym ciągu ciężkie pojazdy „jeżdżą po ścianach jej 

domu”. Powiedziała: „Taki jest efekt radosnej twórczości panów burmistrzów”. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że jest mu przykro z powodu zdarzenia, w którym uszkodzono 

część dachu budynku Pani Krystyny Kejny. Jest to jednak ta część dachu, która znajduje się w pasie 

drogowym ul. Słowackiego i wystaje nad chodnikiem. Państwo Kejnowie, jako inwestorzy weszli 

tutaj w działkę miasta. Nie można mieć pretensji do władz miasta, że kierowca nie przestrzegał 
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przepisów ruchu drogowego i wjeżdżał na drogę, łamiąc przepisy.  Poniesie za to konsekwencje. 

Burmistrz  przekazał informację, że w budżecie miasta  zarezerwowane są niezbędne środki na 

wykonanie chodnika po zachodniej stronie ul. Kordeckiego, na działce należącej do miasta. 

Poszerzy to pas drogowy w  miejscu po przeciwnej stronie zabudowań należących do Państwa 

Kejnów i poprawi  bezpieczeństwo ruchu pieszego i pojazdów w tym miejscu. 

 

Pani Krystyna Kejna stwierdziła, że burmistrz „mówi głupstwa”, sądząc, że dodatkowy chodnik 

poprawi sytuację w zakresie bezpieczeństwa. Powiedziała, że nic to nie zmieni, ponieważ nie 

zmieni się szerokość jezdni. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że kierowca ciężarówki naruszył prawo o ruchu drogowym, gdyż 

nie powinien tam wjeżdżać. 

 

Pani Krystyna Kejna  poprosiła o wyjaśnienie w związku ze zmianą firmy obsługującej odbiór 

odpadów komunalnych od mieszkańców. Jej zdaniem nowa firma Globaleko jest nieprzygotowana 

sprzętowo do odbioru odpadów segregowanych. Jej zdaniem wprowadzenie obowiązku odrębnego 

zbierania odpadów szklanych  może doprowadzić do rezygnacji wielu mieszkańców z segregacji 

śmieci, a także może spowodować wzrost kosztów i podwyższenie opłat. 

  

Przewodniczący Rady poprosił o kumulowanie wypowiedzi mieszkańców i skupienie się na 

najważniejszych problemach. Sami radni ograniczają się w swoich wystąpieniach, aby nie 

przedłużać czasu sesji. Zaznaczył, że tylko dobrą wolą przewodniczącego jest udzielanie głosu 

mieszkańcom. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił przebieg przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady z 

terenu miasta. Aby nie przedłużać czasu posiedzenia Rady, zaprosił panią Krystynę Kejnę do 

przejrzenie dokumentacji postępowania przetargowego u niego w biurze. 

 

Niespeszona uwagą przewodniczącego Rady pani Krystyna Kejna kontynuowała tematykę 

nieprawidłowo zorganizowanej, wg niej, gospodarki odpadami w naszym mieście. Zarzuciła 

burmistrzowi, radnym i prezesowi Spółdzielni Socjalnej brak właściwej kontroli nad wysypiskiem 

przy ul. Łódzkiej, gdzie nie przestrzega się przepisów bhp oraz dopuszcza do pracy osoby 

nietrzeźwe. Wyraziła także swój brak zaufania do radnych, którzy jej zdaniem dają przyzwolenie na 

nieskuteczne działania. Zarzuciła radnym zgodę na tworzenie miejsc pracy w oparciu o budżet, a 

nie o ekonomię, marnotrawienie środków finansowych na  takie duże i niepotrzebne wydatki, jak 

zakup budynku po Telekomunikacji. 

 

Na zakończenie powiedziała, że starała się nie obrażać nikogo. Dostrzegalnym były zdenerwowanie 

burmistrza i chęć udzielenia riposty pani Kejnie. Przewodniczący Rady uznał jednak, że byłoby to 

niepotrzebnym zaostrzeniem dyskusji. Poprosił tylko panią Kejnę o wzięcie udziału w zbliżających 

się debatach przedwyborczych w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. 

 

Następnie głos zabrał mieszkaniec ul. Zdrowie Pan Eugeniusz Brot zasygnalizował, że firma 

kończąca swoje usługi odbioru odpadów „Remondis” zabrała swoje pojemniki na odpady, a firma 

rozpoczynająca świadczenie usług „Globaleko” jeszcze nie dostarczyła swoich. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że ma nadzieję na prawidłowe rozpoczęcie obsługi mieszkańców 

od 1 lipca br. Na razie nie ma powodu, żeby się niepokoić, ponieważ jest jeszcze trochę czasu na 

dostarczenie brakujących pojemników. 

 

Radna Grażyna Korybut zadała jeszcze pytanie, czy przebudowana droga w ul. Kordeckiego 

posiada odbiór techniczny. 
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Burmistrz odpowiedział, że zakończone zadanie przebudowy dróg na osiedlu Szydłowiec jako 

dofinansowane ze środków europejskich  było  kontrolowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i 

nie zgłoszono zastrzeżeń co do prawidłowości realizacji  i przekazania inwestycji. 

 

12. Zakończenie sesji  
 

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku dziennego sesji na zakończenie złożył radnym i 

innym uczestnikom sesji życzenia dobrego wypoczynku i  zamknął  posiedzenie o godz. 16.30.  

 

Protokołował: Janusz Sidor                                                       Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                    Zbigniew  Bączyński 

 


