Protokół
Nr LIV/4N/2014
LIV nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta Brzeziny
z 24 lipca 2014 r.

Przesłany radnym Rady Miasta

Brzeziny proponowany porządek obrad miał

następujące brzmienie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r.,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020,
3) nadania nazwy ulicy.
5. Zakończenie obrad.
1.Otwarcie sesji.
Sesja rozpoczęła się z nieznacznym opóźnieniem z powodu przedłużającego się
wspólnego

posiedzenia

Komisji

Finansowo-Budżetowej

oraz

Komisji

Rozwoju

Gospodarczego.
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński powitał zgromadzonych
na sali obrad. Zaznaczył, że LIV, nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek burmistrza
miasta Brzeziny Marcina Pluty.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński, na podstawie podpisanej przez 14.
radnych listy obecności, stwierdził prawomocność obrad. Swoją absencję zapowiedział radny
Przemysław Maślanko, wobec tego jego nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Baczyński odczytał przekazany radnym porządek
sesji. Następnie zapytał, czy są do niego uwagi lub zapytania.
Wobec braku propozycji ze strony radnych przewodniczący Rady zgłosił wniosek,
by uzupełnić porządek obrad o „Wolne wnioski” w punkcie 4. A. Burmistrz miasta Marcin
Pluta wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad. Następnie przewodniczący poddał
porządek obrad z zaproponowaną zmianą pod głosowanie.
13. radnych opowiedziało się „za” wnioskiem. 1. radna nie brała udziału
w głosowaniu.
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Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji porządku obrad. Udzielił głosu skarbnik
miasta Grażynie Meli.
4. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian
w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok.
Przewodniczący Rady zaapelował do skarbnik, by wyjaśniła, z czego wynika
konieczność pilnego podjęcia uchwały.
Skarbnik Miasta Grażyna Mela rozpoczęła omawianie najważniejszych propozycji
zmian budżetu. Powiedziała, czym są one podyktowane. Nadmieniła, że 11 lipca br.
podpisano umowę na dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na budowę
ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego. Realizacja inwestycji zostanie
rozpoczęta w tym roku, a zakończona w przyszłym. Dotację (w wysokości 683.748,94 zł)
otrzymamy dopiero po sfinalizowaniu zadania, dlatego zależy nam na czasie. Skarbnik
wyraziła wdzięczność wobec radnych, że mimo przerwy wakacyjnej stawili się na sesji.
Burmistrz miasta Marcin Pluta również podziękował radnym za przybycie.
Skarbnik miasta kontynuowała prezentowanie zmian po stronie dochodów.
Zmniejszeniu ulegną dochody z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów o kwotę
700 tys. zł. Skarbnik oznajmiła, że wprawdzie spodziewamy się mniejszych niż zaplanowane
wpływów do Straży Miejskiej, jednakże nie zmienia to faktu, iż Straż Miejska nadal na siebie
zarabia.
Kwota 4 tys. 842 zł stanowi refundację na poziomie ponad 80% wydatków
poniesionych za budowę Przedszkola Nr 1, która miała miejsce w latach 2008-2010.
Dzięki tej dotacji zmniejszeniu ulegną planowane do zaciągnięcia na ten rok kredyty o kwotę
500 tys. zł.
Skarbnik wspomniała o dotacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
na dożywianie (15 tys. 322 zł).
Jeśli chodzi o wydatki, zwiększamy ich kwotę o 280 tys. zł na przygotowanie
do sezonu zimowego i na prace remontowe, w tym na „schetynówkę”. Skarbnik dodała,
że burmistrz uzupełni jej wypowiedź i poda szczegóły dotyczące realizacji tego zadania.
Nadmieniła, że zwiększeniu o 80 tys. zł ulegną wydatki na budynek komunalny (rozpoczęcie
budowy i prace rozbiórkowe). 2 tys. zł przeznaczymy na zadanie pn. oczyszczanie
miast i wsi. Dotacja 100 tys. zł przypadnie w udziale Centrum Promocji i Kultury.
Radna Czesława Gałecka zapytała, jaka jest łączna wysokość dotacji dla Centrum
Promocji i Kultury.
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Skarbnik miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że w tym roku jest to kwota 510 tys. zł.
Burmistrz miasta Marcin Pluta podkreślił, że w tym roku z racji jubileuszowych
obchodów 650-lecia potwierdzenia praw miejskich wiele zadań (w tym organizacja masowej
imprezy „Dni Brzezin”) zostało przypisanych tej jednostce. Powiedział, że jest zadowolony
z efektów pracy Centrum Promocji i Kultury.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił przewodniczącego Komisji
Finansowo-Budżetowej Tadeusza Baruckiego o opinię dotyczącą omawianego projektu,
wypracowaną podczas posiedzenia komisji, które odbyło się przed sesją.
Przewodniczący

Komisji

Finansowo-Budżetowej

Tadeusz

Barucki

przekazał

pozytywne stanowisko w sprawie rozpatrywanego projektu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nt. proponowanych zmian w budżecie.
Zapytał, czy w umowie najmu z PZU SA jest zapis, który, w razie przedterminowego
wycofania się Wynajmującego, zabezpiecza nas przed poniesieniem kosztów za remont,
jaki ma być przeprowadzony w lokalach, które będą w użytkowaniu spółki ubezpieczeniowej.
Burmistrz miasta Marcin Pluta odpowiedział twierdząco. Wspomniał, że umowa
zawarta zostanie na okres 5 lat i odpowiednio zabezpiecza interesy miasta.
Przewodniczący

Rady

Zbigniew

Bączyński

podsumowując,

skonstatował,

że nie ryzykujemy żadnym obciążeniem. Następnie wyraził swoje zadowolenie z powodu
znalezienia najemcy, który zagospodaruje wolne powierzchnie i będzie stanowił konkurencję
dla oddziału tej samej spółki, funkcjonującego przy ulicy Moniuszki 14/16. Warunki
lokalowe w tamtejszym punkcie obsługi są niekomfortowe, ponieważ nie sprzyjają
intymności,

jaka

powinna

być

zapewniona

w

prywatnych

sprawach

klientów,

z którymi często zgłaszają się oni do ubezpieczyciela.
Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zgodziła się z przedmówcą.
Podobne zdanie wyraził radny Tadeusz Pabin, dodając, że w oddziale PZU
przy ul. Moniuszki pracownicy lekceważąco odnoszą się do interesantów.
Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Czesławie Gałeckiej, która zapytała
o zmniejszone o 700 tys. zł dochody Straży Miejskiej. Chciała wiedzieć, czy ta komórka
organizacyjna jest w stanie wypracować pozostałe, zaplanowane w budżecie 800 tys. zł.
Skarbnik miasta Grażyna Mela odpowiedziała, że z analiz wynika, iż powinno się
to udać. Jeśli Straż nie uzyska całej sumy, to będzie to kwota mniejsza o kilkadziesiąt tys.
złotych. Trudno to w tej chwili przewidzieć.
Radna Czesława Gałecka chciała wiedzieć, czy dotujemy Straż.
Skarbnik miasta zaprzeczyła.
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Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zauważył, że z jednej strony dochody ze
Straży zmniejszyły się, ale przyznać trzeba, że w mieście jest bezpieczniej. Zamysł
prewencyjny został spełniony. Korzystając z okazji, przewodniczący Rady wypowiedział się
nt. mandatów, których wysokości powinny być zróżnicowane ze względu na dochody
osiągane przez popełniających wykroczenia, jak ma to miejsce w wielu krajach Europy.
Burmistrz miasta Marcin Pluta wtrącił, że Straż Miejska utworzona została
z zamiarem poprawienia stanu bezpieczeństwa w mieście. Zaobserwowano znaczny spadek
prędkości jazdy, więc cel został osiągnięty.
Przewodniczący Rady poprosił skarbnik miasta o odczytanie projektu uchwały.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik miasta Grażyna Mela przytoczyła treść projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały.
Głosowane zakończyło się w sposób następujący:
-12. głosów „za”,
-1. głos „wstrzymujący się”,
-1. radna nie brała udziału w głosowaniu.
4. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Brzezin na lata 2014-2020.
Skarbnik Miasta

Grażyna Mela przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej na lata 2014-2020.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy są uwagi do projektu
uchwały.
Radna Halina Szczepaniak chciała znać szczegóły, dotyczące powstania domu
komunalnego.
Skarbnik miasta Grażyna Mela przybliżyła treść objaśnienia do projekty uchwały.
Skarbnik

przekazała

najważniejsze

informacje

nt.

projektu

pn.

„Budowa

ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych
w Brzezinach”, a mianowicie:


w skład budynku

wchodzić będzie 19 lokali mieszkalnych, w tym: 18 lokali

socjalnych i 1 lokal chroniony;


budynek usytuowany będzie na działce nr 2804/4 przy ul. Św. Anny w Brzezinach.
Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosić będzie 723,69 m2. Przeciętna
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powierzchnia jednego lokalu mieszkalnego to 38,09 m2. Będą to mieszkania jednoi dwupokojowe, gotowe do zamieszkania;


lokale wyposażone będą w elektryczne kuchnie indukcyjne, armaturę łazienkową
i kuchenną (m.in. wanna lub brodzik, umywalki, miski ustępowe, zlewozmywaki,
baterie wannowe,

umywalkowe i zlewozmywakowe). Dofinansowanie będzie

przekazane Miastu po zakończeniu i rozliczeniu zadania w 2015 roku.
Radna Halina Szczepaniak, kontynuując wątek, zapytała, kiedy rozpocznie się budowa
domu komunalnego przez spółkę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Burmistrz miasta Marcin Pluta, odpowiadając, zaznaczył, że prezes spółki Radosław
Bujaśkiewicz

jest

gotowy

do

realizacji

zadania.

Obecnie

prowadzi

rozeznanie,

czy na ten moment istnieje pilna potrzeba budowy. Powiedział, że zgłoszenia w tej kwestii
od mieszkańców przyjmuje Biuro Inżyniera Miasta. Dodał, że zainteresowanie istnieje,
ponieważ cena brutto jest korzystna - wyniesie około 2,5 tys. zł. za m2. Zwrócił jednocześnie
uwagę na fakt, że rynek developerski przeżywa obecnie kryzys. Jeśli nie będzie popytu
na mieszkania na poziomie min. 70%, nie opłaca się ryzykować budową.
Radna Czesława Gałecka zapytała, kiedy budynek komunalny zostanie oddany
do użytkowania.
Przewodniczący Rady upomniał radną za wypowiedź bez wcześniejszego zgłoszenia.
Skarbnik miasta Grażyna Mela powiedziała radnej, że stanie się to w III kwartale 2015
roku.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił się do skarbnik miasta z prośbą
o odczytanie projektu uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Brzeziny na lata 2014-2020. Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady ponowił prośbę do przewodniczącego Komisji FinansowoBudżetowej Tadeusza Baruckiego o wyrażenie stosunku komisji do procedowanego projektu.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki poinformował,
że komisja zaakceptowała wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany.
Przewodniczący Rady zapytał

o opinię

przewodniczącą

Komisji

Rozwoju

Gospodarczego Barbarę Kozłowską, która powiedziała, że komisja przyjęła zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wiadomości, nie zgłaszając sprzeciwu.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
12. radnych opowiedziało się „za”, 1. wstrzymał się od głosu, 1. radna nie brała
udziału w głosowaniu.
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4. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podczas posiedzenia 25 kwietnia wypracowała
pozytywną opinię nt. omawianego projektu uchwał.
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka-Szczech –
inżynier miasta - wytłumaczyła, że omawiana kwestia pojawiła się po raz pierwszy
na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego w 2011 roku, wówczas propozycja nadania
nazwy „Porzeczkowa” ulicy nie zyskała aprobaty radnych-członków komisji.
Radny Michał Drożdż sprostował, że opinia komisji ws. projektu uchwały nie była
negatywna, a po prostu nazwa nie podobała się członkom komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zdyscyplinował radnego za wypowiedź
bez udzielenia zgody na nią przez kierującego obradami.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka-Szczech.
zreferowała treść projektu uchwały (stanowi on, wraz z uzasadnieniem i mapką, załącznik
do protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaapelował o wskazanie radnym
uzasadnienia przyśpieszonego trybu, w jakim Rada jest zobligowana rekomendowanego
przez burmistrza projektu uchwały.
Naczelnik Wydziału RI wyeksponowała fakt, że jest to sprawa nagląca
z racji zbliżających się wyborów samorządowych (które będą miały miejsce w połowie
listopada). Domy na omawianej ulicy będą miały nadane numery porządkowe a adresy znajdą
się w dokumentach mieszkańców i spisie wyborców.
Pełnomocnik ds. wyborów, sekretarz miasta Grażyna Dziedzic poinformowała,
że w momencie gdy uchwała stanie się prawomocna, czyli po upływie 14 dni od chwili
ukazania się jej tekstu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, ulicę będzie
trzeba dopisać do obwodów i okręgów wyborczych. Niesie to za sobą konieczność podjęcia
w najbliższym czasie (do końca sierpnia) dwóch kolejnych uchwał.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński nadmienił, że w każdej chwili Powiatowy
Inspektorat

Nadzoru

Budowlanego

może

dokonać

odbioru

technicznego

domów

przy omawianej ulicy, mieszkańcom nadane zostaną adresy i będą oni chcieli formalnie się
zameldować. Te zmiany zdeterminują potrzebę podjęcia uchwał dot. obwodów i okręgów
wyborczych, co wcześniej sygnalizowała sekretarz miasta Grażyna Dziedzic.
Radna Grażyna Korybut uznała, że nazwa „Porzeczkowa” jest nazwą neutralną,
obojętną. Tymczasem wolałaby, aby nadawać ulicom nazwy mające walor dydaktyczny,
wpisujące się w ideę wychowania obywatelskiego. Przyznała, że niekiedy może to wzbudzać
7

kontrowersje, gdyż zarówno historia, jak i stosunek do niej zmieniają się, jednak chciałaby,
aby nomenklatura ulic kształtowała postawy patriotyczne i była narzędziem uhonorowania
osób znaczących. Zgłosiła swój sprzeciw dla nazwy „Porzeczkowa”. Ponadto zapytała,
w jakim dokładnie rejonie położona jest droga.
Burmistrz miasta Marcin Pluta objaśnił położenie ulicy. Nadmienił, że inicjatywa
nadania nazwy „Porzeczkowa” pochodzi od mieszkańców. Wskazali oni w uzasadnieniu
wniosku, że na tych terenach występują nasadzenia porzeczek. Powiedział, że uważa, iż coś,
co dominuje, powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w nazwie. Zwrócił przy tym uwagę,
że należy szanować wolę obywateli, lecz jednocześnie zaakcentował fakt, że w to gestii
radnych jest nadawanie nazw ulicom. Poprosił o przedyskutowanie tego problemu.
Radny Michał Drożdż wyraził pogląd, że nie należy „uszczęśliwiać ludzi na siłę”.
Przypomniał sytuację zmiany nazwy ulicy z „Armii Czerwonej” na „Szarych Szeregów”.
Miało to swoje konsekwencje (konieczność wymiany dokumentów potwierdzających
tożsamość).
Radna Małgorzata Pyka poprosiła, by w przyszłości dokumenty dla radnych były
bardziej czytelne. Nie zgodziła się z radnym Michałem Drożdżem, natomiast poparła radną
Grażynę Korybut. Zapytała, czy istnieje możliwość ustalenia ogólnych zasad nazewnictwa
ulic. Według Niej, nazewnictwo ma nie tylko wartość porządkową, lecz także edukacyjną.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaznaczył, że istotnym dla sprawy jest to,
iż droga jest prywatna, jednakże niewątpliwie Rada, swoimi decyzjami, powinna kształtować
postawy obywatelskie. Złożył propozycję aby w nadchodzącej kadencji rozważyć powołanie
specjalnej komisji ds. ustanawiana lub zmiany istniejących nazw ulic. Następnie zasugerował,
by w związku z obchodami 650. urodzin miasta rozważyć zmianę nazwy ulicy
„Przedwiośnie” na „aleja Kazimierza Wielkiego”. Jeśli ten pomysł nie znajdzie uznania
wśród zainteresowanych mieszkańców, można imię króla Kazimierza nadać pasażowi,
który obecnie nie ma nazwy. Zawnioskował do radnych o upowszechnianie tej koncepcji.
Dodał, że zależy mu na tym, by przedłożyć interes historyczny nad ekonomiczny.
Przewodniczący Rady podkreślił, iż liczy się z tym, że mieszkańcy musieliby ponieść koszty
wykonania fotografii do dokumentów, wymiany dokumentów takich jak: prawa jazdy,
dowody rejestracyjne pojazdów, pieczątki prowadzonych na tej ulicy działalności
gospodarczych. Poinformował, że wymiana dowodów osobistych z tego powodu jest wolna
od wszelkich opłat.
Burmistrz miasta Marcin Pluta powiadomił, że zgodnie z inicjatywą społeczną
młodzieży, zasadzone zostanie 650. drzew w 5. odmianach, co w dużej mierze uzupełni zieleń
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zniszczoną podczas remontu okolic Przedwiośnia i co nada jej charakteru alei. Nadmienił,
że zastanawiał się nad przemianowaniem ulicy „Waryńskiego” na „króla Kazimierza
Wielkiego”, jednak pomysł przewodniczącego Rady bardziej przypadł mu do gustu.
Przewodniczący Rady zapowiedział, że dyskusji nt. nazewnictwa ulic wrócimy
jesienią. Zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy.
Podczas głosowania 8. radnych opowiedziało się „za”, 2. było „przeciw”,
3. wstrzymało się od głosu, 1. radna nie uczestniczyła w głosowaniu.
Radny Michał Drożdż w odniesieniu do pomysłu nazwania pasażu im. Kazimierza
Wielkiego przywołał adekwatną sytuację, jaka miała miejsce na jesieni ubiegłego roku,
gdy prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska otwierała przejście dla pieszych
(ul. Piotrkowskiej). Wydarzenie to świętowano z wielką pompą, tymczasem przejścia już nie
ma. Płynie z tego dla nas nauka, że nie warto popadać w przesadę. Zażartował, by na pasażu
stworzyć Aleję Gwiazd.
4. A. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński streścił anonimowe pismo, które wpłynęło
do Biura Rady Miasta 18 lipca 2014 r. Materiał stanowi załącznik do protokołu. Nadmienił,
że autorem listu jest mieszkaniec Brzezin, który zauważył brak publikacji na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej protokołu

kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący zdecydował się poruszyć tę sprawę, mimo że nie znamy nadawcy pisma
i nie możemy wystosować do niego odpowiedzi, jednak kwestia jest istotna i wymaga
wyjaśnienia. Przewodniczący skonstatował, że przyczyną nieumieszczenia protokołu zarówno
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta, jak i na stronie RIO jest fakt, że nie został
on podpisany, gdyż nie jest ostateczny. Burmistrz nie zgodził się z zarzutami RIO. Zgłoszono
zastrzeżenia do protokołu, w wyniku czego niektóre z nich zostały uwzględnione. Do tej pory
protokół nie został zweryfikowany i podpisany. Kolejno anonimowy autor pisma m.in. dotyka
kwestii złego gospodarowania środkami finansowymi, zwłaszcza nie pochwala pomysłu
emisji obligacji komunalnych przez miasto.
Radny Tadeusz Barucki był oburzony i prosił, by nie zaznajamiać go z treścią
anonimów.
Burmistrz miasta Marcin Pluta oznajmił, że z założenia nie czyta anonimów.
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaznaczył, że owszem jest to anonim,
ale nie może ograniczać radnym dostępu do korespondencji, która została zaadresowana
do całej Rady. W tej części dyskusji głos zabrała również radna Grażyna Korybut.
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Radny Grzegorz Kędzia w imieniu Stowarzyszenia Republikanie zaprosił na spotkanie
z posłem Przemysławem Wiplerem, które odbędzie się we wtorek (29 lipca) o godz. 18.00
w

nowej

auli

Wydziału

Studiów

Międzynarodowych

i

Politologicznych

UŁ

przy ul. Lindleya 5a.
Radna Halina Szczepaniak zapytała o przyczyny utrudnionego kontaktu z Biurem
Inżyniera Miasta.
Burmistrz miasta Marcin Pluta przeprosił za drobne przeoczenia w informowaniu
mieszkańców nt. działania nowej komórki Urzędu Miasta. Uwypuklił fakt, że w porównaniu
z innymi miasteczkami funkcjonowanie Biura Inżyniera Miasta nie generuje żadnych
kosztów.
Radna Halina Szczepaniak zareplikowała, że nie chodzi jej o koszty.
Przewodniczący przyznał rację radnej Halinie Szczepaniak, gdyż rzeczywiście
w gazecie lokalnej nie było informacji o działaniu Biura Inżyniera Miasta.
Burmistrz miasta powiedział, że właściwa promocja funkcjonowania Biura Inżyniera
Miasta nastąpi we wrześniu.
Przewodniczący poprosił, by w BIS-ie ukazał się komunikat z danymi kontaktowymi
do Biura.
Radny Adam Miazek zauważył, że w Internecie pojawiła się informacja o możliwości
składania wniosków do budżetu partycypacyjnego. W imieniu mieszkańców zapytał,
jak ma wyglądać taki dokument i co ma zawierać. Obywatele nie wiedzą, czy obowiązuje
konkretny formularz.
Burmistrz miasta Marcin Pluta wyjaśnił, że nie ma wzorcowego wniosku. Wszystkie
zgłoszone inicjatywy zostaną przeanalizowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego
powołany przez Burmistrza.
„22 sierpnia 2014 roku na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta, na stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana zweryfikowana lista projektów, na które mieszkańcy
będą mogli głosować od 1 do 6 września br. w godzinach od 10.00 do 18.00 poprzez wrzucenie karty projektów
bezpośrednio do urny w Urzędzie Miasta. Każdy głosujący może wybrać jeden projekt i zakreślając, wskazać
go do realizacji. Prawo głosu mają osoby zameldowane w Brzezinach, które w dniu głosowania ukończyły 13
rok życia. Spośród zgłoszonych wniosków zostaną wybrane projekty, które otrzymają największą ilość głosów.
Pierwszeństwo będą miały projekty, które uzyskają najwyższe poparcie społeczne i jednocześnie ich łączna
wartość nie przekroczy 500 tys. zł. Wyłonione w ten sposób projekty zostaną ostatecznie zatwierdzone
do

realizacji

w 2015

roku

przez

Radę

Miasta

Brzeziny

w drodze

uchwały.
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Wyniki głosowania zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny – www.brzeziny.pl
oraz w tygodniku BIS.”1.

Burmistrz

gwarantuje,

że

wszystkie

wnioski

będą

rozpatrywane,

nawet te niekompletne. Powiedział, że w celu uzyskania informacji można zwracać się do
skarbnik miasta.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Tadeuszowi Baruckiemu.
Radny Tadeusz Barucki skierował pytanie do burmistrza dot. sytuacji w Parku
Miejskim. Radny zauważył, że zlikwidowana została (funkcjonująca od połowy czerwca)
infrastruktura rekreacyjna stworzona w ramach Parku Aktywności Społecznej.
Burmistrz wyjaśnił, że w najbliższym wydaniu gazety lokalnej BIS pojawi się
informacja na ten temat. Powiedział, że przyczyną usunięcia urządzeń z placów zabaw
w Parku był brak odpowiedniej zgody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Radca prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który był odpowiedzialny za obsługę
tej inwestycji, uznał, że taka dokumentacja nie jest obligatoryjna, ponieważ nie była
to instalacja trwale związana z gruntem. Okazało się jednak, że zezwolenie jest wymagane.
Burmistrz wyraził ubolewanie, że kwestie formalne były ważniejsze niż dobro dzieci,
którym Park Aktywności Społecznej miał służyć.
Radny Tadeusz Barucki był zdziwiony, że nikt wcześniej nie zauważył tego
zaniedbania.
Kolejno głos zabrała radna Małgorzata Pyka. Powiedziała, że uzyskała od burmistrza
informację, iż inwestycja przy ulicy Konstytucji 3 Maja nie będzie realizowana,
zatem ponawia swój wniosek o naprawę nawierzchni tej ulicy.
Burmistrz miasta Marcin Pluta nadmienił, że prawdopodobnie obecnie trwa ostatni
nabór do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”). Należy
wykonać w jak najszerszym zakresie II etap inwestycji pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa
i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście
Brzeziny”. Przebudowa ulic Bohaterów Warszawy, Konstytucji 3 Maja i Osiedla Kwiatowego
będą objęte projektem. Powiadomił, że w ramach współpracy z Powiatem odnowiona zostanie
także droga do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Jeżeli otrzymamy stosowne
dofinansowanie, stanie się to w przyszłym roku. Jeśli jednak nie uzyskamy środków
ze „schetynówek”, to będziemy remontować w ramach podprojektów wybrane fragmenty
ulic.
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Radna Grażyna Korybut w imieniu mieszkańców terenów sąsiadujących z Parkiem
Informacja ze strony www brzeziny.pl, zakładka „Wiadomości”.
http://brzeziny.pl/wiadomosci.php?w=361
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Miejskim wnioskowała o zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej w godzinach
wieczornych. W Parku i w jego rejonie daje się zaobserwować nieobyczajne, niekiedy
gorszące, zagrażające bezpieczeństwu zachowania.
Burmistrz

miasta

Marcin

Pluta

powiedział,

że

każdorazowo

uzgadnia

z komendantami zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej harmonogram patroli w ramach służb
ponadnormatywnych.

Zadeklarował,

że

przekaże

zgłoszenie

komendantom.

Dodał,

że w Parku niedługo zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie. Zapowiedział,
że w połowie tygodnia rusza przetarg na wykonanie tego zadania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy na 15 sierpnia zostanie wyremontowane otoczenie
popiersia Piłsudskiego przy ul. Reformackiej (róg Okrzei).
Burmistrz miasta

Marcin Pluta wyjaśnił, że pierwszeństwo mają inwestycje

dotowane. Nie udało się wszystkiego wykonać, gdyż zabrakło ludzi do pracy.
W związku z tym renowacja tego rejonu miasta nie zostanie w tym terminie wykonana.
Przewodniczący wyraził z tego powodu ubolewanie.
Następnie przewodniczący Rady zwrócił uwagę na bezczynność zamiatarki
do chodników pytając „czy jest na urlopie?”. Poprosił o zwiększenie jej aktywności,
co poprawi wizerunek miasta.
Burmistrz poinformował o Marszu dla Życia i Rodziny, wpisującym się
w ogólnopolską akcję promującą wartości rodzinne. Zbiórka uczestników odbędzie się
26 lipca o godz. 17.00 na Placu Jana Pawła II.
5. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady zamknął posiedzenie LIV
nadzwyczajnej sesji o godzinie 15.30. Życzył wszystkim uczestnikom obrad spokojnego
urlopu.
Protokołowała: Justyna Dziagacz

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Zbigniew Bączyński

1
2

