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Przekazany radnym, uzgodniony z Komisarzem Wyborczym w Łodzi, porządek obrad I sesji Rady 

Miasta  przedstawia się następująco: 

1.  Otwarcie obrad Rady Miasta przez Radnego Seniora.  

2.  Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3.  Wręczenie  burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 

4.  Złożenie ślubowania przez radnych.   

5.  Złożenie ślubowania przez burmistrza. 

6.  Stwierdzenie prawomocności obrad.  

7.  Przyjęcie porządku obrad. 

8.  Wybór przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny.  

a)  przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miasta,  

b)  zgłaszanie kandydatów,  

c)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,  

d)  przeprowadzenie głosowania,  

e)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  

9.  Przejęcie prowadzenia sesji przez przewodniczącego Rady Miasta.  

10. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta.  

a)  rozpatrzenie projektu uchwały o liczbie wiceprzewodniczących Rady Miasta, 

b)  zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta,  

c)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,  

d)  przeprowadzenie głosowania,  

e)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  

11.  Zakończenie obrad. 

 

1. Otwarcie sesji. 

I  inauguracyjna sesja Rady Miasta Brzeziny VII kadencji zwołana została przez Komisarza 

Wyborczego w Łodzi po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych dla miasta Brzeziny 

na dzień 28 listopada 2014 r. Uzgodniony z Komisarzem projekt porządku obrad został 

przesłany nowo wybranym radnym oraz gościom wraz z zaproszeniami na sesję. Uroczystą 

sesję rozpoczął Radny Senior Tadeusz Klimczak, wydając komendę wprowadzenia sztandaru 

Miasta Brzeziny do sali posiedzeń. Następnie odśpiewano hymn państwowy.                   

Radny Senior przywitał przybyłych radnych, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej 

Katarzyną Kawecką, przewodniczących  Rady Miasta poprzednich kadencji: Stefana Pazurka, 

Andrzeja Kurczewskiego i Zbigniewa Bączyńskiego, długoletniego radnego Tadeusza 

Baruckiego, który rozpoczyna swoją szóstą kadencję, władze administracyjne powiatu, 

władze miasta z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta,  jednostek organizacyjnych i spółek 

Miasta Brzeziny oraz przybyłych mieszkańców. Radny Senior Tadeusz Klimczak podzielił się 

z zebranymi krótką sentymentalną refleksją na temat swojej dotychczasowej działalności w 

roli radnego miejskiego. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 

Radny Senior Tadeusz Klimczak poprosił przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej 

Katarzynę Kawecką o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń Państwowej Komisji 

Wyborczej o wyborze na radnego miasta Brzeziny. Katarzyna Kawecka podziękowała 

wyborcom oraz  pogratulowała radnym wyboru. Powiedziała, że radni, obejmując zaszczytną 

funkcję przedstawiciela mieszkańców miasta, reprezentują jednocześnie ich interesy, ale i 

ponoszą odpowiedzialność, kierunkując rozwój społeczno-gospodarczy miasta przez następne 
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4 lata. Życzyła radnym, aby podejmowali mądre i trafne decyzje i z sukcesami realizowali 

swój program wyborczy. Radny Senior wyczytywał kolejno z listy obecności nazwiska 

radnych a przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze 

na radnego: Tadeuszowi Baruckiemu, Zbigniewowi Bączyńskiemu, Michałowi Dróżdżowi, 

Krzysztofowi Jeske, Grzegorzowi Kędzi, Tadeuszowi Klimczakowi, Zofii Krawczyk, 

Andrzejowi Kurczewskiemu, Grzegorzowi Maślanko, Przemysławowi Maślanko, Jakubowi 

Piątkowskiemu, Grażynie Pietrasik, Ilonie Skipor, Maciejowi Sysie, Danielowi Szymczakowi. 

Przewodnicząca MKW podziękowała za bardzo dobrą współpracę Pełnomocnik ds. Wyborów 

Urzędu Miasta  Grażynie Dziedzic, informatykowi Urzędu Miasta Waldemarowi Guzickiemu, 

pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich oraz wszystkim członkom dziewięciu 

obwodowych komisji wyborczych za sprawne przeprowadzenie wyborów samorządowych w 

mieście Brzeziny. 

3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

W kolejnej części sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzyna Kawecka 

wręczyła zaświadczenie o wyborze w pierwszej turze burmistrzowi Marcinowi Plucie, 

gratulując mu jednocześnie bardzo dobrego wyniku wyborczego.  

4. Złożenie ślubowania przez radnych. 

Radny Senior zapowiedział ślubowanie radnych. Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby 

zgodnie z tradycją rotę ślubowania odczytał najmłodszy z wybranych radnych – Grzegorz 

Kędzia.  

Radny Junior odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 

i jej mieszkańców”  

 

Wyczytywani kolejno radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Niektórzy dodawali słowa „tak mi 

dopomóż Bóg”. 

5. Złożenie ślubowania przez burmistrza. 

Radny Senior przeszedł do punktu  ślubowania burmistrza. Poprosił obecnych o powstanie  i 

zgodnie ze scenariuszem sesji zamierzał odczytać tekst roty. Burmistrz jednak powiedział, że 

uczyni to samodzielnie i poprosił o tekst roty.  

Zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. treść ślubowania  

brzmi: 

 „Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców miasta.” 
Burmistrz wypowiedział następujące słowa: 

„Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publiczności i pomyślności 

mieszkańców miasta.” Burmistrz dodał słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 

Burmistrz przyjął od współpracowników gratulacje i wiązanki kwiatów.  
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6. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Radny Senior stwierdził, na podstawie podpisanej przez 15. radnych listy obecności, 

prawomocność podejmowanych uchwał Rady. 

7. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Radny Senior przedstawił, uzgodniony z  Komisarzem Wyborczym w Łodzi, porządek obrad 

I sesji. Burmistrz Marcin Pluta zapowiedział, że po wyczerpaniu oficjalnego programu sesji, 

zaproponuje rozszerzenie planu sesji. 

8. Wybór przewodniczącego Rady Miasta  Brzeziny. 

a)  przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miasta  
Radny Senior Tadeusz Klimczak poinformował o wyłożonych do zapoznania się 

egzemplarzach projektu regulaminu wyboru przewodniczącego Rady. Radni przyjęli ten 

regulamin bez uwag.  

 

b) zgłaszanie kandydatów 

 

Radny Senior poprosił, aby składający kandydatury uzasadniali krótko swój wybór. 

Radny Michał Dróżdż zaproponował kandydaturę Grzegorza Kędzi. Przedstawił go jako 

młodego, ale już doświadczonego działacza społecznego.  

Radny Grzegorz Kędzia wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Tadeusz Barucki zgłosił kandydaturę Zbigniewa Bączyńskiego. Powiedział, że były 

przewodniczący Rady Miasta  jest naprawdę doświadczonym działaczem samorządowym a 

ponadto prawnikiem z wykształcenia, którego dobra znajomość prawa i administracji byłaby 

cenna dla Rady Miasta. 

Radny Zbigniew Bączyński wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Maciej Sysa zaproponował kandydaturę Andrzeja Kurczewskiego, byłego 

przewodniczącego Rady Miasta, ale ww. nie wyraził zgody. 

Radny Senior stwierdził, że nie ma więcej zgłoszeń, więc zaproponował zamknięcie listy 

kandydatów na przewodniczącego. 

Za tym wnioskiem głosowało 13. radnych, dwoje wstrzymało się od głosu. 

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej 

Radny Senior zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby a pozostali radni 

wyrazili na to zgodę. 

Radny Przemysław Maślanko zaproponował kandydaturę Jakuba Piątkowskiego, który wyraził 

zgodę. 

Radny Daniel Szymczak zgłosił kandydaturę Grzegorza Maślanko, który wyraził zgodę 

Radna Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę radnej Ilony Skipor, która także wyraziła zgodę. 
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W głosowaniu nad składem Komisji Skrutacyjnej 14. radnych opowiedziało się  „za”, 1. 

wstrzymał się od głosu.  

 

Radny Senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania oraz ogłosił 

krótką przerwę w obradach na potrzeby pracy Komisji. 

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Piątkowski poinformował o 

ukonstytuowaniu się komisji i odczytał regulamin przeprowadzenia wyboru przewodniczącego 

Rady i poinformował, że na sali obrad znajduje się kabina umożliwiająca  tajne głosowanie. 

Następnie poprosił o oddawanie głosów do urny wyborczej kolejno wg listy obecności. 

Ogłoszono kolejną przerwę na przeprowadzenie ustalenie wyniku wyborów. 

Po powrocie Komisji Skrutacyjnej, jej przewodniczący -Jakub Piątkowski - odczytał protokół 

wyboru, podając rezultaty głosowania. 

Radnego Zbigniew Bączyński uzyskał poparcie 4. radnych, 

Radnego Grzegorza Kędzię poparło 10. radnych. 

Radny Senior pogratulował Grzegorzowi Kędzi wyboru na funkcję przewodniczącego Rady 

Miasta, życzył mu pomyślności i dobrych decyzji oraz zaprosił go do stołu prezydialnego w 

celu przejęcia dalszych obrad. 

e)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

Radny Senior odczytał projekt uchwały stwierdzającej wybór Grzegorza Kędzi na funkcję 

przewodniczącego Rady Miasta  Brzeziny – w załączeniu do protokołu. 

Na zapytanie radnego Tadeusza Baruckiego o głosowanie tej uchwały Radny Senior 

stwierdził, że skoro odbyły się tajne wybory, to nielogiczne byłoby poddawanie ich 

glosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił  uchwałę o wyborze przewodniczącego Rady Miasta. 

 

9.  Przejęcie prowadzenia sesji przez przewodniczącego Rady Miasta.  
 

Obejmując obrady Rady Miasta, przewodniczący Grzegorz Kędzia wyraził wdzięczność za 

zaufanie, jakim obdarzyli go radni. Prosił też o wsparcie i pomoc z ich strony.   

10. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta.  

 

a)  rozpatrzenie projektu uchwały o liczbie wiceprzewodniczących Rady Miasta  

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia zaproponował wybór dwóch wiceprzewodniczących 

Rady Miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki stwierdził, że był zdziwiony, gdy z porządku obrad wywnioskował, 

że ma być powołanych dwóch wiceprzewodniczących. Nawiązał do historii funkcjonowania 

Rady, gdy było w niej 22. radnych i w zupełności do kierowania Radą wystarczył 

przewodniczący i jeden jego zastępca.  
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W tym miejscu przewodniczący Rady przywołał radnego „do rzeczy”. 

 

Wywiązała się polemika pomiędzy przewodniczącym Rady i radnym Tadeuszem Baruckim, 

który uważał, że ma prawo do swobodnej wypowiedzi i nie życzy sobie, aby jemu, 

długoletniemu radnemu, przerywano wypowiedź. Radny uważa, że oszczędzanie powinniśmy 

zaczynać od siebie, a tu widzi, że możemy sobie pozwolić na dwóch wiceprzewodniczących. 

Zaznaczył, ze jest temu przeciwny.  

 

Przewodniczący Rady zauważył, że prawo do czuwania nad sprawnym przebiegiem obrad a 

zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień daje mu zapis w Statucie Miasta Brzeziny (par. 39). 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że koszt funkcjonowania drugiego wiceprzewodniczącego 

wynosi tylko 200 zł  więcej i  nie jest to dużo. Z tym wyjaśnieniem nie zgodził się radny 

Tadeusz Barucki. Powiedział, że wielu rodzinom brakuje 200 zł, aby mogły utrzymać się bez 

problemów przez miesiąc. 

 

Do tej polemiki włączył się radny Tadeusz Klimczak, zadając pytanie przewodniczącemu 

Grzegorzowi Kędzi, czy udałoby mu się kierować Radą z jednym zastępcą. 

 

Przewodniczący Grzegorz Kędzia opowiedział się jednak za dwoma zastępcami, co w 

znacznym stopniu odciążyłoby go w pracy. 

 

Wniosek radnego Tadeusza Baruckiego o funkcjonowanie kierownictwa Rady tylko z jednym 

wiceprzewodniczącym nie uzyskał większości, gdyż tylko 4. radnych głosowało „za”, przy 

10. głosach „przeciw”. 

 

Wobec powyższego przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o powołaniu 

dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta. Projekt uchwały – w załączeniu do protokołu. 

 

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10. radnych, przeciwnych było 4. radnych. 

 

b)  zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta  
 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do funkcji wiceprzewodniczących. 

 

Radny Krzysztof Jeske zgłosił kandydaturę radnej Zofii Krawczyk, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

 

Radny Zbigniew Bączyński zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Baruckiego. Radny 

wyraził zgodę. 

 

Radny Daniel Szymczak zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Kurczewskiego, który zgodził 

się. 

 

W tym miejscu radny Tadeusz Barucki wycofał swoją zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Maciej Sysa zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Klimczaka, na co radny nie 

wyraził zgody. 

 



 7 

Wobec braku dalszych zgłoszeń przewodniczący Rady wnioskował o zamknięcie listy 

kandydatów. 

 

c)  powołanie Komisji Skrutacyjnej 
 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby pozostawić skład Komisji Skrutacyjnej wybrany do 

poprzedniego głosowania i poddał swój wniosek pod ocenę radnych. 

 

„Za” wnioskiem glosowało 14. radnych, 1. głos był „przeciwny”. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. 

Poinformował, że  radni  dysponują projektem regulaminu wyboru wiceprzewodniczących i 

ogłosił kolejną przerwę w obradach. 

 

Po zakończeniu przerwy przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do regulaminu 

wyboru wiceprzewodniczących, a wobec tego, że nie było uwag, poprosił o jego przyjęcie w 

głosowaniu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że regulamin przyjęto większością głosów. 

 

Radny Barucki poprosił jednak o przedstawienie dokładnego wyniku głosowania. Podano 

wynik 14. głosów „za” przy 1. radnym niebiorącym udziału w głosowaniu. Radny Barucki nie 

zgodził się z tym wynikiem, ponieważ w głosowaniu nie brało udziału 2. radnych. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o reasumpcję głosowania. Zweryfikowany  wynik głosowania 

był następujący: 13 .radnych - „za”, 2. radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

 

d)  przeprowadzenie głosowania 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Piątkowski odczytał fragment regulaminu, 

dotyczący sposobu głosowania oraz ustalenia wyniku wyboru 2. wiceprzewodniczących, a 

następnie poprosił o dokonanie wyboru i wrzucanie kart do urny wg kolejności wyczytywanej 

z listy obecności radnych. 

 

Na obliczenie wyniku wyboru wiceprzewodniczących Rady Przewodniczący Grzegorz 

Kędzia ogłosił kolejną przerwę. 

 

Po zakończeniu przerwy przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Piątkowski odczytał  

protokół z dokonanego wyboru, który przedstawia się następująco: 

 

- Zofia Krawczyk otrzymała 13. głosów, 

- Andrzej Kurczewski otrzymał 13. głosów. 

 

Głosów ważnych oddano 15. Oddano 2. głosu bez dokonania wyboru. 

 

Nowo wybrani wiceprzewodniczący Rady Zofia Krawczyk i Andrzej Kurczewski 

podziękowali za zaufanie i za wybór na funkcję wiceprzewodniczących. 

 

e)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór 
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Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę stwierdzającą wybór 2. wiceprzewodniczących 

Rady Miasta. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

W tym miejscu, przed zakończeniem obrad, burmistrz poprosił o rozszerzenie porządku obrad 

sesji o następujące punkty:  

- Powołanie stałych komisji Rady Miasta  Brzeziny: 

a) Komisji Rewizyjnej i wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

b) Komisji Finansowo – Budżetowej, 

c) Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

d) Komisji Spraw Społecznych, 

e) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

  -  Sprawozdanie burmistrza o stanie miasta. 

  -  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Miasta Brzeziny. 

  -  Wolne wnioski. 

Radny Tadeusz Klimczak zapytał, czy nie lepiej byłoby w tym miejscu przeprowadzić 

następną sesję Rady Miasta z punktami, które proponuje pan burmistrz. Zapytał, czy taka 

koncepcja jest możliwa do przeprowadzenia. 

Burmistrz odpowiedział, że taka możliwość była rozpatrywana, jednak lepsze jest 

proponowane rozwiązanie ze względu na oszczędność czasu zebranych radnych i 

zaproszonych gości. 

Radni zaakceptowali wniosek burmistrza i przegłosowali rozszerzony porządek sesji. 

„Za” było 12. radnych, 1 głos był przeciwny, 2 - wstrzymujące się. 

Rozszerzony porządek obrad przedstawia się następująco: 

1.  Otwarcie obrad Rady Miasta przez Radnego Seniora.  

2.  Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3.  Wręczenie  burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 

4.  Złożenie ślubowania przez radnych.   

5.  Złożenie ślubowania przez burmistrza. 

6.  Stwierdzenie prawomocności obrad.  

7.  Przyjęcie porządku obrad. 

8.  Wybór przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny.  

a)  przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miasta,  

b)  zgłaszanie kandydatów,  

c)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,  

d)  przeprowadzenie głosowania,  

e)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  

9.  Przejęcie prowadzenia sesji przez przewodniczącego Rady Miasta.  
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10. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta.  

a)  rozpatrzenie projektu uchwały o liczbie wiceprzewodniczących Rady Miasta, 

b)  zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta,  

c)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,  

d)  przeprowadzenie głosowania,  

e)  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.                                                                                                                                               

11.Powołanie stałych komisji Rady Miasta  Brzeziny:                                                                                        

a) Komisji Rewizyjnej                                                                                                                                                  

-wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                                                                                                    

b) Komisji Finansowo – Budżetowej                                                                                                                      

c) Komisji Rozwoju Gospodarczego                                                                                                                       

d) Komisji Spraw Społecznych                                                                                                                                  

e) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.                                                                     

12.Sprawozdanie burmistrza o stanie miasta.                                                                                              

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Miasta Brzeziny.                    

14. Wolne wnioski .                                                                                                                    

15. Zakończenie obrad. 

W tym miejscu burmistrz Marcin Pluta odniósł się do sytuacji związanej z zakończonymi 

wyborami samorządowymi. Podziękował mieszkańcom za oddane na niego głosy oraz wybór 

składu Rady Miasta, w której znaleźli się najlepsi wybrani przedstawiciele mieszkańców 

miasta Brzeziny. Podkreślił trud i zaangażowanie Miejskiej Komisji Wyborczej oraz komisji 

obwodowych w przeprowadzeniu wyborów. Dziękując przewodniczącej Miejskiej Komisji 

Wyborczej Katarzynie  Kaweckiej, wspomniał, że mimo kłopotów z systemem 

informatycznym, Brzeziny były drugim samorządem w województwie łódzkim, który złożył 

protokoły wyników do Komisarza Wyborczego w Łodzi, co stanowi wyróżnienie na tle 

województwa. Burmistrz życzył władzy uchwałodawczej, jaką jest Rada Miasta, owocnej 

współpracy z władzą  wykonawczą – administracją miasta z burmistrzem Miasta Brzeziny. 

Poinformował, że jego dotychczasowy  zastępca Roman Sasin odchodzi z końcem listopada 

br. ze swojego stanowiska za porozumieniem stron, ustępując miejsca Justynie Nowak - 

dotychczasowej Naczelnik Wydziału Rozwoju,  Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta. 

Burmistrz  Marcin Pluta podziękował Romanowi Sasinowi za jego trud i zaangażowanie oraz 

dobrą współpracę w utrzymywaniu i rozwoju infrastruktury miejskiej, zwłaszcza za jego duży 

udział w przeprowadzeniu inwestycji Głównego Punktu Zasilania w energię elektryczną, 

negocjacje dotyczące podłączenia gazu do Brzezin, zaangażowanie w działania Spółdzielni 

Socjalnej Communal Service. W ocenie burmistrza jego nowy zastępca - Justyna Nowak 

(absolwentka Wydziału Prawa i Administracji) -  jest osobą skrupulatną i sumienną, czym 

wykazała się kierując Wydziałem  RI,  wdrażającym w mieście inwestycje. Burmistrz dodał, 

że pozycja Brzezin na tle innych miast regionu podobnej wielkości znacznie się poprawiła w 

ostatniej kadencji, zwłaszcza na skutek  wykorzystania środków zewnętrznych, głównie 

funduszy europejskich. 

11.Powołanie stałych komisji Rady Miasta  Brzeziny  (punkt dodany)                                                         

a) Komisji Rewizyjnej  i  wybór przewodniczącego tej Komisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Radni przystąpili  do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Radni  zgłaszali kolejno 

kandydatów: 
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Radna Ilona Skipor zgłosiła  kandydaturę Michała Dróżdża, który wyraził zgodę, 

radna Grażyna Pietrasik zgłosiła kandydaturę Grzegorza Maślanko, który wyraził zgodę, 

radny Tadeusz Barucki zgłosił kandydaturę Tadeusza Klimczaka, który wyraził zgodę,  

radny Michał Dróżdż zgłosił kandydaturę Ilony Skipor, która wyraziła zgodę,  

wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski zgłosił kandydaturę Macieja Sysy, który 

wyraził zgodę, 

radny Grzegorz Maślanko zgłosił kandydaturę Grażyny Pietrasik, która wyraziła zgodę. 

W głosowaniu jawnym do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  wybrani zostali radni:    

Grzegorz Maślanko (14 głosów), Ilona Skipor (11 głosów), Grażyna Pietrasik (10 głosów), 

Michał Dróżdż (10 głosów), Tadeusz Klimczak (6 głosów).                                                    

Radny Maciej Sysa z 4. głosami poparcia nie został wybrany do składu tej komisji. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej. Uchwała 

uzyskała poparcie 13. radnych, przy 2. głosach sprzeciwu. Uchwała w załączeniu do 

protokołu. 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

Radna Ilona Skipor zaproponowała kandydaturę Michała Dróżdża, który wyraził zgodę. 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował kandydaturę radnego Tadeusza Klimczaka, który 

wyraził zgodę.  

Radny Zbigniew Bączyński poparł kandydaturę radnego Tadeusza Klimczaka. Powiedział, że 

z uwagi na fakt, iż Komisja Rewizyjna realizuje funkcję kontrolną w imieniu Rady, wskazane 

byłoby, aby na jej czele stanęła osoba z ugrupowania niezależnego, spoza ekipy burmistrza. 

W głosowaniu jawnym kandydatura Michała Dróżdża uzyskała poparcie 10. radnych, przy 3. 

głosach przeciwnych i 1. głosie wstrzymującym się. 

Wobec takiego wyniku głosowania przewodniczący Rady uznał, że nie ma potrzeby dalszego 

głosowania, w czym utwierdziła go opinia mec. Agnieszki Piwek. 

Uchwała o wyborze Michała Dróżdża na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

uzyskała poparcie 12. radnych, przy 3. głosach przeciwnych. Uchwała – w załączeniu do 

protokołu. 

Radny Tadeusz Klimczak oświadczył, że będzie wspierać radą i swoim doświadczeniem 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i choć nie przewidywał objęcia zastępstwa, to jednak 

wyraził na nie zgodę.  



 1

1 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na zdeklarowanie się radnych co do 

uczestnictwa w pozostałych czterech komisjach Rady Miasta poprzez wpisanie się na 

wybraną listę. 

b) Komisji Finansowo – Budżetowej                                                                                                                       

Komisja Finansowo – Budżetowa powołana została w następującym składzie osobowym:  

Tadeusz. Barucki, Krzysztof Jeske, Grzegorz Kędzia, Zofia  Krawczyk , Jakub Piątkowski. 

Uchwała o powołaniu tej Komisji uzyskała jednomyślne poparcie 15. radnych. 

c) Komisji Rozwoju Gospodarczego                                                                                                                        

Komisja Rozwoju Gospodarczego powołana została w składzie: 

Michał Dróżdż, Andrzej Kurczewski, Grzegorz Maślanko, Grażyna Pietrasik, Daniel 

Szymczak. 

W dyskusji nad zakresem działania tej Komisji, wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk  

poprosiła o wyjaśnienie zakresu spraw związanych z  grobownictwem. Zapytała,   czy to 

słowo musi być użyte w uchwale. Radny Zbigniew Bączyński wnioskował o usunięcie słowa 

„grobownictwo”, tym bardziej, że nie mamy na swoim terenie cmentarza komunalnego. Wg 

opinii mec. Agnieszki Piwek określenie to można usunąć z tekstu uchwały.                     

Wniosek uzyskał poparcie 11. radnych, przy 1. przeciwnym i 3. wstrzymujących się. 

Uchwała z wprowadzoną zmianą o powołaniu Komisji Rozwoju Gospodarczego uzyskała 

poparcie 15. radnych (jednomyślnie). Uchwała – w załączeniu do protokołu 

 

d) Komisji Spraw Społecznych                                                                                                                                   

W skład Komisji Spraw Społecznych weszli radni: 

Zbigniew Bączyński, Andrzej Kurczewski, Przemysław Maślanko, Jakub Piątkowski, Maciej 

Sysa, Daniel Szymczak. 

Uchwała o powołaniu tej komisji uzyskała poparcie w głosowaniu jednomyślnym 15 radnych. 

e) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu została powołana w składzie:                                                                                                     

Krzysztof Jeske, Tadeusz Klimczak, Zofia Krawczyk, Przemysław Maślanko, Ilona Skipor. 

Uchwałę o powołaniu tej Komisji także podjęto jednomyślnie 15. głosami. Uchwała w 

załączeniu do protokołu. 

W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę na ukonstytuowanie się Komisji 

a następnie poprosił o złożenie informacji o wyborze przewodniczących.  
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Przewodniczącymi Komisji zostali: 

Komisji Finansowo – Budżetowej – Jakub Piątkowski, 

Komisji Rozwoju Gospodarczego  - Grzegorz Maślanko, 

Komisji Spraw Społecznych – Daniel Szymczak, 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Przemysław Maślanko. 

 

12. Sprawozdanie burmistrza o stanie miasta ( punkt dodany) 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza o złożenie sprawozdania o stanie miasta. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że Statut Miasta Brzeziny przewiduje w § 15 ust 3., aby na 

pierwszej sesji  nowej kadencji ustępujący burmistrz przedstawił nowym radnym 

sprawozdanie o stanie miasta.  Dlatego ten punkt obrad znalazł się w rozszerzonym porządku 

obrad. 

Burmistrz zaczął od zapewnienia, że jest to jego ostatnia kadencja na stanowisku burmistrza 

Brzezin. W jego ocenie założony ze współpracownikami program na dwie kolejne kadencje 

został zrealizowany w 70%. Następnie burmistrz przedstawił zmiany długoterminowe 

dokonujące się w sektorze finansowym miasta na przestrzeni minionych kadencji. Wskazał 

działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia, umożliwiające wykorzystanie środków 

europejskich w licznych inwestycjach. Przypominał o zrealizowanych projektach m. in. 

Rewitalizacji Społecznej w mieście Brzeziny, rozwoju miasta przez wprowadzenie e-

kształcenia, (390 tabletów w Gimnazjum z połączeniem sieci wifi), Pewny Start z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Druga Młodość z komputerem w ramach programu Okno na 

świat: zakupienie sprzętów komputerowych dla instytucji miejskich oraz dla 150 

mieszkańców, opracowanie koncepcji Smart City -  plany instalacji ekranów 

fotowoltaicznych, inwestycje drogowe w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych (tzw. „schetynówka”) oraz utworzenie projektów budowy strefy inwestycyjnej. 

Burmistrz wskazał na dalsze kierunki działania, a wśród nich: realizację projektu miasto 

samowystarczalne energetycznie oraz Zaginione Miasto, dalsza modernizacja Muzeum 

Regionalnego w Brzezinach, przebudowa Centrum Kultury Fizycznej, wytyczenie 

przebiegających przez miasto szlaków turystycznych obszaru Parku Krajobrazowego 

Wzniesień Łódzkich, budowa sieci kanalizacyjnej  i wieży ciśnień. Zadania te były i będą 

nadal realizowane przy osiągnięciu bezpiecznego poziomu zadłużenia budżetu miasta. Jest to 

możliwe, ponieważ przeprowadzono restrukturyzację zadłużenia miasta przy pomocy emisji 

obligacji komunalnych w dłuższym okresie czasu. Ta operacja finansowa przynosi nam 

coroczne oszczędności wynoszące 160 tys. zł. Dzięki temu nowo wprowadzony wskaźnik 

zadłużenia miasta wynosi 6,02%, przy obowiązującym 4,85%. Poprzednio obowiązujący 

wskaźnik zadłużenia budżetu miasta na początku VI kadencji zbliżony był w 2010 r. do 

granicznych 60%, by na jej końcu – obecnie ukształtował się na poziomie 40%. Burmistrz 

poinformował, że dzięki jego aktywnemu zaangażowaniu w zarządzie Łódzkiego Obszaru 
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Metropolitarnego miasto nasze będzie miało możliwość uzyskania kolejnych funduszy na 

rozwój, modernizację i rewitalizację. Dotyczy to projektu pn. „Smart City” w zakresie 

gospodarki energetycznej miasta, programu budowy infrastruktury turystycznej (12 km dróg i 

parkingi wokół Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich), gospodarki ciepłowniczej czy 

rewitalizacji starego centrum miasta. Przy wykorzystaniu tych środków będziemy chcieli 

także poprawić stan miejskiej kanalizacji. Jako duży sukces określił burmistrz powołanie i 

funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Communal – Service, która realizuje zadania 

gospodarki komunalnej miasta przy wykorzystaniu zasad ekonomii społecznej. Spółdzielnia 

rozpoczynała funkcjonowanie z zatrudnieniem 8 osób, by obecnie osiągnąć 67 os. przy 

różnych formach zatrudnienia. 

Wobec przekazanych przez burmistrza zamiarów radny Maciej Sysa zapytał o plany 

dotyczące rozdzielenia kanalizacji  komunalnej i deszczowej.  

Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o kanalizację sanitarną i deszczową – plany te będą wdrażane w 

miarę możliwości finansowych miasta, przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Miasta 

Brzeziny (punkt dodany) 

Rada jako ostatni rozpatrzyła projekt uchwały ws. wynagrodzenia burmistrza miasta 

Brzeziny. Burmistrz Marcin Pluta zwrócił się do radnych z prośbą o zachowanie poprzedniej 

regulacji prawnej, która określała:   

wynagrodzenie zasadnicze – 5.600 zł. brutto,   

dodatek funkcyjny – 1833 zł. brutto,   

dodatek specjalny – 2.229,90 zł brutto. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, z czyjej inicjatywy przedstawiany jest projekt tej 

uchwały. 

Burmistrz wyjaśnił, że z inicjatywy organu wykonawczego. 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odpowiedziała, że stosunek pracy z burmistrzem ustał w 

wyniku zakończenia kadencji i po ponownym wyborze należy sprawę wynagrodzenia 

burmistrza podjąć na nowo, poprzez rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta.  

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zaproponowała zwiększenie wynagrodzenia 

zasadniczego do wysokości 5.700 zł brutto. 

Mec. Agnieszka Piwek wyjaśniła, że po wyborze burmistrza na następną kadencję powinien 

zostać nawiązany nowy stosunek pracy i należy ustanowić nowe zasady wynagradzania. 

Burmistrz nie występuje o podwyższenie wynagrodzenia  zasadniczego, którego górna 

granica widełek wynosi 5.900 zł. i proponuje zachowanie status quo w tym zakresie. 

Radny Tadeusz Klimczak zaproponował, aby uszanować stanowisko burmistrza w  sprawie 

jego przyszłego wynagrodzenia. 
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Radny Tadeusz Barucki uważa, że w sprawie projektu uchwały o wynagrodzeniu burmistrza 

powinna wypowiedzieć się Komisja Finansowo – budżetowa, a takiej opinii obecnie nie ma. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk wycofała swój wniosek o podwyższenie 

wynagrodzenia zasadniczego dla burmistrza. 

Przewodniczący Rady uznał, że dyskusja została w tej sprawie wyczerpana i zarządził 

głosowanie projektu uchwały. 

Spośród 15. radnych 14. głosowało „za”, 1. radny wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

14. Wolne wnioski (punkt dodany) 

Przewodniczący Rady poprosił o przedyskutowanie tematu dyżurów  radnych i terminów 

odbywania sesji Rady. Chętni na pełnienie dyżurów zgłoszą się do wiceprzewodniczącej 

Rady Zofii Krawczyk.  

Radny Tadeusz Barucki, nawiązując do tej sprawy, zapytał o sens tego typu przedsięwzięć, 

gdyż w poprzednich czterech latach kilkadziesiąt % dyżurów zmuszony był pełnić sam, gdyż 

jego partner nie stawiał się na wyznaczone terminy.  

Radni ustalili także termin sesji na ostatni czwartek miesiąca. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Dróżdż poinformował, że 

wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Tadeusz Klimczak, na co zgodę 

wyrazili jej członkowie. Zwrócił się z prośbą o wsparcie dla Domu Samotnej Matki w Łodzi i 

przekazanie w dn. 1 - 15 grudnia środków chemicznych na ten cel. Informacje o akcji można 

zdobywać u niego lub w sklepie Cocomore przy ul. Sienkiewicza. Wnioskował także do 

burmistrza o wyposażenie sali konferencyjnej w lepszy system nagłośnienia z większą liczbą 

mikrofonów bezprzewodowych. 

Radny Tadeusz Klimczak zwrócił się z wnioskiem o postawienie pomnika papieża Jana 

Pawła II w centrum miasta, w miejsce dotychczasowego wizerunku, który wzbudza raczej 

mieszane uczucia, niż czci pamięć o Janie Pawle II. Konsultował tę propozycję w trakcie 

kampanii wyborczej i  spotkała się ona z poparciem wśród jego wyborców.  

Burmistrz wyjaśnił, że nadal obowiązuje przepis o 5- letniej trwałości projektu, jednak jeśli 

po upływie tego terminu mieszkańcy wyjdą z taką inicjatywą zostaną rozpatrzone zmiany.  

Radny Tadeusz Barucki zwrócił się z prośbą, aby w sprawozdaniu z sesji w Tygodniku BIS 

wyartykułowane były wypowiedzi: „czym który radny się zajmuje i jakie zajął stanowisko w 

ważnej sprawie”. Odniósł się do inwestycji Głowackiego - Przedwiośnie ws. ustawienia wiaty 

przystankowej na chodniku w bliskiej odległości drzew: jarząbów szwedzkich, gdyż miejsce 

to będzie wykorzystywane do niewłaściwych celów (jego zdaniem jako szalet miejski). 

Zaproponował przesunięcie wiaty w stronę krawężnika. Wyraził również prośbę kilku 

wykładowczyń, instruktorek - położnych o wsparcie poprzez sfinansowanie zakupu 
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specjalistycznych lalek - fantomów przeznaczonych na potrzeby szkoły rodzenia. Osoby 

chcące wspomóc te działania mogą się kontaktować z radnym. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że należy położyć nacisk do obiektywności lokalnej prasy, 

dodał, że obrady sesji Rady Miasta udostępnione są na stronie www.brzeziny.pl, gdzie będą 

znajdowały się linki do każdego posiedzenia.  

Burmistrz, odnosząc się do wypowiedzi radnego Tadeusza Baruckiego, oznajmił, że 

przeanalizuje kwestię wsparcia zakupu pomocy do szkoły rodzenia w ramach współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Co do przesunięcia wiaty proponowane zmiany będą ustalane 

na bieżąco. Odnosząc się do sprawy BIS, burmistrz wyjaśnił, że chodzi tu o wyważenie 

wszystkich wypowiedzi i zapewnienie atrakcyjności przekazu. Burmistrz poinformował, że na 

potrzeby przekazu internetowego sesji Rady Miasta  zakupiono specjalistyczną kamerę, która 

już dziś pracuje. 

Radny Maciej Sysa zapytał, czy kamera transmituje tylko obraz, czy także dźwięk. 

Burmistrz odpowiedział, że przekaz z sesji obrazu i dźwięku jest w czasie rzeczywistym. Na 

stronie internetowej miasta będą zakładki do wykorzystania przez odbiorców. 

Poparcie dla radnego Baruckiego w kwestii sprawozdań prasie wyraziła wiceprzewodnicząca 

Zofia Krawczyk podkreślając, iż do licznej grupy osób starszych pozbawionej dostępu do 

Internetu przemawia słowo pisane.  

Radny Krzysztof Jeske zaproponował, aby w ramach punktu „wolne wnioski” można było 

informować, co ze zgłaszanych przez radnych problemów udało się zrealizować. 

Na zakończenie głos zabrał zastępca burmistrza Roman Sasin, dziękując za czteroletnią 

współpracę z radnymi oraz byłemu przewodniczącemu Zbigniewowi Bączyńskiemu. Roman 

Sasin wyraził zadowolenie z powołania na jego miejsce Justyny Nowak. Jego zdaniem nowa 

wiceburmistrz przyczyni się dobrze do rozwoju miasta.  

Radny Tadeusz Barucki podziękował byłemu zastępcy burmistrza Romanowi Sasinowi za 

współpracę dla dobra miasta  i mieszkańców. 

Burmistrz Marcin Pluta w tym miejscu podziękował byłemu przewodniczącemu Rady Miasta  

Zbigniewowi Bączyńskiemu oraz byłym radnym za współpracę w VI kadencji. 

Mieszkaniec Janusz Kopertowski pogratulował radnym i burmistrzowi wygranych wyborów 

oraz awansu nowej zastępcy burmistrza. Wyraził nadzieję, że kadencja przyniesie miastu 

pozytywne rozwiązania.  Zapytał o plany rozwoju strategii ciepłownictwa w mieście i 

ochrony środowiska oraz realizację projektu  „Kawka”  

Burmistrz wyjaśnił, że na te cele, o których wspomniał przedmówca, miasto będzie miało 

dostęp do środków zarówno Łódzkiej Aglomeracji Metropolitarnej, jak i środków 

europejskich. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, co 

zagwarantuje realizację wspomnianej strategii. 
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14. Zakończenie obrad. (zmiana numeru punktu) 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o 30-dniowym terminie składania oświadczeń 

majątkowych i o deklarowaniu się na dyżury radnych. 

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w pok. 

127 Urzędu Miasta Brzeziny w godz. 16.00-18.00, począwszy od stycznia 2015r. 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący  zamknął obrady I sesji Rady Miasta  o 

godz. 14.10. 

 

Protokołował:  

Janusz Sidor   

 

                                                                                          Przewodniczący Rady   

                                                                                             Grzegorz Kędzia 

 

 

 

 

  

  

 


