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Proponowany porządek obrad VI sesji Rady Miasta  Brzeziny przesłany radnym przedstawia 

się następująco: 

    1.     Otwarcie obrad. 

2.     Stwierdzenie prawomocności sesji.  

3.     Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.      Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miasta . 

5 .     Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6.      Interpelacje i zapytania radnych. 

7.     Odpowiedzi na interpelacje. 

8.      Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek     

         miejskich. 

9.      Informacja o stanie bezrobocia w 2014 r. oraz  działaniach podejmowanych przez    

         Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2015 r. 

10.    Sprawozdanie z działalności MOPS za 2014 rok. 

11.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w   

         Rodzinie za 2014 rok.  

12.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2014 rok. 

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia konsultacji dot. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

      14.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

14.1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 2015 rok, 

      14.2. przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta      

               Brzeziny, 

      14.3. powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników, 

      14.4. przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zadania w zakresie utrzymania czystości dróg     



   

               powiatowych położonych na terenie Miasta  Brzeziny,  

      14.5. wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta    

               Brzeziny. 

      14.6. Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  

ustalenia stawki tej opłaty, 

     14.7.Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi, 

      14.8. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i    

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela    nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

      14.9. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych  nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Miasta  

Brzeziny. 

15.  Wolne wnioski i sprawy różne. 

16.  Zakończenie sesji. 

1. Otwarcie obrad 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia, otwierając obrady VI sesji, przywitał  radnych,  

burmistrza Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta, kierowników jednostek 

organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i przybyłych mieszkańców. 

2. Stwierdzenie prawomocności sesji  

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność sesji na podstawie podpisanej listy obecności 

radnych. Listę podpisało 13. radnych. Radni nieobecni to: Krzysztof Jeske (zwolnienie 

lekarskie) i Michał Dróżdż (sprawy zawodowe). 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad 

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i na prośbę kierownik MOPS 

Teresy Kwiecień zaproponował zdjęcie z porządku p. 13. „Rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie podjęcia  konsultacji dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”. 

Radny Tadeusz Klimczak w imieniu Komisji Rewizyjnej zaproponował wprowadzenie do 

porządku obrad punktu dot. pozostawienia skargi bez rozpoznana, która wpłynęła drogą 

internetową. 



   

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Maślanko przedstawił wniosek  

o zdjęcie z porządku obrad  kompletu czterech uchwał dot. gospodarowania odpadami 

komunalnymi, uzasadniając go koniecznością dokładniejszego przeanalizowania wysokości 

nowych propozycji opłat za odbiór odpadów. 

Burmistrz Marcin Pluta poparł powyższy wniosek. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski wnioskował o szersze informowanie 

mieszkańców w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi. 

Radny Zbigniew Bączyński przedstawił wniosek przeciwny do wniosku radnego Grzegorza 

Maślanko. Radny uważa, że odbyła się dyskusja na otwartym posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i radni mają wystarczającą wiedzę do podjęcia decyzji w sprawie zmian opłat 

za odbiór odpadów komunalnych. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poszczególne wnioski w sprawie zmian 

porządku sesji. 

W sprawie skreślenia z porządku obrad p. 13 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

podjęcia  konsultacji dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” 12. radnych 

było „za” (jednomyślnie).   

W sprawie zdjęcia z porządku obrad bloku 4. projektów uchwał ( p. 14.6 – 14.9 ) dot. 

gospodarki odpadami komunalnymi  głosowało:  8 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymało się od 

głosu”. 

W sprawie dodania do porządku sesji punktu w spr. skargi głosowało 12 „za” (jednogłośnie). 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

      1.     Otwarcie obrad. 

2.     Stwierdzenie prawomocności sesji.  

3.     Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.      Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miasta . 

5 .     Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6.      Interpelacje i zapytania radnych. 

7.     Odpowiedzi na interpelacje. 

8.      Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek     

         miejskich. 

9.      Informacja o stanie bezrobocia w 2014 r. oraz  działaniach podejmowanych przez    



   

         Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2015 r. 

10.    Sprawozdanie z działalności MOPS za 2014 rok. 

11.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w   

         Rodzinie za 2014 rok.  

12.     Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2014 rok. 

      13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

13.1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 2015 rok, 

      13.2. przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta      

               Brzeziny, 

      13.3. powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników, 

      13.4. przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zadania w zakresie utrzymania czystości dróg     

               powiatowych położonych na terenie Miasta  Brzeziny,  

      13.5. wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta    

               Brzeziny, 

      13.6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

14.  Wolne wnioski i sprawy różne. 

15.  Zakończenie sesji. 

Podczas głosowania uzyskano wynik: 9. radnych - „za”, 2. - „przeciw”, 1. głos wstrzymujący 

się. 

4. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół V sesji został sporządzony i był dostępny 

dla radnych zarówno w biurze Rady, jak i  w formie elektronicznej oraz, że nie wpłynęły do 

biura Rady uwagi do protokołu w formie pisemnej. Zapytał, czy radni wnoszą uwagi ustnie 

do protokołu.  

Radny Zbigniew Bączyński wniósł uwagi do zapisów, które zostały uwzględnione i 

zamieszczone w ostatecznej wersji protokołu: 

Str. 5. „Podał przykład sesji czerwcowej, z której protokół może być opublikowany nawet we 

wrześniu z powodu przerwy wakacyjnej. Każdy zainteresowany protokołem będzie mógł do 



   

niego dotrzeć dopiero po kilku miesiącach. Dotyczy to innych sesji, kiedy to z protokołem 

będzie można się zapoznać po przyjęciu jego wersji ostatecznej, czyli po upływie miesiąca”. 

I dalej na tej samej stronie. 

„Na poprzedniej sesji w punkcie Wolne wnioski wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk 

zaproponowała, by zwalniać z udziału w reszcie sesji kierowników jednostek 

organizacyjnych. Zdaniem radnego jest to niezgodne ze Statutem. Wyraził pogląd, że 

zwalnianie z uczestnictwa w obradach w indywidualnych przypadkach jest uzasadnione, ale 

nie powinno stanowić reguły. Zauważył, że w przypadku, gdy np. rozpatrywany jest projekt 

uchwały ws. cen biletów na pływalnię, a w sesji nie uczestniczy dyrektor Centrum Kultury 

Fizycznej i nie można zadać pytań. Poza tym nie dziwiłby radnego taki wniosek z ust radnego 

pierwszej kadencji, tymczasem złożyła go radna Zofia Krawczyk, która pełni swoją funkcję 

czwartą kadencję”. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk, broniąc swojego stanowiska, wnioskowała, by 

kierownicy jednostek, którzy uczestniczą w sesjach, nie byli zobowiązani do udziału w całych 

obradach, a tylko w pierwszej części. Zasugerowała, by po punkcie Interpelacje i zapytania 

radnych wprowadzić punkt Zapytania do szefów jednostek organizacyjnych. 

Radny Zbigniew Bączyński był zdania, że kierownicy jednostek mogą zwalniać się 

indywidualnie.  

Str. 8. „Radny Zbigniew Bączyński poinformował, że Wojewoda Łódzki zagwarantował 

dotację na 

tę inwestycję. Powiedział, że w dniu dzisiejszym o godzinie 15.00 odbędzie się nadzwyczajna 

sesja Rady Powiatu, która przyjmie do budżetu dotacje Wojewody na budowę strażnicy”. 

Str.30. „Radny Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że ustawodawca zawarł w przepisach 

zapis o 

bibliotece powiatowej i bibliotece miejskiej i zadania biblioteki powiatowej w wielu 

powiatach przejmują biblioteki miejskie”.  

Str. 37. „Eugeniusz Brot wypowiedział się w sprawie zamieszczania nazwisk mieszkańców 

zabierających głos w punkcie Wolne wnioski…”. 



   

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie poprawek zgłoszonych przez radnego 

Zbigniewa Bączyńskiego.  

Za przyjęciem poprawek do protokołu było 9. radnych, przeciw – 1.,  3. radnych nie 

głosowało. 

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z naniesionymi poprawkami: głosy „za” 9, 

1 głos przeciw, 3. radnych nie głosowało. 

5.  Informacja Burmistrza Miasta  z prac między sesjami. 

- 2 marca  z-ca burmistrza spotkała się z wójtami gmin ziemi brzezińskiej i  przedstawicielami 

włoskiej firmy SIME zajmującej się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego w sprawie 

ugazowienia miasta Brzeziny i sąsiednich gmin,  

- 3 marca burmistrz poprowadził wykład w ramach dorocznej konferencji w sprawie klauzul 

społecznych w prawie zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad w Warszawie, 

- 4 marca wraz z z-cą burmistrza spotkał się z przedstawicielem firmy UNIDAD sp. z o.o.        

(właściciela działki przy ul. Modrzewskiego) w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy 

ul. Mickiewicza i Modrzewskiego i koncepcji budowy pasażu, 

- 5 – 6 marca uczestniczył w XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w 

Poznaniu – największej organizacji skupiającej samorządy miejskie. Delegaci wybrali nowe 

władze na VII kadencję i uchwalili program działania Związku.  W nowym 26- osobowym 

zarządzie burmistrz objął funkcję wiceprezesa Związku, 

- 6 marca z-ca burmistrza wraz z prezesem spółdzielni socjalnej i sekretarzem miasta spotkali 

się z wójtem Gminy Radoszyce, który był zainteresowany utworzeniem i działalnością naszej  

spółdzielni socjalnej, 

 7 marca z-ca burmistrza wraz z przewodniczącym Rady wzięli  udział w walnym zebraniu 

sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach,  

7, 8 i 9 marca burmistrz  uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet,  

- 9 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Communal – Service. Podjęta została 

uchwała w sprawie zmiany statutu spółdzielni,  

- 9 marca otrzymał z RIO w Łodzi zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w 

dniach 22 października – 12 grudnia 2014r. Kontrola nie ujawniła naruszeń i 

nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych. Zdaniem kontrolujących 

kontrola wypadła dobrze. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieliczne 

nieprawidłowości i uchybienia w dalszej pracy Urzędu będą wyeliminowane. Nie powodują 

one  naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 

- 11 marca uczestniczył w koncercie „Muzyka jest mową duszy” przygotowanym przez 

uczniów LO w Brzezinach w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 



   

- 12 marca burmistrz był z wizytą w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 

na międzynarodowej konferencji poświęconej realizacji usług publicznych i społecznych, 

- 13 marca podpisano aneks do partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pn.: „Strategia 

Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wydłużeniu ulega okres realizacji projektu do 

dnia  30.06.2015 r. Ponadto zwiększono  kilku Partnerom kwoty dotacji na opracowanie 

projektów technicznych w związku ze zgłaszaniem przez innych Partnerów oszczędności 

został uaktualniony montaż finansowy wprowadzający podział środków dotacyjnych między 

uczestników projektu, w taki sposób aby dotacja skonsumowana została w całości, 

- 16 marca wraz ze skarbnikiem miasta uczestniczył w konferencji Związku Miast Polskich na 

Uniwersytecie Łódzkim Wydz. Prawa i Administracji w sprawie problematyki podatkowej 

samorządu terytorialnego,  

- 19 marca odbyło się  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  ZUK  Sp. z o.o. w 

Brzezinach.  Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014 oraz  

udzielono Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium, 

- 20 marca po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn.  Modernizacja zestawów komputerowych będących w posiadaniu 

Zamawiającego, zakupionych w ramach projektu „Okno na świat - przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” wybrano firmę Technologie Informatyczne Sp. 

z o.o. ul. Hanki Ordonówny 19/16, 03-139 Warszawa. Wpłynęły 4 oferty, 

- 23 marca z-ca burmistrza wraz z wójtami Gminy Andrespol i Gminy Brzeziny spotkała się z 

przedstawicielami Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w sprawie zmiany założeń kalkulacji 

kosztów funkcjonowania linii 90. Szacunkowy roczny koszt funkcjonowania linii 90 ulegnie 

obniżeniu w porównaniu do wcześniejszych wyliczeń. Dyskutowany jest jeszcze termin 

rozpoczęcia kursowania autobusów, 

- 23 marca burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

- 23 marca burmistrz był z wizytą u p. Dominika Patory – dyrektora Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie terminów wdrożenia RPO i ZIT, 

- 24 marca spotkał się z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi w sprawie uruchomienia linii 

autobusowej Nr 90 oraz projektu e - mobility dla wschodniej części aglomeracji łódzkiej w 

tym Brzezin, 

- 25 marca burmistrz przyjął delegacje NGO i samorządów z  Bielsko-Białej i okolic w celu 

zapoznania się osiągnięciami samorządu brzezińskiego w zakresie budowania systemu 

ekonomii społecznej. 

Dyskusja. 

Radny Jakub Piątkowski  nawiązał do informacji z 2 marca i zapytał o perspektywy 

ugazowienia miasta  i kosztów tego przedsięwzięcia. Zadał też pytanie o koszty projektów 

złożonych w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. 



   

Burmistrz odpowiedział, że nie będziemy ponosić kosztów gazociągu przesyłowego idącego z 

kierunku Rawy Maz. Realny termin doprowadzenia gazu do Brzezin to 2 lata. Gaz będzie 

wykorzystany przez PEC jako czynnik grzewczy oraz do kogeneracji – wytwarzania energii 

elektrycznej, którą PEC będzie sprzedawać. Koszt projektu technicznego doprowadzenia gazu 

to ok. 1 mln zł. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy będzie możliwość wykorzystania gazu ziemnego na 

potrzeby bytowe mieszkańców - zwłaszcza osiedli spółdzielczych. Radnego interesował także 

koszt, jaki poniesie miasto w związku z uruchomieniem linii MPK nr 90. 

Burmistrz odpowiedział, że roczny koszt funkcjonowania linii  MPK nr 90, przypadający na 

nasze miasto, to 90 tys. zł. W sprawie sprzedaży gazu na potrzeby bytowe wyjaśnił, że 

zdecyduje o tym spółka SIME, jeśli uzna, że jest to dla niej opłacalne 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że mieszkańcy Spółdzielni Razem nie będą raczej 

zainteresowani  gazem ziemnym, gdyż wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami przebudowy 

istniejących mieszkań.  

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że miasto powinno być zainteresowane dostawą gazu 

ziemnego na cele bytowe do przyszłych stref zabudowy osiedlowej. 

Zdaniem burmistrza, bez gazu ziemnego nie  ma przyszłego rozwoju gospodarczego miasta.  

Wyjaśnił też, że jeżeli spółce nie będzie opłacało się doprowadzenie gazu bytowego, to miasto 

nie będzie angażować się w takie przedsięwzięcie. 

Burmistrz poinformował o rozmowach z Pocztą Polską oraz spółką UNIDAD w sprawie 

odstąpienia terenu potrzebnego miastu do utworzenia pasażu pomiędzy ul. Modrzewskiego i 

Staszica. 

Zdaniem radnego Tadeusza Baruckiego wspólnota mieszkaniowa będzie musiała określić się 

w sprawie garaży, które będą szpecić okolice przyszłego pasażu.  

Burmistrz wyjaśnił, że najpierw musi być opracowana koncepcja i  dostępność do środków 

programu europejskiego dotyczącego rozbudowy rynków (targowisk). 

Radna Ilona Skipor poprosiła o informację, czego dotyczyła zmiana Statutu Spółdzielni 

Socjalnej Communal Service.  

Burmistrz odpowiedział, że chodziło o doprecyzowanie przepisów w sprawie powołania Rady 

Nadzorczej Spółdzielni. 

Radny Maciej Sysa zapytał o przetarg na modernizację komputerów. 

Burmistrz poinformował, że projekt pod nazwą „Okno na świat- przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” kończy się i zaplanowano modernizację 

sprzętu komputerowego. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał o skład nowej Powiatowej Rady Zatrudnienia. 



   

Burmistrz poinformował, że na razie starosta podziękował za współpracę starej Radzie, a 

nowa Rada jeszcze się nie ukonstytuowała. Wyjaśnił, że kandydatem wójtów jest burmistrz 

miasta  Brzeziny. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał o koszty linii MPK nr 90. 

Burmistrz podał kwotę rocznego kosztu funkcjonowania tej linii przypadającą na nasz budżet 

w wysokości 90 tys. zł. Linię obsługiwać mają 2 autobusy wykonujące dziennie 6 kursów.   

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Tadeusz Klimczak wnioskował do burmistrza w imieniu wyborców o zakazanie 

płoszenia ptaków w Parku Miejskim. Dotarły do niego informacje, że na "polecenie" Urzędu 

Miasta płoszono ptaki za pomocą materiałów pirotechnicznych (hukowych). 

Radny w imieniu mieszkańca ul. Żeromskiego poinformował, że zainteresowany posiada 

dokument z 2000 roku, podpisany przez ówczesnego zastępcę burmistrza Jana Mospinka, z 

którego wynika, że władze miasta planowały budowę drogi na działkach o nr 1750 i 1751/2 

przy ul. Fredry. Przekazał burmistrzowi i Radzie, że mieszkaniec ul. Żeromskiego wyraża 

wolę zamiany działki przy skrzyżowaniu ulic Andersa i Żeromskiego na inną działkę, 

stanowiącą majątek miasta. 

Ponadto radny ponowił wniosek o wybudowanie pomnika Jana Pawła II na placu jego 

imienia. 

Burmistrz zaproponował, by radni usatysfakcjonowani informacjami, udzielonymi na sesji, 

zwolnili burmistrza z odpowiedzi na piśmie. Wyjaśnił, że służby Wydziału Rozwoju, 

Infrastruktury i Mienia, zaabsorbowane odpisywaniem na interpelacje, nie mają czasu na 

pracę merytoryczną. 

Burmistrz, odnosząc się do pierwszej wypowiedzi radnego Tadeusza Klimczaka, 

zdementował informację, że z polecenia jego, jego zastępcy lub pracownika Urzędu Miasta 

straszono zwierzęta w parku. Podkreślił, że nie będzie reagował na prowokacje, dodał, że jeśli 

ktoś ma zarzuty, może je zgłosić do Prokuratury, wtedy złożone zostaną wyjaśnienia. 

  

Burmistrz, w nawiązaniu do kolejnej interpelacji radnego Tadeusza Klimczaka powiedział, że 

jeśli będzie taka inicjatywa, to po 5 latach od realizacji projektu rewitalizacji placu Jana 

Pawła II,  można będzie postawić pomnik papieżowi, ale ze środków miasta a nie z funduszy 

unijnych. Dodał, że obecny kształt placu będzie trwać jeszcze 3 lata.  

W odpowiedzi na interpelację ws. mieszkańca ul. Żeromskiego nadmienił, że pracuje nad 

tematem wraz ze współpracownikami, radnymi Iloną Skipor oraz Tadeuszem Klimczakiem, 

starając się wypracować kompromis, zadowalający obie strony. Kwestia była poruszana 

podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnił, że żaden funkcjonariusz władzy 

wykonawczej, w tym ówczesny zastępca burmistrza, nie miał prawa występować w imieniu 

organu uchwałodawczego. Powiedział, że oświadczenie zawarte ww. piśmie z 2000 r. było 

"przekroczeniem kompetencji". Burmistrz dodał, że należy respektować prawo lokalne - 



   

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zapowiedział, że prawdopodobnie 

dojdzie do zamiany działek, za obopólną zgodą. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego, czy jest zadowolony z odpowiedzi. 

Radny Tadeusz Klimczak odpowiedział twierdząco. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Tadeuszowi Baruckiemu. 

Radny Tadeusz Barucki poruszył temat omawiany na posiedzeniu Komisji Finansowo-

Budżetowej i poprosił radnych, by rozważyli zasadności wydatkowania 850 tys. zł na 

inwestycję budowy chodników i placu zabaw przy ul. Przechodniej. Zaznaczył, że nie jest to 

atak na samą koncepcję. Radny powiedział, że rozmawiał z prezesem spółki PEC o 

możliwości wybudowania w tym miejscu budynku mieszkalnego. Przy realizacji inwestycji 

można by wykonać infrastrukturę oraz wcielić w życie zadanie z budżetu obywatelskiego 

(budowę placu zabaw). Zwrócił uwagę, że znacznie zmniejszyłoby to koszty inwestycji. Przy 

okazji poprawiono by estetykę w tej części miasta. Poprosił, by racjonalnie wydatkować 

środki budżetowe. Zasugerował wystąpienie do prezesa spółki PEC o przygotowanie projektu 

budowy. 

Radny Daniel Szymczak podziękował radnemu Tadeuszowi Baruckiemu za zaangażowanie 

się w tę kwestię. Powiedział, że także spotkał się z prezesem PEC oraz z burmistrzem. 

Zaznaczył, że jego zdaniem warto zrealizować tę inwestycję. Zaproponował, by po 

utworzeniu placu zabaw zagospodarować kwartał między ulicami Staszica, Przechodnią i 

Reformacką poprzez  urządzenie przynajmniej pasa zieleni. Zwrócił uwagę, że teren ten jest 

obecnie bardzo zaniedbany. 

Radny Tadeusz Barucki powtórnie zaakcentował, że nie jest przeciwnikiem realizacji 

zadania      z budżetu obywatelskiego dot. utworzenia ogródka jordanowskiego. Jednakże 

uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie w tym rejonie miasta budynku 

przez PEC.  

Radny Daniel Szymczak podkreślił, że bardzo zależy mu na poprawie warunków życia 

mieszkańców ulicy Staszica i ulicy Przechodniej. 

Radny Tadeusz Barucki apelował o refleksję nad uchwalaniem tej zmiany budżetowej. 

Burmistrz poprosił radnych, by głosowali za zadaniami w budżecie pn.: "Przebudowa 

infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach" oraz "Zagospodarowanie placu 

przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw)". Burmistrz zakomunikował, że spółka PEC 

nie będzie budować budynków komunalnych/socjalnych, tylko niskobudżetowe w ujęciu 

komercyjnym.   

W tym miejscu burmistrz poinformował, że 25 marca członkowie połączonych Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych wizytowali ponadopokoleniowy 

budynek komunalny. 

Radna Ilona Skipor poprosiła o opracowanie rzetelnego regulaminu kryteriów oceny 

wniosków do budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Zaistniała sytuacja dot. realizacji projektu 

remontu elewacji kamienicy przy ul. Staszica 8 wzbudziła negatywne emocje wśród 

mieszkańców oraz inicjatorki projektu. Wnioskowała o wykładnię prawną w zakresie budżetu 



   

obywatelskiego, kto powinien być inwestorem projektów, które zostały zakwalifikowane do 

realizacji. Zapytała na jakim etapie jest realizacja projektów z 2014 roku, czy 

przekazywaliśmy, w jakim terminie zostanie przygotowany ww. regulamin i czy poprzednio 

taki regulamin obowiązywał, poprosiła o jego odpis. 

 Burmistrz zapytał o wskazanie nierzetelnych punktów w obecnych regulaminie. 

Radna Ilona Skipor zaznaczyła, że nie zarzuca burmistrzowi nierzetelności, jednak chce 

rozwiać wątpliwości związane z remontem kamienicy przy ul. Staszica 8. Podkreśliła, że 

zasady związane z budżetem obywatelskim powinny być przejrzyste. 

 Burmistrz odpowiedział, że takie są. 

 Radna Ilona Skipor zauważyła, że projekt powinien być zrealizowany, gdyż zyskał poparcie 

mieszkańców i zajął punktowane miejsce. Tymczasem problem natury prawnej sprawił, że nie 

został on jak dotąd wcielony w życie. 

Burmistrz powiedział, że regulamin można doprecyzować, jednakże to, iż zasady będą 

bardziej klarowne może również skutkować ograniczeniami dla projektów. Jeszcze w 

poprzedniej kadencji była mowa o tym, że nie ma regulacji dot. budżetu partycypacyjnego. 

Nasze miasto odważnie zdecydowało się na jego realizację, za czym optował przede 

wszystkim poprzedni przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński. 

W przypadku kamienicy Staszica 8 problem polega na tym, ze nieruchomość składa się z 3 

budynków i we wniosku nie było doprecyzowane, o który chodzi. Burmistrz dodał, że jest w 

stałym kontakcie z inicjatorką projektu. Ze względu na to, projekt może być realizowany nie 

na omawianym budynku, ale na sąsiednim. Nadmienił, że trud i zaangażowanie inicjatorki 

projektu musi być nagrodzony, dlatego mieszkańcy tej kamienicy nie zostaną zostawieni z 

problemem. Wspólnie ze spółką TBS ustalono, że w wariancie minimum wykonane zostanie 

docieplenie ściany. Jeśli środki pozwolą, pomalowana zostanie klatka schodowa oraz zostaną 

do niej zamontowane drzwi wejściowe. Nic więcej nie można obiecać, ponieważ wymaga to 

zgody Wspólnoty. Zapewnił, że 200 tys. zł zostanie wykorzystane na budynek pod nr Staszica 

8. Z przykrością stwierdził, że w razie negatywnego stanowiska Wspólnoty nie będzie można 

wykonać napraw w tym budynku, ale w sąsiednim, bardzo zaniedbanym, w złym stanie, 

grożącym katastrofa budowlaną. Powiedział, że błędy popełniły obie strony. 

Inicjatorka projektu mieszkanka ul. Staszica powiedziała, że nie zgadza się aby wykonano 

projekt na sąsiedniej kamienicy, gdyż mieszkańcy głosowali na konkretny budynek. 

Powiedziała, że jest 1 akt notarialny na 4 kamienice.  

Radna Ilona Skipor zapytała, czy nie można nadać podnumerów (np. 8a, 8b, 8c) kamienicom 

na Staszica 8, żeby uniknąć niejasności.  

 Burmistrz przyznał radnej rację w sprawie konieczności nadania podnumerów. 

Burmistrz podkreślił, że robi wszystko, by 200 tys. zł było wydatkowane na rewitalizację 

wspomnianej kamienicy. Jest to możliwe wyłącznie poprzez podniesienie kapitału spółki 

TBS. Uwypuklił fakt, że docenia trud inicjatorki projektu i dąży do tego, by spełnić jej 

oczekiwania. 



   

Mieszkanka ul. Staszica upomniała się o opinię prawną, o którą prosiła podczas poprzedniej 

sesji Rady radna Ilona Skipor. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie uczestniczył w obradach miesiąc temu, ale zadeklarował, że opinia 

będzie sporządzona. 

Radna Ilona Skipor apelowała, by szanować inicjatywy mieszkańców i zapobiec podobnym 

sytuacjom w przyszłości. Zaznaczyła, że nie ma zastrzeżeń do samej idei budżetu 

obywatelskiego. 

Burmistrz zauważył, że pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego pokazała, że strategiczne 

zadanie, jakim jest rewitalizacja historycznego centrum miasta, odpowiada oczekiwaniom 

mieszkańców. 

Radny Zbigniew Bączyński, przypomniał, że w X. 2014 roku nastąpiła reorganizacja w 

rządzie   i mamy nowego ministra infrastruktury. Zwrócił uwagę, że powinno się wrócić do 

tematu obwodnicy drogowej miasta, dopóki warunki są sprzyjające, to bowiem ostatnia 

szansa, by pozyskać środki zewnętrzne. Powiedział, że nie wie, jaki jest przebieg obwodnicy 

w Brzezinach. Mnogość wariantów powoduje dezorientację. 

Burmistrz poinformował, że średnio co pół roku, regularnie prowadzi rozmowy z GDDKiA w 

Łodzi, jednak dyrektor twierdzi, że w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 

są ważniejsze projekty i musimy czekać. Z ich pomiarów wynika, że autostrada odciążyła 

drogi w Brzezinach. Zakomunikował, że obowiązuje wariant 4 A po wykonaniu wszystkich 

procedur środowiskowych i projektowych. 

Radny Maciej Sysa zapytał, czy burmistrz w negocjacjach z GDDKiA posiłkuje się 

argumentem znacznego zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. 

Burmistrz wyjaśnił, że dla GDDKiA duży stopień zanieczyszczenia powietrza nie ma  takiej 

wagi, jak stopień zakorkowania przejezdności dróg. Nie wpłynie to na stanowisko GDDKiA. 

Radny Maciej Sysa powołał się na dane, które wskazują, że w Brzezinach zanieczyszczenie 

powietrza przekracza dopuszczalne normy. 

Burmistrz zauważył, że wpływ na to ma także ukształtowanie terenu i przemysł. 

Radny Maciej Sysa zapowiedział, że przekaże burmistrzowi dokumenty dot. zanieczyszczenia 

powietrza w naszym mieście. 

Radny Przemysław Maślanko dopytywał, jaki będzie tryb postępowania z interpelacjami 

złożonymi przez  radnych. 

Burmistrz powtórzył, że jeśli wyjaśni zagadnienie na sesji i radny będzie usatysfakcjonowany, 

co potwierdzi, to odpowiedź na piśmie będzie zbyteczna. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

Przewodniczący Rady skonstatował, że wpłynęło do niego bardzo dużo odpowiedzi na 

interpelacje. Powiedział, że dla zaoszczędzenia czasu i za pozwoleniem radnych nie będzie 



   

ich odczytywał. Poprosił radnych, którzy nie otrzymali odpowiedzi lub są z nich 

niezadowoleni, by zgłosili to w tym punkcie. 

Radny Jakub Piątkowski przypomniał, że na poprzedniej sesji wystąpił z propozycją 

opracowania i udostępnienia harmonogramu remontu nieulepszonych dróg w mieście. 

Zapytał, czy taki grafik powstanie i kiedy radni go otrzymają. 

Burmistrz powiedział, że jest to dobry pomysł, ponieważ umożliwi zarządzanie tym 

strategicznym problemem. Dodał, że trzeba dobrze przemyśleć technologię napraw. 

Dokument taki będzie miał charakter wieloletniego planu.  

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi od przewodniczącego Rady 

na temat finału sprawy sporu z Greenem. Jego zdaniem przewodniczący przemilczał tę 

kwestię. 

Odniósł się do pisma z 12 marca 2015 r. w sprawie ulic Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, 

Czartoryskiego, Małachowskiego, zarzucając zastępcy burmistrza "niewiedzę" lub "małe 

kłamstewko". Przypomniał, że w planie wydatków majątkowych na 2010 rok (tabela nr 4a) w 

rozdziale 60016 było zadanie: "Budowa dróg w ulicach Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, 

Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji deszczowej". Planowano początkowo na to zadanie 150 tys. zł. Informacje są 

rozbieżne co do wykorzystania tych środków  na poprawę stanu technicznego dróg w 

wymienionych ulicach. Kolejne, według radnego, przekłamanie dotyczyło kosztów obchodów 

650-lecia Brzezin. Mieszkaniec miasta Janusz Kopertowski zapytał ówczesnego zastępcę 

burmistrza o wydatki na jubileusz i Dni Brzezin. Padła wówczas odpowiedź, że przeznacza 

się na ten cel około 200 tys. zł. Tymczasem na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowo-

Budżetowej okazało się, że poniesiono łącznie koszty w wysokości 441 tys. zł.  

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że rzeczywiście w 2010 roku zabezpieczono 150 tys. zł, ale 

tylko na wykonanie projektu przebudowy dróg w ul.  Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, 

Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego. Wykonawca nie zrealizował zadania, sprawa trafiła do 

sądu, trwa już od 2010 roku. Postanowiono podjąć działania w celu poprawienia stanu tych 

dróg i dlatego pojawiła się propozycja spotkania z mieszkańcami.  

Burmistrz uzupełnił, że jeśli wykonawca nie wykonał zadania a sąd nie rozstrzygnął jeszcze 

sprawy, to mamy związane ręce. Spotkanie z mieszkańcami umożliwi określenie zakresu 

napraw dróg. Burmistrz zaakcentował, że w tej sprawie nikt nie mija się z prawdą. 

  

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że 5 lat temu Rada podjęła decyzję ws. omawianych ulic. 

Uznał, że trzeba kontynuować inwestycję, bo skoro racja jest po stronie miasta, prędzej czy 

później pieniądze do nas wrócą, nie ma co czekać na wyrok sądu. Chyba że było jakieś 

zaniedbanie.  

Burmistrz ponownie powiedział, że nie został wykonany projekt, nadmienił, że chce to 

skonsultować z mieszkańcami.  

Radny Tadeusz Barucki, że już 5 lat temu był plan wydatków (wzmiankowane 150 tys. zł).  



   

Burmistrz powiedział, że przedstawiała to poprzednia burmistrz. 

Radny Tadeusz Barucki zauważył, że obowiązuje ciągłość władzy.  

Burmistrz wyjaśnił, że rozważa zawężenie zakresu inwestycji. Plan z 2010 roku zakładał 

bardzo szeroki zakres, przez to był nierealny.  

Radny Tadeusz Barucki zreplikował, że Rada też ma udział w decyzji co do zakresu projektu. 

 Burmistrz, odnosząc się do sprawy kosztów 650-lecia, powiedział, że nie wie, dlaczego 

ówczesny zastępca burmistrza podał kwotę 200 tys. zł. Dodał, że żaden wydatek nie był 

ukryty. Podkreślił, że była to wyjątkowa rocznica wymagająca uczczenia jej w sposób 

szczególny. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie przyjmuje wyjaśnień burmistrza. Poprosił p. 

Janusza Kopertowskiego, który zadał rok temu pytanie o koszty jubileuszu, by wypowiedział 

się w tej sprawie. 

Mieszkaniec Janusz Kopertowski potwierdził, że ówczesny zastępca burmistrza 

odpowiedział, że koszty wyniosą około 200 tys. zł. Dodał, ze dysponuje nagraniem. 

Stwierdził, że po przegranym procesie z Greenem, będzie trzeba powiększyć kwotę 441 tys. 

zł. o koszty postępowania i odszkodowania. 

Burmistrz wyjaśnił, że pytanie o koszty imprez jubileuszowych mogło być zadane zbyt 

ogólnie i mogło być niedoprecyzowane. Mógł też pan Roman Sasin nie zrozumieć do końca 

pytania, czy nawet pomylić się. Nikt celowo nie zamierzał ukrywać poniesionych wydatków, 

które jak zaznaczył,  są  pokazane w zmianach budżetowych, które były akceptowane przez 

Radę.  

Mieszkaniec  Janusz Kopertowski zapowiedział, że jest w stanie udowodnić prawdziwość 

odpowiedzi byłego zastępcy burmistrza przy pomocy nagrania na następnej sesji.  

Przewodniczący Rady nawiązując do zapytania radnego Tadeusza Baruckiego w sprawie 

sporu CPiK z Adamem Ciesielskim wyjaśnił, że od ubiegłego miesiąca nie pojawiły się nowe 

okoliczności. Poinformował, że dalsze działania podejmuje w porozumieniu z Greenem. 

Radna Ilona Skipor poprosiła o rozgraniczenie kosztów Dni Brzezin i kosztów obchodów 

jubileuszu 650 lecia miast, ponieważ dla niej jest to niejasne. 

Burmistrz zapytał radnego Tadeusza Baruckiego, czy żałuje obchodów 650 – lecia miasta  i  

imprez z tym związanych i czy jest mu z tego powodu wstyd, ale nie otrzymał odpowiedzi od 

radnego.  

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Jakub Piątkowski wyjaśnił, ze w kwocie 

441 tys. zł  zawierają się wszystkie imprezy jubileuszu i Dni Brzezin poniesione w 2014 r. i w 

końcu 2013 r. (zakup banerów).  

 8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych i prezesów spółek miejskich 



   

Radny Tadeusz Klimczak zapytał, czy obowiązuje zasada obecności na sesjach Rady prezesa 

spółki PEC, bo nigdy dotąd go tu nie widział. 

Burmistrz odpowiedział, że nie zna przyczyny nieobecności prezesa Bujaśkiewicza. 

Radna Ilona Skipor podziękowała prezesowi  spółki ZUK za  deklarację doprowadzenia sieci 

wodociągowej do bloku przy M. Skłodowskiej – Curie. Radna zapytała prezesa spółki TBS o 

pustostany lokali mieszkalnych i użytkowych. Radna uważa, że nie można stosować sankcji 

w stosunku do zarządców budynków wielorodzinnych za niewłaściwą segregację odpadów 

komunalnych. 

Prezes spółki TBS Tomasz Miazek poinformował, że w posiadaniu spółki  jest 1 lokal przy ul. 

Sienkiewicza po pasmanterii, który został wyłączony z użytkowania wskutek uszkodzonego 

stropu. Poinformował, ze sprawy eksmisyjne są w toku załatwiania i nie ma z tym większych 

problemów. Prezes poinformował o piśmie Urzędu Miasta  w sprawie nie przestrzegania 

deklaracji o segregowaniu odpadów komunalnych. Wyjaśnił, że są przykłady podrzucania 

śmieci do pojemników znajdujących się przy budynkach TBS przez przedsiębiorców i 

wnioskuje o rozwiązanie tego problemu. 

Radna Ilona Skipor zapytała o przeglądy techniczne budynków i jaki jest stosunek do nich 

konserwatora zabytków. 

Prezes Tomasz Miazek odparł, że to nie jest pytanie do niego, tylko do konserwatora 

zabytków. Poinformował, że obiekty zabytkowe posiadają swoją dokumentację z wpisami 

konserwatora i że nie narzeka na współpracę z konserwatorem zbytków. 

 9.  Informacja o stanie bezrobocia w 2014 r. oraz  działaniach podejmowanych przez  

Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu w 2015 r. 

Przewodniczący Rady Miasta  poprosił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Annę 

Wiśniewską  o skrótowe przedstawienie tematyki bezrobocia, skoro dosyć dokładnie 

omawiano ją na posiedzeniach komisji. Powiedział, że jest pozytywnie zaskoczony 

obniżeniem wskaźnika bezrobocia. 

Dyrektor PUP Anna Wiśniewska podziękowała za zaproszenie i zainteresowanie radnych 

tematem  walki z bezrobociem. Burmistrzowi złożyła podziękowanie za poprawę warunków 

bytowych urzędu, którym kieruje. Oceniła wysoko współpracę Powiatowego Urzędu Pracy ze 

Spółdzielnią Socjalną. 

Na uwagę radnego Zbigniewa Bączyńskiego, że 40% bezrobotnych to ludzie młodzi do 34 

roku życia, dyrektor PUP odpowiedziała, że w roku ubiegłym pozyskano dodatkowo  2.431,9 

tys. zł    z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z rezerwy Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej na realizację takich projektów jak „Nowe możliwości”, „Stawiamy na 

profesjonalizm V”,   „Stawiamy na profesjonalizm VI” i „Młodzi na swoim”. Na aktywne 

formy zwalczania bezrobocia wydatkowano w 2014 r. łącznie 3,4 mln zł ( 867 tys. stanowią 

środki Funduszu Pracy otrzymane algorytmem a  2,5 mln zł. to środki Europejskiego 

Funduszu Społecznego) i objęto nimi 596 osób. Dyrektor PUP zgodziła się z uwagą, że 

największym problemem jest bezrobocie wśród młodych wchodzących na rynek pracy. 

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektor Annie Wiśniewskiej za wystąpienie. 



   

10. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2014 r. 

Kierownik MOPS w Brzezinach Teresa Kwiecień poinformowała, że sprawozdanie z 

działalności MOPS za 2014 r. było przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych w 

zakresie pracy merytorycznej oraz Komisji Finansowo – Budżetowej w zakresie ponoszonych 

kosztów i realizacji budżetu jednostki. Sprawozdanie – w załączeniu do protokołu.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi, bądź zapytania, jednak nikt z radnych 

nie zgłosił się. 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Spraw Społecznych  dot. przedłożonego 

materiału.  

Przewodniczący  Komisji Daniel Szymczak przekazał pozytywną opinię o realizacji zadań w 

zakresie opieki społecznej za 2014 rok. 

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania MOPS. 

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie za 2014 r.  

Przewodniczący Rady poprosił o zreferowanie materiału i o przedstawienie wniosków dot. 

problematyki przemocy w rodzinie. 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu. 

Aby działania mogły być skuteczne, prowadzone formy muszą być zintegrowane. 

Przewodniczący Rady  na zadane pytanie o ocenę złożonego sprawozdania uzyskał 

odpowiedź pozytywną przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Daniela Szymczaka. 

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania. 

  

12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2014 rok. 

Sprawozdanie przedstawiła kierownik MOPS Teresa Kwiecień – w załączeniu do protokołu. 

Na prośbę przewodniczącego Rady kierownik MOPS przedstawiła wnioski wynikające ze 

sprawozdania. 

1. Zawarte w programie zadania sformułowane jako cele zostały w 2014 roku  zrealizowane. 

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

środowisk. 



   

3. Głównym celem programu jest prawidłowe psychospołeczne funkcjonowanie  rodzin, 

stworzenie optymalnych możliwości wychowawczych. 

4. Zintegrowane działania jednostek współpracujących na rzecz rodziny służyły osiągnięciu 

zamierzonych w programie  celów. 

5. Ubożenie rodzin i związana z nim bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych         i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

6. Wysoki poziom bezrobocia, brak ofert na lokalnym rynku pracy, wzrastające koszty 

utrzymania, niskie wynagrodzenia osób pracujących powodują brak poczucia bezpieczeństwa, 

brak stabilizacji co sprzyja  ich niewydolnością.  

7. Rodziny z wieloma problemami powinny być objęte wsparciem specjalistycznym, 

pomocą     w poszukiwaniu rozwiązań i poprawy ich sytuacji rodzinnej i społeczno-

ekonomicznej. Praca z rodzinami na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewnienia 

poczucia bezpieczeństwa, podtrzymania więzi rodzinnych, prawidłowego funkcjonowania     

w otoczeniu.  

8. Program jest dostosowany do potrzeb społeczności lokalnej, jednakże stały monitoring 

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

Dyskusja. 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że z przedstawionych trzech materiałów widać 

ubóstwo i biedę w mieście. Zapytał, czy przyjęte w budżecie miasta  środki zaspokajają 

potrzeby ubogich mieszkańców. Radny uważa, że zasiłki w wysokości kilkadziesiąt zł są za 

niskie. Swoje zapytania zakończył pytaniem, czy p. kierownik ma satysfakcję z pracy na 

stanowisku kierownika MOPS? 

Kierownik MOPS powiedziała, że w ostatnim okresie przybyło 41 nowych rodzin proszących 

o wsparcie. Realizowane programy pomocowe np. dożywianie, zakup leków, opału, odzieży, 

leczenie, pogrzeby - tylko wspierają ubogich mieszkańców. Kierownik MOPS uważa, że 23,5 

tys. zł. na zasiłki celowe to jest stanowczo za mało na takie miasto jak Brzeziny, dlatego prosi 

o zwiększenie tych środków. Wielu mieszkańców ma dochód poniżej 540 zł/os. i powinni 

otrzymywać zasiłek specjalny. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała o współpracę ze Stowarzyszeniem 

Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej.  

Kierownik MOPS odparła, że ta współpraca jest ścisła. 

Przewodniczący Rady zapytał o stanowisko Komisji Spraw Społecznych w sprawie 

sprawozdania. 

Przewodniczący Komisji Daniel Szymczak przekazał pozytywną opinię o sprawozdaniu. 

Radny Zbigniew Bączyński zaproponował przerwę w obradach. 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 min. przerwę w sesji. 



   

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

13.1.  Zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 2015 rok 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt zmian w budżecie na 2015 r. Poinformowała, że 

przedstawiono proponowane zmiany na posiedzeniach komisji, ale radni nie wyrazili opinii w 

tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Jakub Piątkowski powiedział, że Komisja 

nie zajęła wyraźnego stanowiska, tylko przyjęła do wiadomości proponowane wielkości 

zmian. Poprosił, aby burmistrz przedstawił szczegóły dotyczące wykorzystanych dotychczas 

środków. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zadała pytanie, dlaczego w planach miasta  nie 

uwzględniono przebudowy ul. Leśnej, którą zgłaszała. 

Skarbnik odparła, że w 1-szej kolejności do realizacji przyjmowane są zadania, które mają 

przygotowaną dokumentację wykonawczą. 

Burmistrz wyjaśnił, że w planie wieloletnim, który będzie opracowany zostanie ustalona 

kolejność inwestycji drogowych (harmonogram). Obecnie nie mamy tyle środków na 

wszystkie zaległe potrzeby. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał o następujące sprawy: 

-  nakłady i termin rozpoczęcia przebudowy ulic Skłodowskiej i Kilińskiego. Powiedział, że w 

roku ubiegłym na to zadanie zapewniano dużo więcej środków niż obecnie (480 tys. zł.); 

- co z inwestycjami w ulicach Ogrodowa,  Leśna i Polna, które są w złym stanie od wielu lat; 

- jaki jest zakres planowanych prac remontowych w budynku Urzędu Miasta, co z wymianą 

kostki przed wejściem do budynku Urzędu Miasta; 

- co oznacza określenie  projektu „przebudowa rynku”; 

- prosił o wyjaśnienie braku w planie tegorocznym modernizacji Przedszkola Nr 3. 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła w sprawie zapytania o inwestycje drogowe, że zostanie 

przeprojektowany zakres prac na tych ulicach. Wyjaśniła, że określenie „rynek” dotyczy 

miejskiego targowiska. Co do remontu UM za 43 tys. to chodzi o przygotowanie 

dokumentacji inwentaryzacyjnej i audyt energetyczny budynku. 

Burmistrz wyjaśnił, że kostka  przed budynkiem Urzędu Miasta  będzie wymieniona, jest 

obecnie zmagazynowana. Zadanie związane z Przedszkolem Nr 3 będzie realizowane pod 

inną nazwą. 

Przewodniczący Rady zauważył, że on sam składał wnioski do budżetu przed końcem 2014 r. 

i do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Słyszał wiele razy od zastępcy burmistrza Romana 

Sasina, że jak znajdą się środki w budżecie, to wnioski będą kolejno realizowane. Jak widać, 

środki się nie znalazły. 



   

Radna Ilona Skipor zainteresowała radnych treścią pisma od prezesa zarządu spółki 

Powiatowe Centrum Zdrowia o wypowiedzeniu dostaw do budynku mieszkalnego wody i 

ciepła. Jej zdaniem należy skoordynować przebudowę ulicy Skłodowskiej z robotami  przy 

wodociągu i ciepłociągu. 

Burmistrz skomentował powyższe pismo słowami, że problem nie dotyczy miasta, tylko  

powiatu. Miasto w rozwiązaniu tego problemu może jedynie pomóc poprzez zaangażowanie 

naszych spółek.  

Radny Tadeusz Barucki nawiązał do swojej interpelacji w sprawie inwestycji w ul. 

Przechodniej. Uważa on, że wydatkowanie 850 tys. zł. na to zadanie jest niecelowe, gdyż w 

tym miejscu można postawić budynek mieszkalny, wykorzystując istniejącą infrastrukturę 

mediów i zamierzenia spółki PEC. 

Burmistrz Marcin Pluta polemizował z radnym. Twierdził, że w tym miejscu nie powstanie 

żaden budynek komercyjny. Jako właściciel spółki PEC nie wyrazi na to zgody. Teren ten 

należy uporządkować, przebudować ulicę i odwodnić, bo od wielu lat oczekują na to 

mieszkańcy. Jest to historyczne centrum miasta, które nie może pozostać zaniedbane. 

Radny Tadeusz Barucki w zdenerwowaniu powiedział, że burmistrz nie liczy się ze zdaniem 

radnych,  wywiera na niego presję i opuścił chwilowo salę obrad Rady. 

Stanowisko burmistrza w sprawie inwestycji w ul. Przechodniej poparł radny Daniel 

Szymczak. 

Przewodniczący Rady uznał, że wobec chwilowej nieobecności w obradach radnego Tadeusza 

Baruckiego, który sformułował wniosek o wycofanie środków w wysokości 850 tys. zł na 

przebudowę ul. Przechodniej, zaproponował, aby burmistrz przedstawił propozycje zamierzeń 

inwestycyjnych.. 

Burmistrz poinformował, że wiele zadań ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

wymaga wkładu własnego miasta  i przygotowania projektów pod kątem dokumentacji 

wykonawczej. Wymienił następnie nazwy projektów: 

- ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach (kompleksowa modernizacja 

ciepłownictwa polegająca na doprowadzeniu ciepła do osiedla XXX-lecia, Przedszkola Nr 3, 

Szkoły Muzycznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, bloku mieszkalnego przy ul. 

Żeromskiego, modernizacja systemu wentylacji, ocieplenie dachu pływalni i odzysk energii 

cieplnej z wody na basenie Centrum Kultury Fizycznej). Koszt inwestycji 3,5 mln. zł, 

dofinansowanie 70 %. 

- Brzeziny Smart City – miasto samowystarczalne energetycznie (instalacja fotowoltaiczna o 

mocy 1,5 megawata, budowa pionowych siłowni wiatrowych, modernizacja oświetlenia 

ulicznego, budowa systemu magazynowania energii),  

Koszt projektu 15 mln zł., dofinansowanie 75%, możliwy montaż finansowy z udziałem 

WFOŚ w kwocie 99% (wkład własny 1%), 

- budowa zróżnicowanego systemu mobilności lokalnej dostosowanej do potrzeb 

multimodalnej sieci transportowej aglomeracji łódzkiej; projekt przewiduje wybudowanie 5. 



   

węzłów przesiadkowych, w tym węzła z funkcją parkowania i ładowania rowerów 

elektrycznych energią pochodzącą ze zmagazynowanych nadwyżek,  

- budowa systemu dróg i ścieżek rowerowych o dł. 5 km (z infrastrukturą towarzyszącą – 

stacjami ładowania akumulatorów do rowerów elektrycznych i innych pojazdów 

elektrycznych) dofinansowanie w wys. 99% (udział własny 1 %), 

- projekt „Zaginione Miasto”, z trzema podprojektami : 1) budowa stacji archeologicznej z 

rekonstrukcją 3 obiektów i odtworzeniem historycznej drogi, wymagająca rewitalizacji 2 ha 

terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych,  2) stworzenie działu archeologicznego przy 

Muzeum Regionalnym z piwnicą ekspozycyjną,  3) utworzenie Punktu Informacji 

Turystycznej i części hotelowej w odkupionym budynku przy ul. Berka Joselewicza 

Wartość projektu 6 mln zł. (dofinansowanie 85%), 

- budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 4 megawatów (projekt komercyjny o wartości 30 mln 

zł. z udziałem partnera prywatnego), 

- rewitalizacja tkanki mieszkaniowej  w Brzezinach (kamienice, podwórka) z udziałem 

środków finansowych wspólnot mieszkaniowych, 

- rewitalizacja rynku (targowiska)  miejskiego o wartości 4,5 mln zł (dofinansowanie 50%). 

Radny Grzegorz Maślanko nawiązując do projektu „Zaginione miasto” powiedział, że  teren 

przy ul. Waryńskiego jest bardzo trudny do odwodnienia z powodu występującej tam 

„kurzawki”. Zaproponował, aby przy pływalni utworzyć stację parkingową dla rowerów 

powiązaną ze ścieżką rowerową prowadzącą do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 

Burmistrz uznał wniosek dot. stacji rowerowej za zasadny. 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował, aby miasto odkupiło budynek prywatny przy ul. 

Staszica. 

Burmistrz nie podjął tego tematu. Powiedział natomiast, że powinniśmy raczej zająć się 

odkupieniem i przebudową budynku przy Berka Joselewicza. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Tadeusza Baruckiego o sformułowanie wniosku 

dot. wycofania kwoty 850 tys. zł. z projektu zmian budżetowych. 

Radny Tadeusz Barucki zaproponował wstrzymanie postępowania przetargowego na  

inwestycję dot. przebudowy ul. Przechodniej  z urządzeniem placu zabaw dla dzieci. 

Przewodniczący Rady poprosił  skarbnik o odczytanie projektu uchwały, a następnie zapytał o 

uwagi radnych. Uwag nie zgłoszono i przystąpiono do głosowania. 

Głosów „za” odnotowano 9, głosów „przeciwko” – 2., głosy „wstrzymujące się” – 1. 

13. 2. Przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Brzeziny 



   

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka-Szczech 

powiedziała, że program jest przyjmowany corocznie w terminie do 31 marca, zgodnie z 

ustawą o ochronie zwierząt. Był omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego 

i Komisji Spraw Społecznych. Zgłosiła autopoprawkę do Programu zapobiegającego 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny, który jest załącznikiem do uchwały, 

polegającą na wprowadzeniu po punktach nawiasów zamiast kropek, co jest zgodne z 

zasadami techniki legislacyjnej.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy szukamy tańszej alternatywy dla schroniska. 

Powiedział, że w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych uczestniczył przedstawiciel 

Towarzystwa Przyjaciół Regionu Brzezińskiego, który zadeklarował, iż przedstawił Urzędowi 

tańszą ofertę budowy schroniska. Radny przypomniał, że na poprzedniej sesji przy okazji 

dyskusji nt. schroniska, padła kwota kosztów budowy w wysokości około 1 mln zł.  

Radny zapytał o liczbę przypadków pogryzienia zwierząt i ludzi. 

Naczelnik Wydziału RI odpowiedziała, że w 2014 roku były 3 zgłoszenia pogryzienia przez 

psa.  

Burmistrz uzupełnił, że może dojść w tej sprawie do ugody, wartość odszkodowania pokryje 

ubezpieczyciel. Dodał, że nie można ustalić, do kogo należały psy, prawdopodobnie były to 

psy z terenu gminy, które znajdowały się na naszym terenie. Potwierdził, że otrzymał 

propozycję od wspomnianego reprezentanta Towarzystwa Przyjaciół Regionu Brzezińskiego, 

jest to jedna z wielu ofert, jakie otrzymało miasto. W chwili obecnej nie mamy jeszcze 

wypracowanego stanowiska. Jest projekt techniczny oraz mamy ogrodzoną działkę. Dodał, że 

jeśli będziemy tworzyć schronisko, to w partnerstwie z gminami. 

Radny Grzegorz Maślanko zapytał, czy w tytule uchwały nie powinno być zapisane, że 

program dotyczy roku 2015. 

Naczelnik Wydziału RI wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt corocznie do 31 

marca należy uchwalić program. Program obowiązuje zatem do końca lutego danego roku. 

Radny Grzegorz Maślanko przekazał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego 

dot. omawianego programu. Jednakże dziś radni otrzymali kserokopie dokumentów nt. 

brzezińskich psów przebywających w schronisku w Wojtyszkach i niekorzystnych warunków 

tam panujących. Poprosił o ustosunkowanie się do tych niepokojących informacji. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie są to dokumenty urzędowe, nie zna źródła ich pochodzenia, nie ma 

do nich dostępu, zatem nie może się odnieść do treści w nich zawartych. 

Przewodniczący Rady powiedział, że są to materiały rozdane radnym przez przedstawiciela 

Towarzystwa Przyjaciół Regionu Brzezińskiego, który brał udział w posiedzeniu Komisji 

Spraw Społecznych. 

Radna Grażyna Pietrasik prosiła, by zainteresować się losem naszych psów, które znajdują się 

w  schronisku w Wojtyszkach. Z jej wiedzy wynika, że psy są tam traktowane w sposób 

niehumanitarny.  



   

Radna Ilona Skipor zapytała, dlaczego, pomimo doniesień stawiających ww. schronisko w 

złym świetle, nie było to zgłoszone np. organizacji walczącej o prawa zwierząt w celu 

skontrolowania obiektu. 

Burmistrz podkreślił, że nie broni tego ośrodka. Schronisko było wyłonione w drodze 

przetargu. Dodał, że chcemy przenieść nasze psy w inne miejsce. Negatywne opinie nt. 

schroniska w Wojtyszkach rozpowszechnia konkurencyjna fundacja. Zauważył, że skoro po 

nagonce medialnej i licznych kontrolach nie zamknięto schroniska, nie może być tam aż tak 

źle. Zgodził się z radnymi, że trzeba jednak zabrać z tego ośrodka nasze zwierzęta. 

 Naczelnik Wydziału RI wskazała, że odbyły się 2 kontrole schroniska przy udziale radnych. 

Żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości ani złego stanu sanitarno-technicznego.  

Radna Ilona Skipor chciała wiedzieć, kto uczestniczył w kontroli z ramienia Rady. 

Naczelnik Wydziału RI odpowiedziała, że radna Grażyna Korybut.  

Zastępca burmistrza Justyna Nowak powiedziała, że uczestniczyła w kontroli i nie można 

było niczego zarzucić kierującemu schroniskiem. 

Radna Grażyna Pietrasik dodała, że w schronisku w Wojtyszkach nacisk położony jest na 

zyski, wskaźnik  adopcji jest bardzo niski (ok. 10 %), dane wskazują na to, że przeważa 

czynnik ekonomiczny. Apelowała, by zbudować własne schronisko żeby zapewnić lepsze 

warunki naszym zwierzętom. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Daniel Szymczak poinformował, że Komisja 

zaakceptowała program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny. 

Radny Maciej Sysa powiedział, że jest członkiem Komisji Spraw Społecznych, ale nie zgadza 

się z pozytywną opinią. 

Burmistrz zaznaczył, że firma została wyłoniona w drodze przetargu, spełnia warunki zawarte 

w SIWZ. Poinformował, że od kilku lat żadna inna firma nie staje do przetargu. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, na ile lat zawarto umowę.  

Burmistrz odpowiedział, że umowa obowiązuje do połowy roku. Radny Zbigniew Bączyński 

chciał wiedzieć, co planujemy po wygaśnięciu umowy. 

Burmistrz odpowiedział, że nastąpi zmiana programu i nowe rozstrzygnięcie ws. schroniska. 

Radny Zbigniew Bączyński powtórzył za radnym Grzegorzem Maślanko, że zarówno projekt 

uchwały, jak i projekt programu są bezterminowe. De facto program nie będzie tylko na rok 

2015, ale  do lutego 2016 roku. Poprzednio także nie było okresu obowiązywania w tekście 

uchwały i programu.  

Burmistrz powiedział, że skoro radni proponują, by zaznaczyć w uchwale, jakiego okresu 

dotyczy program, to nie ma problemu i można tak zrobić. 



   

Sekretarz miasta zaproponowała, by § 1 uchwały brzmiał: Przyjmuje się Program 

zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny na rok 2015, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

Radny Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że wtedy zostają jeszcze 2 miesiące 2016 roku. 

Sekretarz zaproponowała, aby zapisać "na okres do 31 marca 2016 roku". 

Naczelnik Wydziału RI odczytała projekt uchwały. W załączeniu.  

§ 1 brzmi: "Przyjmuje się Program zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Brzeziny na okres do 31 marca 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały." 

Radny Zbigniew Bączyński spostrzegł, że zmiany wymaga § 6 pkt 2. Powinien brzmieć: "Na 

działania objęte programem przeznaczono kwotę 300.000,00 zł". W projekcie jest ""Na 

działania objęte programem w  roku 2015 przeznaczono kwotę 300.000,00 zł". Poprosił o 

wykreślenie słów "w roku 2015". 

Sekretarz miasta powiedziała, że te środki mają potwierdzenie w budżecie na 2015 rok. 

Naczelnik Wydziału RI potwierdziła stanowisko sekretarz miasta.  

Radny Zbigniew Bączyński dopytał, czy zostawiamy zapis "w roku 2015". 

Naczelnik Wydziału RI oznajmiła, że tak. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Wynik przedstawia się następująco: 

10. - "za", 2. "przeciw", 1. głos "wstrzymujący się". 

Radny Zbigniew Bączyński poprosił, by kontrole realizacji założeń programu były rzetelne. 

Podkreślił, że jako wieloletni członek Związku Kynologicznego jest szczególnie 

uwrażliwiony na los psów. 

13. 3. Powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. 

Sekretarz miasta poinformowała, ze z końcem roku dobiega końca kadencja ławników i Rada 

wybierze nowych ławników na lata 2016-2019 zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów 

powszechnych. Do Rady należy powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 

stąd projekt uchwały.  Wyjaśniła, że załączona do projektu uchwały Karta zgłoszenia 

kandydata na ławnika nie stanowi załącznika do uchwały, a jest to część Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z 

dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru 

karty zgłoszenia. 

Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do zespołu opiniującego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa 

Bączyńskiego, wskazując, że w jej przekonaniu radny spełnia wszystkie warunki zawarte w 

Karcie zgłoszenia kandydata. 



   

Przewodniczący Rady zapytał radnego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

 Radny Zbigniew Bączyński odmówił, dziękując jednocześnie za zaufanie ze strony 

wiceprzewodniczącej. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski zapytał, kto zasiadał w zespole w 

poprzedniej kadencji. 

Sekretarz miasta odpowiedziała, że radny Tadeusz Barucki, radna Grażyna Korybut. 

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował kandydaturę radnego Tadeusza Baruckiego, który 

nie wyraził zgody. Nadmienił, że wiele lat był sędzią społecznym a nawet przewodniczącym 

rady ławniczej. Zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Klimczaka z uwagi na jego 

doświadczenie. 

Radny Tadeusz Klimczak nie wyraził zgody. 

Wiceprzewodnicząca Rady nominowała radną Ilonę Skipor, która nie wyraziła zgody. 

Radna Grażyna Pietrasik zgłosiła kandydaturę wiceprzewodniczącej Zofii Krawczyk, która 

przyjęła nominację. 

Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała kandydaturę radnego Macieja Sysy, który 

odmówił. 

Radna Ilona Skipor zgłosiła wiceprzewodniczącego Andrzeja Kurczewskiego, który wyraził 

zgodę. 

Wiceprzewodnicząca Rady zgłosiła Jerzego Jastrzębskiego. 

Sekretarz miasta zwróciła uwagę, że wymagana jest zgoda kandydata, a wskazany kandydat 

nie bierze udziału w obradach. 

Wiceprzewodnicząca Rady wycofała nominację. 

Przewodniczący Rady nominował radnego Przemysława Maślanko, który nie wyraził zgody. 

Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała kandydaturę Jarosława Pawłowicza, który nie 

wyraził zgody. 

Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic zgłosiła swoją kandydaturę. 

Sekretarz miasta odczytała projekt uchwały. § 1. 1. brzmi: "Powołuje się zespół opiniujący 

kandydatów na ławników kadencji 2016-2019 w składzie: 

1) Zofia Krawczyk, 

2) Andrzej Kurczewski, 

3) Grażyna Dziedzic.” 



   

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, kto będzie służył wsparciem członkom zespołu 

opiniującego. Wykonanie uchwały zostanie powierzone przewodniczącemu Rady, jednak 

powinno być zapewnione zaplecze administracyjno-techniczne do obsługi zespołu. 

 Sekretarz powiedziała, że będzie odpowiedzialna za to zadanie. 

 Radny Zbigniew Bączyński wnioskował o dodanie paragrafu, przypisującego to zadanie 

szeroko rozumianemu burmistrzowi miasta.  

Przewodniczący Rady zasugerował, by dokonać autokorekty w projekcie uchwały i nie 

przegłosowywać propozycji. 

Radny Zbigniew Bączyński podkreślił, że nie może to być autopoprawka, ponieważ nie jest 

autorem uchwały, a jedynie zgłasza wniosek.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku. 

12. radnych obecnych na sali jednomyślnie opowiedziało się "za" propozycją. 

Sekretarz miasta powiedziała, że § 3 będzie brzmiał: "Obsługę administracyjna zapewnia 

Burmistrz Miasta Brzeziny", zaś § 4: "Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 

Rady Miasta Brzeziny." 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 12. głosów "za", 1. - "przeciw", 1. osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

13. 4. Przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zadania w zakresie utrzymania czystości dróg 

powiatowych położonych na terenie Miasta Brzeziny. 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka-Szczech 

poinformowała, że zgodnie z przepisami do zarządcy drogi należy utrzymanie czystości i 

porządku na danej drodze. Dotychczas Miasto Brzeziny zlecało to zadanie Spółdzielni 

Socjalnej CS. Podobne zlecenie dotyczyło dróg powiatowych: Rejtana i Małczewskiej, gdyż 

corocznie przejmowaliśmy to zadanie od Powiatu. Przejęcie tego zadania następuje w drodze 

uchwały Rady. Zapowiedziała, że szczegóły zadania zostaną zawarte w porozumieniu między 

jednostkami miasta i powiatu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radna Ilona Skipor zapytała, ile zapłaci nam za wykonanie tej usługi Powiat Brzeziński. 

Naczelnik Wydziału RI odpowiedziała, że 3.120 zł. 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały.  

Projekt odczytała naczelnik Wydziału RI.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do treści uchwały. Nie stwierdzono. 



   

Wyniki głosowania: 10. głosów "za", 1. - "przeciw". 

13. 5. Wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej na terenie 

Miasta Brzeziny 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł odczytał projekt uchwały. W 

załączeniu. 

Poinformował, że projekt uchwały powstał w związku z możliwością uruchomienia nowej 

linii MPK nr 90 z Łodzi do Brzezin, a także planowaną zmianą kierunku jazdy linii nr 53. 

Temat był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz 

Komisji Spraw Społecznych. Podał lokalizacje poszczególnych przystanków zgodnie z 

tekstem uchwały. 

Radny Jakub Piątkowski zwrócił uwagę, że lokalizacja przystanku na ul. Piłsudskiego 

spowoduje zmniejszenie ilości miejsc parkingowych w tym rejonie.  

Przewodniczący Rady zapytał o stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Maślanko przekazał pozytywną 

opinię. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy planuje się utworzenie miejsc parkingowych w mieście. 

Zastępca burmistrza Justyna Nowak odpowiedziała, że przystanki nie są zlokalizowane tam, 

gdzie parkingi. 

Radny Jakub Piątkowski zaznaczył, że kierunek jazdy wykluczy możliwość parkowania (np. 

na ul. Piłsudskiego). Ponowił pytanie o to, czy miasto planuje inwestycje parkingowe. 

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że jeśli chodzi o ul. Piłsudskiego, to zakaz parkowania będzie 

na pewno przy bloku, ponieważ nie zmieści się tam autobus. Powiedziała, że rozważamy 

znalezienie alternatywnego rozwiązania. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy teraz szukano miejsc na parkingi na ul. Piłsudskiego? 

Zastępca burmistrza odpowiedziała przecząco. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy może uzyskać od władz zobowiązanie, że będzie się 

starała zrekompensować mieszkańcom utratę miejsc parkingowych? 

Zastępca burmistrza zapowiedziała, że postara się znaleźć rozwiązanie problemu. 

Naczelnik Wydziału SG wyjaśnił, że nie mamy w tym rejonie miasta własnych działek.  

Radna Ilona Skipor zapytała, co przedstawia mapa, doręczona dziś radnym. 

Naczelnik Wydziału SG odpowiedział, że mapka powstała na wniosek przewodniczącego 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, obrazuje ona dokładny przebieg trasy linii nr 90 przez 

nasze miasto.  



   

Radny Zbigniew Bączyński nadmienił, że miejsca przewidziane są na autobusy przegubowe, 

co wyłącza możliwość parkowania w tych miejscach. Dodał żartobliwie, że skoro będzie 

sprawniejsza komunikacja miejska, nie trzeba będzie przemieszczać się samochodem. 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię komisji. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego przekazał opinię pozytywną. 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych do uchwały. Uwag nie zgłoszono więc poddał 

projekt pod głosowanie. 

Wynik: 9. głosów "za", 3. - "przeciw", 1. osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 13. 6. Pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Klimczak przedstawił treść opinii Komisji 

Rewizyjnej na temat skargi internetowej na bezczynność Urzędu Miasta  Brzeziny w sprawie 

udzielenia informacji publicznej złożonej drogą internetową. 

Komisja Rewizyjna, opierając się o opinię prawną, po przeanalizowaniu sprawy na 

posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r. uznała, że skarga jest anonimowa (nie została podpisana 

materialnie, tylko elektronicznie tzw. nickiem), ponadto osoba składająca skargę nie jest 

mieszkańcem miasta  Brzeziny, a podane nazwisko jest fikcyjne i nie podano adresu 

zamieszkania, na który należałoby skierować odpowiedź. Wymogi Kpa w zakresie 

rozpatrzenia skargi nie zostały spełnione, należy więc rekomendować Radzie Miasta  

pozostawienie skargi bez rozpoznania. 

Radca prawny p. Agnieszka Piwek wyjaśniła, że wymogi § 8 ust 1 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków nie zostały spełnione, skargę należy uznać za anonimową i pozostawić bez 

rozpoznania. Taką opinię prawną przekazała Komisji Rewizyjnej p. adw. Marzena 

Warpechowska. 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że w jego ocenie skarga dotyczy  opieszałości 

burmistrza w udzieleniu informacji publicznej i powinna być rozpatrywana w innym trybie i 

przez WSA. Pani mecenas broni tego projektu uchwały i radny to rozumie.  

Mecenas Agnieszka Piwek odpowiedziała m.in., że wymogi KPA i rozporządzenia w sprawie 

skarg nie zostały tutaj spełnione – brak oryginalnego podpisu i adresu zamieszkania. 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Klimczak odczytał projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi radnych. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, czy mec. Agnieszka Piwek zgadza się z autorką opinii 

prawnej adwokat Marzeną Warpechowską. 

Mec. Agnieszka Piwek udzieliła odpowiedzi twierdzącej. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie radnych. 



   

Wynik głosowania był następujący: Głosy „za” - 10, głosy „przeciw” – 3. 

14. Wolne wnioski i sprawy różne 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły do jego wiadomości pisma oraz życzenia 

wielkanocne.  

Radny Tadeusz Barucki zapytał, na jakim etapie jest realizacja projekt pn. „Strefa 

inwestycyjna” oraz jakie były dotychczasowe wydatki na to zadanie. Zapytał także o postępy 

ws. utworzenia alternatywnych miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Głowackiego. 

Ponowił wniosek o usunięcie piachu zalegającego w ul. Konopnickiej, który po deszczach 

spłynie do kanalizacji burzowej.  

Burmistrz odpowiedział, że w ramach zadania pn. Budowa zrównoważonego systemu 

mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do potrzeb sieci transportu multimodalnego 

Aglomeracji Łódzkiej, ma zamiar utworzyć m. in. miejsca parkingowe.  

W sprawie projektu „Strefa inwestycyjna” burmistrz wyjaśnił, że zakończył się I etap projektu 

– powstała koncepcja i projekt techniczny, czekamy na ogłoszenie konkursów w ramach 

RPO. Prawdopodobnie operatorem będzie COP – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. 

Dodał, że będziemy starali się aplikować juz w pierwszym konkursie. Szacowana wartość 

projektu to 500 tys. zł.  

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że pracownicy Spółdzielni Socjalnej przystąpili już do 

omiatania ulic. Obiecała, że podejmie interwencję, aby zajęli się uprzątnięciem piasku z ul. 

Konopnickiej. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, przy pomocy jakiego sprzęty Communal Service będzie 

wykonywać prace porządkowe, skoro zamiatarka uległa awarii. 

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że Spółdzielnia Socjalna ma do dyspozycji 2 zamiatarki.  

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę, że zakupiona przez poprzedniego zastępcę burmistrza 

zamiatarka jest wątpliwej jakości i była już wielokrotnie naprawiana. 

Burmistrz wyjaśnił, że zakupu używanego sprzętu dokonano w ramach przetargu. 

Radny Tadeusz Barucki doradził, by dokonywać racjonalnych wyborów w zakresie zakupu 

sprzętu stanowiącego wyposażenie Communal Service. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, czy za obsługę zamiatarki odpowiada stały operator, czy  

sprzęt jest użytkowany przez różnych pracowników Spółdzielni Socjalnej. Zauważył, że na 

zakup zamiatarki wydaliśmy już około 100 tys. zł. plus naprawy. Zaproponował, by 

Communal Service wyznaczyła jednego pracownika, który będzie miał pieczę nad maszyną. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski powiedział, że do zabrania głosu skłoniły go 

słowa radnego Tadeusza Baruckiego wypowiedziane na IV sesji Rady Miasta Brzeziny z 29 

stycznia 2015 r., kiedy to radny Tadeusz Barucki stwierdził, że obserwuje niechęć w stosunku 

do swojej osoby i przypomniał o ówczesnym projekcie uchwały odwołującej go z funkcji 

radnego. Wiceprzewodniczący wspomniał wówczas o piśmie Wojewody w tej sprawie. Radny 



   

Tadeusz Barucki zareplikował wtedy, że woli walczyć z Wojewodą niż z radnym Andrzejem 

Kurczewskim. Wiceprzewodniczący Rady podkreślił, że posiada wspomniane pismo 

Wojewody (" i nie tylko jedno"). Dodał, że oczekiwał raczej pochwały od radnego za to, że 

spółdzielnia mieszkaniowa, reprezentowana przez niego, "dostała zgodę na zbycie przez 

miasto w trybie bezprzetargowym praw własności działki". Wiceprzewodniczący powiedział, 

że grupa mieszkańców miasta zwróciła się do niego o odwołanie radnego Tadeusza 

Baruckiego. Kopię pisma przekazano Wojewodzie. Po kilku dniach Wojewoda przesłał pismo 

z zapytaniem, czy radny Tadeusz Barucki pełni funkcję prezesa spółdzielni mieszkaniowej 

oraz kiedy Rada Miasta zamierza podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego. Następnie 

pojawiło się drugie pismo od mieszkańców, w którym zarzucali Radzie bezczynność w tej 

sprawie z uwagi na łączące radnych relacje towarzyskie. Wiceprzewodniczący Rady 

nadmienił, że zwrócił się o opinię do radcy prawnego, który orzekł, że należy radnego 

odwołać.  Wiceprzewodniczący poinformował jeszcze o wpływie kolejnego pismo Wojewody, 

który nalegał na odwołanie radnego Tadeusza Baruckiego, wskazując 5 – dniowy termin. 

Wiceprzewodniczący zaznaczył, że nie miał prawa ukryć tych pism. Wyraził zdziwienie 

atakiem radnego Tadeusza Baruckiego na IV sesji na swoją osobę.  

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski zaznaczył, że przewodniczący może jedynie 

zwołać sesję i prowadzić obrady, to Rada ostatecznie podejmuje decyzje. Przypomniał, że w 

sesji uczestniczyło 14. radnych, zgłoszono wniosek o zdjęcie projektu uchwały o wygaśnięciu 

mandatu radnego z porządku obrad. 9. radnych zagłosowało „za”, 3. – „przeciw”, 1. głos był 

wstrzymujący się. Wyjaśnił, że Wojewoda miał prawo do takiego działania, gdyż sprawuje 

nadzór nad Radą zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.  

Radny Tadeusz Barucki wyraził opinię, że to nie on rozpoczął tę wojnę. Poczuł się 

sprowokowany wypowiedzią wiceprzewodniczącego w tygodniku BIS.  Radny zaakcentował, 

że zgodnie z przepisami prawa, gdy Rada nie odwoła radnego, robi to wojewoda z urzędu. 

Tymczasem Andrzej Kurczewski przygotował projekt uchwały o wygaśnięciu mandatu 

radnego. Radny poinformował, że wyjaśniał sprawę u dyrektora Wydziału Prawnego, 

Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego, gdzie przedstawiał dokumenty oraz orzecznictwo 

NSA w Rzeszowie w podobnym przypadku a dyrektor zajął stanowisko na jego korzyść. 

Zarzucił Andrzejowi Kurczewskiemu niepełną wiedzę. Nadmienił, że ówczesny 

przewodniczący Rady Andrzej Kurczewski nie musiał „wyręczać wojewody”. Stwierdził, że 

projekt uchwały o wygaśnięciu jego mandatu nie miał podstawy prawnej. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski powtórzył, że nie mógł wówczas tuszować 

sprawy, ponieważ ponaglał go wojewoda.  

Radny Tadeusz Barucki powiedział, ze musiał udowadniać, że nie działał jako radny na 

majątku miasta.  

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że wniosek o odwołanie radnego nie był jego, a 

mieszkańców miasta. 

Radny Tadeusz Barucki zarzucił wiceprzewodniczącemu nieznajomość prawa. 

Wymienił jako inicjatorów pomysłu: Romana Sasina, Tadeusza Jadczaka, Jadwigę Stasiak i 

nazwał ich „przeciwnikami bandy Kłopockiego”. Powiedział, że wolałby walczyć z 

wojewodą niż z Andrzejem Kurczewskim. 



   

Przewodniczący Rady zakończył dyskusję, uznając, że nie dojdzie do porozumienia stron. 

Radny Maciej Sysa zapytał, kiedy można się spodziewać zakończenia zmian w projektach i 

ogłoszenia przetargu na przebudowę ul. Skłodowskiej-Curie. 

Burmistrz wyjaśnił, ze mamy zagwarantowaną kwotę w budżecie i do tej kwoty musimy 

przeprowadzić inwestycje, dostosowując zakres projektu do kosztorysu. Początkowo projekt 

miał szerszy zakres, ale będzie realizowany w takim wymiarze, na jaki wystarczy środków. 

Odpowiedział, że sprawa będzie załatwiana bez zwłoki.  

Radny Maciej Sysa zapytał, odnosząc się do  „opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej”, czy 

była to druga „opinia”( radnemu chodziło o ustalenia pokontrolne ). 

Burmistrz poprosił o doprecyzowanie, czy chodzi o zalecenia pokontrolne. Jeśli tak, to były to 

zalecenia po czteroletniej kompleksowej kontroli, które nie wykazały żadnych poważnych 

naruszeń. Burmistrz wytłumaczył, że wcześniej została przeprowadzona kontrola doraźna 

(dot. trybu „in house” oraz przetargów z zastosowaniem klauzul społecznych. Powiedział, że 

projekt protokołu z kontroli w sposób nieuzasadniony wskazywał na 6-7 naruszeń, dlatego 

burmistrz nie podpisał protokołu i złożył odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

odstąpiło od zarzutów, poza jednym - w sprawie zastosowania klauzul społecznych przy 

pierwszym przetargu, który wygrała spółka  Remondis w konsorcjum z firmą Cleaner w 

Łodzi. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wnioskował o ukaranie burmistrza, 

jednakże ostatecznie oczyszczono burmistrza ze wszystkich zarzutów. Komisja dyscyplinarna 

przyznała, że burmistrz postępował właściwie. 

Radna Grażyna Pietrasik zadała pytanie odnośnie sesji w styczniu, czy burmistrz spotkał się z 

władzami wojewódzkimi w sprawie przekazania drogi Dąbrowskiego na rzecz odcinka innej 

drogi. Chciała wiedzieć, czy spotkanie doszło do skutku i jeśli tak, jakie są jego skutki. 

Burmistrz poinformował, że spotkanie z dyrektorem ZDW było dwukrotnie przełożone. 

Natomiast burmistrz spotkał się z marszałkiem WŁ Witoldem Stępniem i Joanną 

Skrzydlewską. Za wcześnie jednak na rozmowy o konkretach, ponieważ nie wypracowano 

wspólnego planu. Burmistrz ma jednak nadzieję na kompromis, gdyż ZDW chce przekazać 

miastu część drogi. 

Radna Grażyna Pietrasik przypomniała o nierozwiązanym problemie zakłócania porządku na 

osiedlu Przedwiośnie przy Orliku.  

Zastępca burmistrza Justyna Nowak powiedziała, że dobry pomysł poddał pod rozwagę radny 

Przemysław Maślanko, by znając grafik rozgrywek piłkarskich, patrolować w te dni boiska. 

Taka sugestia będzie przekazana Policji. 

Radna Grażyna Pietrasik prosiła, by nie bagatelizować problemu.  

Zastępca burmistrza powiedziała, że sprawę utrudnia fakt, iż jest to teren BSM.  

Radna Grażyna Pietrasik zwróciła uwagę, że BSM nie ma służb, które będą utrzymywać 

porządek. 

Zastępca burmistrza powiedziała, że jest to zadanie Policji i Straży Miejskiej. 



   

Burmistrz zaproponował, by zainteresować sprawą prezesa Brzezińskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

Radna Grażyna Pietrasik nadmieniła, że takie wnioski były składane do prezesa. Odpowiedź 

była taka, ze prezes nie ma narzędzi do rozwiązania problemu. 

Przewodniczący Rady zasugerował, by zorganizować spotkanie przedstawicieli spółdzielni , 

burmistrza, radnej Grażyny Pietrasik, reprezentantów środowiska piłkarskiego, organizatorów 

ligi Orlikowej, w celu wypracowania konsensusu.  

Burmistrz podkreślił, że dużym sukcesem jest to, iż na Orliku nie ma przypadków spożywania 

alkoholu, aktów wandalizmu, co wcześniej było nagminne. Obecnie teren jest kontrolowany, 

burmistrz rozważa zainstalowanie uproszczonego monitoringu.  

Radna Grażyna Pietrasik apelowała, by uwzględnić punkt widzenia mieszkańców 

Przedwiośnia 1 i 1A, gdyż problemy między tymi dwoma blokami nie są incydentalne a 

notoryczne.  

Burmistrz poinformował, że ma plan  stworzenia polityki młodzieżowej w Brzezinach.  

Radny Jakub Piątkowski zapytał z ironią - wskazując na mikrofon - czy jest to zapowiadany 

wysokiej jakości sprzęt nagłośnieniowy.  

Burmistrz powiedział, ze używany na obecnej sesji sprzęt pożyczono z projektu Rewitalizacja 

Społeczna, przekazany został do Centrum Promocji i Kultury. Są to profesjonalne mikrofony 

SHURE, które nie będą zakłócane przez inne mikrofony. Planowany przetarg na zakup 

serwera i sprzętu komputerowego jeszcze się nie odbył. Te dwa mikrofony i jeden poprzednio 

użytkowany mają być przetestowane na tej sesji. Tego typu sprzęt zostanie zakupiony. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o przypadek dewastacji placu zabaw w parku miejskim. 

Chciał wiedzieć, czy dzięki monitoringowi udało się zidentyfikować sprawcę, oraz kiedy 

szkody będą naprawione. 

Burmistrz zapytał, kiedy miało miejsce to zdarzenie, gdyż nie dotarła do niego taka 

informacja. Nadmienił, że dwa dni temu jechał w tamtej okolicy i nie zauważył szkód. 

Radny Jakub Piątkowski odpowiedział, że było to ok. 3-4 dni temu. 

Przewodniczący Rady wtrącił, że zniszczono m. in. ogrodzenie miejsc do grillowania. 

Informacja o dewastacji pojawiła się na fanpage’u miasta.  

Burmistrz powiedział, że sprawdzi to. Wspomniał, ze WFOŚ ogłosił konkurs na rewitalizację 

przestrzeni parkowej o znaczeniu historycznym z nadzorem konserwatora zabytków. 

Poinformował, że aplikacja jest w przygotowaniu. Projekt ma obejmować oświetlenie i 

przystanek. 

Radny Daniel Szymczak zaprosił radnych na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych 8 

kwietnia o godz. 14.00 na sali konferencyjnej. Będzie dotyczyła Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2015-2020.  



   

Burmistrz zaprosił na spotkanie wielkanocne 3 kwietnia o godz. 10.00. 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że od dłuższego czasu pojawiają się głosy dotyczące 

potrzeby utworzenia kina w mieście. Radny wspomniał o projekcie studyjnym „kino za 

rogiem”, gdzie minimalna ilość miejsc to 20 z możliwością dofinansowania środkami 

zewnętrznymi. Poprosił, by przekazać tę sugestię dyrektor CPiK. Radny uważa, że taka 

inicjatywa mogłaby zaspokoić oczekiwania mieszkańców.  

Zwrócił uwagę na zjawisko starzenia się naszego społeczeństwa, co potwierdziły 

sprawozdania MOPS oraz PUP. W związku z tym apelował o zainteresowanie programem 

SENIOR WIGOR. Dotyczy on m.in. utworzenia obiektu dziennego pobytu seniorów w różnej 

formule. Następnie poinformował o projekcie ustawy o ochronie krajobrazu, która nałoży na 

samorząd gminy obowiązek dbania o estetykę i uporządkowania spraw reklam oraz  banerów. 

Powiedział, że być może będą potrzebne zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego.  

Wspomniał, że w przededniu sesji radni wizytowali budowę budynku komunalnego 

wielorodzinnego przy ul. Św. Anny. Poprosił też, by zorganizować zwiedzanie miejskiego 

wysypiska śmieci jeszcze przed debatą nt. gospodarki odpadami komunalnymi. Opinie nt. 

wysypiska są rozbieżne, dlatego należy się mu przyjrzeć, by poznać tam warunki pracy. 

Pochwalił inicjatywę burmistrza dotyczącą zaprezentowania postępów prac nad budową 

budynku komunalnego. Zaproponował, by co 2-3 tygodnie robić sesję zdjęciową, ilustrującą 

efekty prac budowlanych. Zabrał głos w sprawie Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi 

Brzezińskiej. Placówka jest obciążana opłatami za media naliczanymi z metra, pracuje w 

wymiarze 10-12 godzin tygodniowo, a płaci jak za 40 godzin, co nie jest sprawiedliwe. 

Należy naliczać opłaty proporcjonalnie.  

Przewodniczący Rady zauważył, że organizacja ZHP użytkuje lokal o znacznie większej 

powierzchni, a płaci mniej po porozumieniu z dyrektor CPiK.  

Burmistrz zaznaczył, że bardzo ceni działania Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi 

Brzezińskiej. Dodał, ze jest to organizacja, która działa tylko w oparciu o składki i darowizny, 

natomiast nie korzysta z dotacji. Stąd decyzja, by czynsz za wynajem lokalu był na 

minimalnym poziomie, 1 zł za metr kw. Problem polega na tym, że Stowarzyszenie 

wynajmuje lokal w starym budynku, gdzie w okresie zimowym są wysokie opłaty za 

ogrzewanie. Wyjaśnił, że jeśli obniży opłatę za media dla Stowarzyszenia, spowoduje to 

podwyżki dla innych najemców pomieszczeń w budynku na Sienkiewicza 11. Zapowiedział, 

że popracuje nad tą sprawą.  

Poinformował, że uwzględnione będą potrzeby lokalowe innych organizacji i że trwa obecnie 

przebudowa pomieszczeń po byłej filii biura poselskiego SLD. W wyremontowanym lokalu 

mogą znaleźć miejsce organizacje społeczne i polityczne. 

Burmistrz zabrał także głos w sprawie sortowni odpadów. Wyraził uznanie dla organizacji 

pracy szefa sortowni Grzegorza Maślanko. Powiedział, że sortownia jest dobrze wyposażona, 

ale są także pewne braki. Nadmienił, że postanowiono dosprzętowić sortownię, by proces 

przetwarzania odpadów odbywał się w lepszych warunkach i spełniał wszystkie normy.  

Nawiązując do programu SENIOR WIGOR powiedział, że na Radzie Senioralnej zwrócił na 

niego uwagę radny Tadeusz Klimczak. Burmistrz zapowiedział, że miasto będzie aplikować 

http://m.in/


   

do tego programu. Dotacja jest na poziomie 200 tys. zł, z czego: 100 tys. zł na infrastrukturę, 

50 tys. zł – wyposażenie, 50 tys. zł – zatrudnienie 4 specjalistów i wyżywienie dla 20 

seniorów. Są to środki niewystarczające. Obiekt znajduje się na terenie byłej stolarni przy ul. 

Św. Anny. Są szanse na pozyskanie środków z EFS na dofinansowanie.  

Jeżeli chodzi o projekt kina – CPiK miał krótkotrwały projekt niewielkiego kina studyjnego. 

Zauważył, że Muzeum Regionalne co roku oferuje otwarte kino letnie. Przykład Koluszek 

pokazuje, że projekt taki jest nieopłacalny, ponieważ obecne możliwości nowej techniki 

przekazu dają łatwiejszy i szerszy dostęp do filmów. Dodał, ze dyrektor CPiK śledzi 

wszystkie nowe projekty. Niestety ostatnio przepadł projekt na kompleksową modernizację 

Centrum Kultury i Promocji w Brzezinach z Narodowego Centrum Kultury. Zabrakło 

dosłownie  kilku punktów.  

Burmistrz nadmienił, że ostatnia wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej uwidoczniła duży 

potencjał placówki, z oferty MBP korzysta wiele osób. Burmistrz uprzedził, że w związku z 

50-leciem oddziału dziecięcego pojawi się wniosek o przesunięcie środków z budżetu miasta 

do budżetu MBP na wyposażenie tego oddziału w nowy sprzęt, przyjazny dla dzieci i ich 

opiekunów. 

Radny Zbigniew Bączyński podzielił się spostrzeżeniem, że podczas występu młodzieży 

licealnej w MBP zaskoczył go brak gimnazjalistów. Prezentacja była okazją do 

wypromowania Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto  zawnioskował  o wymianę mebli w 

gabinecie  (synowej), kierownik jednostki organizacyjnej miasta, bo te, które są na 

wyposażeniu pamiętają wczesnego Gomółkę, uzasadniając, że są przestarzałe i zużyte. 

Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych przewodniczący oddał głos mieszkańcom miasta. 

Jako pierwszy wystąpił Eugeniusz Brot. 

Pan Eugeniusz Brot wypowiedział się w sprawie niewystarczającej ilości miejsc 

parkingowych dla mieszkańców miasta przy terenie szpitala w Brzezinach. Przy ul. Szarych 

Szeregów nie sposób zaparkować. Parking przy głównym wejściu został przeznaczony dla 

personelu, średnio dziennie parkują tak 3-4 pojazdy, a miejsce jest dla 30. Wnioskował, by  

zająć się tym problemem. Zasugerował wykupienie terenu od pana Marka Knoppa, który ma 

działkę wzdłuż ul. Wojska Polskiego i utworzenie tam parkingu. Zaproponował także nabycie 

działki naprzeciwko budynku szpitalnego. Poinformował, że 23 marca podczas gali w 

Warszawie uhonorowano prof. Adama Dzikiego tytułem „Osobowość roku 2015”, a szpital w 

Brzezinach okrzyknięto „Sukcesem roku 2015”. Uważa, że dodało to naszemu miasto dużego 

splendoru.  

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że w tygodniu BIS pojawiła się informacja, iż dzięki 

staraniom wiceprzewodniczącego Andrzeja Kurczewskiego i wicestarosty Romana Sasina 

parkowanie na terenie szpitala jest możliwe.  

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, ze jest autorem tej informacji, która ukazała się 

odpłatnie w BIS-ie. Dodał, że podczas spotkania z p. Zdzisławem Ziółkowskim z 

Powiatowego Centrum Zdrowia  uzyskał  zapewnienie, że druga brama od ul. Skłodowskiej-

Curie będzie otwarta i można tam parkować w miejscach wyznaczonych.  

Wiceprzewodniczący uczestniczył w lutym w sesji Rady Powiatu i zadał pytanie, czy parkingi 

będą tworzone, nie uzyskał wówczas odpowiedzi. Pojawiały się różne propozycje nabycia 



   

działek pod miejsca parkingowe (np. od Szarych Szeregów do Kilińskiego). Według 

wiceprzewodniczącego Powiat nie był zainteresowany tematem. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie chciał obrazić wiceprzewodniczącego.  

 Przewodniczący Rady poprosił o zakończenie dyskusji. 

 Burmistrz powiedział, ze jest to interes szpitala. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił, by mu nie przeszkadzano podczas wypowiedzi. Zaznaczył, 

ze jego wypowiedź nt. ogłoszenia w BIS nie była ironiczna ani nie miała pejoratywnego 

wydźwięku. 

Pani Krystyna Kejna powiedziała, że w tej kadencji mamy „inwestycyjny zawrót głowy”. 

Zaznaczyła, że użyteczność fotowoltaiki została skompromitowana przez specjalistów. Podała 

przykład Wierzchosławic, gdzie zastosowanie rozwiązań fotowoltaicznych podobno ma 

przyczynić się do finansowego upadku gminy. Wyraziła swoje wątpliwości co do niektórych 

pomysłów inwestycyjnych np. SMART CITY.  Podkreśliła, że są ważniejsze problemy np. 

kwestie bezpieczeństwa, brak odpowiedniej sygnalizacji świetlnej, stan rzeki Mrożycy. 

Skonstatowała, że przeważają inwestycje, które pochłaniają duże środki finansowe, a mają 

niewielką szansę na zrealizowanie. Powiedziała, że należy zweryfikować koncepcje 

inwestycyjne pod kątem ich użyteczności. Zapytała, co kryje się pod pojęciem „fiszka 

projektowa”, ponieważ nie miała okazji spotkać się z tym określeniem. Chciała znać efekty 

konkursu, który dotyczył zgłaszania przez mieszkańców najbardziej niebezpiecznych miejsc 

w mieście. 

Odnosząc się do zdjęcia z porządku obrad tematyki związanej z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, zaproponowała, by poczekać z rozstrzygnięciami w tym zakresie do końca br., 

kiedy to będzie ogłaszany nowy przetarg. Uznała, że pomysł wizytacji wysypiska śmieci jest 

trafiony. Warto przyjrzeć się warunkom pracy.  

Zapytała burmistrza, dlaczego poczuł się „upodlony” jej słowami, wypowiedzianymi podczas 

posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Burmistrz odpowiedział, że owszem wywiązała się między nim a Krystyną Kejną polemika, 

jednakże burmistrz nie przypomina sobie, by padło takie określenie jak „upodlenie”. 

Burmistrz wyraził zdumienie faktem, że Krystyna Kejna jako doktor nauk ekonomicznych ze 

sceptycyzmem wyraża się o najbardziej innowacyjnych projektach i kwestionuje ich 

zasadność. Wyjaśnił następnie pojęcie „fiszka projektowa”. 

Burmistrz nakreślił proces realizacji inwestycji. Wyjaśnił, że ma on swoje etapy: na początku 

jest idea, następnie strategia, kolejno fiszki projektowe (czyli preaplikacje, dokumenty 

bazowe, przygotowujące projekty, gdy nie ma jeszcze wytycznych), projektowanie, studium 

wykonalności pod kątem analizy finansowej, realizacja i rozliczenie. Wyraził przekonanie, że 

siłą gmin są projekty innowacyjne, mające potencjał promocyjny, a także dające miastu 

wymierne korzyści w postaci oszczędności. Burmistrz bronił projektu fotowoltaiki. Wyjaśnił, 

że dramat gminy Wierzchosławice polega na tym, że nie mogą sprzedawać energii. Natomiast 

projekt SMART CITY nie jest uzależniony od ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

będziemy wytwarzać energię jedynie na własne potrzeby. Nie będzie wprawdzie zysków, ale 



   

na pewno pojawią się oszczędności, co nie podlega kontestacji. Mamy zagwarantowane w 

ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowanie na poziomie 75%. 

Możemy też liczyć na środki z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska.  

Odpowiadając na pytanie Krystyny Kejny o konkurs, wyjaśnił, że była to forma konsultacji 

społecznych, dzięki którym powstał pewnego rodzaju zbiór danych. Poznaliśmy zdanie 

mieszkańców odnośnie miejsc w mieście, w których bezpieczeństwo wymaga poprawy. Gdy 

będą wolne środki, w drugiej transzy ma to być ponad 1 mln zł, po rozstrzygnięciu przetargu 

na „schetynówkę”, gdy Rada uzna pomysły mieszkańców za priorytety, będą uwzględnione w 

budżecie.  

Pani Krystyna Kejna zapytała retorycznie, czy stać nas na to, by inwestować pieniądze w 

innowacyjne projekty, podczas gdy brakuje środków na naprawę chodników. 

Burmistrz po raz kolejny wyeksponował fakt, że  realizacja innowacyjnych projektów ma 

przynieść miastu oszczędności.  

Radny Tadeusz Barucki zapytał o powód oznakowania jego inicjałami pisma, jakie otrzymał 

w odpowiedzi na swoje zapytanie. Powiedział, że interpretuje to jako „nawigację”, gdzie 

pismo się znajduje lub gdzie się znajdzie. 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to uzupełnienie systemu informowania. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że domyśla się, że ma to ułatwić zidentyfikowanie 

radnego, który udostępnia materiały inicjatywie „Brzeziny bez cenzury”. Zaznaczył, że jeśli 

będzie chciał to pismo gdzieś przekazać, to i tak to zrobi. Odbiera to jako „GPS” tego pisma.  

Pan Janusz Kopertowski zapytał, kiedy pojawią się na nowo przebudowanych ulicach znaki 

pionowe oraz poziome i kiedy będą namalowane ścieżki rowerowe. Powiedział, że oczekuje 

na publikację po konferencji z udziałem naukowców UŁ, jaka miała miejsce w roku 

jubileuszowym i dotyczyła „Zaginionego miasta ”. Apelował o oddanie w ręce fachowców 

inwestycji dot. m. in. zainstalowania oświetlenia w parku miejskim.   

Burmistrz wyeksponował fakt, że miasto jest właścicielem parku i zarządza tą przestrzenią 

publiczną. Dodał, że specjaliści są angażowani do przygotowania m.in. dokumentacji 

technicznej. Wyjaśnił, że znaki poziome nie będą malowane, oznakowanie pionowe 

wyczerpuje standardy w tym zakresie. Będziemy budowali kolejne  kilometry ścieżek 

rowerowych np. na wysokości szpitala.  

Poinformował, że wspomniane obchody 50-lecia oddziału dziecięcego MBP rozpoczną 

podsumowanie jubileuszu 650-lecia miasta, zakończymy na 651. urodzinach miasta. W tym 

cyklu imprez odbędzie się promocja tomu pokonferencyjnego. Obiecał Januszowi 

Kopertowskiemu egzemplarz z dedykacją od autorów z UŁ.  

Pan Janusz Kopertowski powiedział, że na jego oczach awarii uległa zamiatarka, będąca 

własnością Communal Service. 

Burmistrz powiedział, że pozostawia to prezesowi Spółdzielni Socjalnej. 

http://m.in/


   

Przewodniczący Rady zapytał, czy są kolejne głosy. 

Radny Grzegorz Maślanko zapytał, gdzie Zarząd Dróg Krajowych - zarządca drogi nr 72 

pozostawia swoje odpady po sprzątaniu drogi.  

Zastępca burmistrza wyjaśniła, że ZDK zleca to zadanie firmie zewnętrznej i leży to w gestii 

tej firmy. Dodała, że nie dotarły do niej informacje na temat tego, że odpady te są 

pozostawiane na terenie miasta.  

Radny Grzegorz Maślanko powiedział, że te odpady zostawiane są na ul. Waryńskiego na 

posesji pp. Sobkiewiczów.  

Przewodniczący Rady poprosił o zamontowanie garbów spowalniających w ul. Słonecznej.  

Przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 

grudnia 2014 roku w terminie do 30 kwietnia 2015 r. w 2 egzemplarzach wraz z kopią 

zeznania podatkowego o wysokości dochodu za 2014 rok (PIT). 

Zaprosił 28 marca na godz. 10.00 na spotkanie z kandydatem na prezydenta Januszem 

Korwinem-Mikke, które odbędzie się w CPiK.  

 15. Zakończenie sesji. 

 Wobec wyczerpania porządku obrad zamknął VI sesję Rady Miasta Brzeziny po godz. 17.00. 

 Protokołowali: Justyna Dziagacz, Janusz Sidor 

  

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                                                 Grzegorz  Kędzia 

 

 

 

 


