
 1 

 
 
 
 
 
 

            PROTOKÓŁ 

 

        NR   II / 12 / 2010    

 

              II    SESJI 

 

        RADY   MIASTA 

 

              BRZEZINY 

 
 

 

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                      Początek obrad: 14 grudnia 2010 r. 

                                                                                                     Godz.: 10.00 

 

 
 
 
 
 
 



 2 

 

Proponowany porządek obrad przekazany radnym przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu I sesji Rady Miasta. 

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną  Ewie Chojce i złożenie ślubowania radnej. 

      6.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza P. Marcinowi Plucie i złożenie  

           ślubowania burmistrza. 

      7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta  

           Brzeziny 

      8.  Powołanie doraźnej komisji ds. zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny. 

      9.  Wolne wnioski. 

    10.  Zakończenie obrad. 

 

1. Otwarcie sesji. 

  

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otwierając obrady II sesji Rady Miasta poprosił o 

powstanie obecnych i odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie przywitał przybyłych :  

nowowybranego burmistrza Marcina Plutę z małżonką, ustępującą burmistrz Ewę Chojkę, 

radnych  Miasta Brzeziny, radnych powiatu Brzezińskiego z przewodniczącym Marianem 

Krasińskim, przewodniczących rad poprzednich kadencji, byłego burmistrza Brzezin Marka 

Kłopockiego, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, prezesów spółek 

miejskich, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej  Barbarę Stańczyk radnych 

poprzednich kadencji, młodzież, zaproszonych gości i przybyłych licznie mieszkańców 

Brzezin. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie podpisanej listy obecności prawomocność obrad 

Rady Miasta. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Zapytał, czy są uwagi do 

przedstawionego porządku sesji. Uwag nie było, więc stwierdził, że porządek obrad został 

zaakceptowany przez radnych. Zareagował na uwagę z sali w sprawie przegłosowania 

porządku obrad, że w przypadku braku uwag radnych porządek zostaje przyjęty bez 

konieczności przegłosowania. 

 

4. Przyjęcie protokółu I sesji Rady Miasta.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół poprzedniej sesji został przygotowany i wyłożony do 

wglądu w biurze Rady Miasta. Zapytał, czy są uwagi do protokółu? Nikt się nie zgłosił, więc 

poprosił o przegłosowanie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” przyjęciem protokółu było 13 radnych, 1 wstrzymał 

się od głosu. 
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5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną Ewie Chojce i złożenie ślubowania radnej. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Ewa Chojka została wybrana 21 listopada 2010 r. radną i że 

na poprzedniej sesji nie złożyła ślubowania z powodu nieobecności. Poprosił przewodniczącą 

Miejskiej Komisji Wyborczej Barbarę Stańczyk o wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną 

Ewie Chojce. 

 

Przewodnicząca MKW Barbara Stańczyk wręczając zaświadczenie o wyborze Ewy Chojki na radną 

pogratulowała jej i życzyła sukcesów w pełnieniu tej funkcji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie roty ślubowania przez wiceprzewodniczącą Rady 

Zofię Krawczyk. 

 

Ewa Chojka złożyła ślubowanie radnej poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję”, a przewodniczący 

Rady przywitał ją w gronie radnych. 

 

6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza Marcinowi Plucie i złożenie ślubowania 

    burmistrza. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wręczenie zaświadczenia o wyborze Marcina Pluty na burmistrza 

przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej. 

 

Podczas wręczania zaświadczenia zgromadzeni uczestnicy tej uroczystości zgotowali nowemu 

burmistrzowi Marcinowi Plucie owację z brawami. 

 

Następnie  przewodniczący Rady poprosił o powstanie, a Marcin Pluta odczytał rotę ślubowania 

burmistrza: 

 

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

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

miasta.” Dodał  zdanie „ Tak mi dopomóż Bóg, ślubuję uroczyście”. Również po złożeniu 

ślubowania przez burmistrza Marcina Plutę rozległy się gromkie brawa.   

 

Burmistrz Marcin Pluta serdecznie podziękował wszystkim za liczne przybycie i udział w 

uroczystości objęcia przez niego stanowiska burmistrza. Burmistrz przypomniał pięć głównych 

punktów swojego programu wyborczego. Jednym z priorytetów tego programu jest 

wprowadzenie nowej strategii przestrzennej  dla przyśpieszonego rozwoju miasta, budowy 

obwodnicy drogowej Brzezin i przyciągnięcia nowych inwestycji, wykorzystując bliskie 

położenie skrzyżowania autostrad . Drugim priorytetem jest skuteczna walka z wykluczeniem 

społecznym i komunikacyjnym osób najsłabszych i biednych. Trzecim zadaniem jest zmiana 

podejścia do rozwoju przedsiębiorczości w kierunku ułatwień, pomocy i doradztwa lokalnym 

przedsiębiorcom oraz zachęcenie do inwestowania w Brzezinach przez kapitał zewnętrzny. 

Sprzyjać temu będzie lokalizacja nowych terenów pod inwestycje przedsiębiorstw. 

       Następnym zadaniem jest rozwijanie kultury, sportu, rekreacji i wzrost poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców. Piątym zadaniem jest rozwiązanie problemu masowej 

komunikacji na kierunku Brzeziny – Łódź – Brzeziny, zwłaszcza w czasie szczytu 

komunikacyjnego W rozwiązaniu tego ważnego problemu burmistrz liczy na pomoc władz 

miasta Łodzi. Burmistrz poinformował, że jego pierwszą decyzją personalną jest powołanie na 

stanowisko zastępcy burmistrza doświadczonego samorządowca Romana Sasina. Powiedział, 

że to w większości dzięki wysiłkom , kontaktom i zaangażowaniu Romana Sasina mamy 

dzisiaj powiat brzeziński, co jest bardzo korzystne także dla rozwoju miasta i jego 

mieszkańców. 
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W tym momencie przewodniczący Rady umożliwił składanie kwiatów i gratulacji nowemu 

burmistrzowi przez delegacje organizacji, przedsiębiorstw i instytucji oraz indywidualnych 

mieszkańców. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował również swojej rodzinie, a zwłaszcza małżonce za  znoszenie 

trudów i za wspieranie w okresie kampanii wyborczej. 

 

Głos zabrał także zastępca burmistrza Roman Sasin, który podziękował burmistrzowi za zaufanie i 

za mianowanie na nowe stanowisko. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pogratulował burmistrzowi Marcinowi Plucie i zastępcy 

Romanowi Sasinowi objęcia  stanowisk, życząc aby spełniły się szczere życzenia. 

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta     

    Brzeziny. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Miasta Brzeziny. Projekt uchwały w załączeniu do niniejszego protokółu. 

     Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce w tej sprawie zabrać głos? Nikt się nie zgłosił, więc 

zaproponował przegłosowanie projektu uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, którzy byli jednomyślni i głosowali „za”. 1 osoba nie 

wzięła udziału w głosowaniu. 

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian w 

Statucie Gminy Miasto Brzeziny. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na I sesji Rady Miasta pojawiły się głosy w dyskusji na 

temat potrzeby dokonania zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny. W związku z tym 

proponuje powołanie 3 – osobowej komisji doraźnej, która zaproponuje takie zmiany i oczekuje 

na zgłaszanie kandydatur do tej komisji. 

 

Radna Grażyna Korybut wyraziła chęć pracy w Komisji do spraw zmian w Statucie Gminy. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zaproponowała swój udział w pracach Komisji. 

 

Radny Krzysztof Kotynia zgłosił swój udział w Komisji. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze zgłasza kandydatury? 

 

Radny Adam Miazek powiedział, że chętnie podejmie się pracy w tej Komisji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały, w punkcie 

dotyczącym liczebności składu Komisji i  zaproponował 4- osobowy jej skład. 

 

W głosowaniu radni  13 głosami „za” wyrazili zgodę na propozycję przewodniczącego Rady.  

    1 głos był wstrzymujący się. 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały. 

 

Na 15 obecnych radnych, głosowało 14. 13 radnych było „za” a 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
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9.  Wolne wnioski. 

 

Radny Adam Miazek poparł  wniosek burmistrza w sprawie przedłużenia linii MPK z Łodzi do 

Brzezin. Poprosił też o zamieszczenie na stronie internetowej Brzezin flagi i hymnu miasta. 

Zgłosił też wniosek o wygospodarowanie terenu na utworzenie wolnej podstrefy ekonomicznej 

w naszym mieście. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o rozwiązanie problemu utrudnionego poruszania się po schodach 

na targowisku miejskim oraz prosił o interwencję w sprawie uruchomienia świateł na przejściach 

w obrębie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Bohaterów Warszawy. 

 

10. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta zamknął posiedzenie o godz. 

11.00. Zaprosił też uczestników uroczystości w imieniu burmistrza i jego zastępcy na 

poczęstunek w holu sali konferencyjnej 

 

 

Protokołował: J. Sidor 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady 

 

                                                                               Zbigniew Bączyński 

 


