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Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad . 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie porządku obrad . 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na obciążenie 

zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy ulicy Piłsudskiego 49. 

5. Zakończenie obrad. 

 

1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przywitał radnych i kierownictwo Urzędu Miasta  

i poinformował radnych, że otrzymał pismo burmistrza w sprawie zwołania sesji 

nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad i projektem uchwały Rady Miasta w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie zabudowanej nieruchomości położonej w Brzezinach przy 

ulicy Piłsudskiego 49. Zwołanie Rady w pilnym trybie wynika z terminów i procedur 

załatwiania spraw kredytowych przez dyrektora Muzeum Regionalnego w banku i w 

Urzędzie Marszałkowskim. 

 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

  

Przewodniczący Rady stwierdził obecność 14 radnych. Nieobecny był radny Michał Dróżdż. 

Rada jest wiec władna podjąć uchwałę.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że gospodarzem obrad jest burmistrz i on przedstawia   

      projekt porządku obrad. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował radnym za przybycie na ponadplanową sesję. Wyjaśnił, 

że 10 maja do Urzędu Miasta wpłynął wniosek dyrektora Muzeum Regionalnego w 

Brzezinach Pawła Zybały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  przy 

ulicy Piłsudskiego 49. Wystosował więc pismo do przewodniczącego Rady o ustalenie 

terminu posiedzenia. Burmistrz poprosił dyrektora Muzeum o przedstawienie 

uzasadnienia i projektu uchwały. 

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie    

    zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 49 

 

Dyrektor Paweł Zybała przedstawił wniosek dotyczący konieczności zaciągnięcia kredytu. 

Zabezpieczenie hipoteczne wynosi 530 tys. zł. Dyrektor Zybała przedstawił plan remontu 

budynku Muzeum. Prace mają obejmować wykonanie centralnego ogrzewania, 

klimatyzacji w przestrzeniach ekspozycyjnych, instalacji antywłamaniowej, naprawę 

instalacji elektrycznej. Oprócz tego konieczna jest przebudowa klatki schodowej, 

świetlicy, wymiana tynków oraz malowanie ścian.  

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o okres spłaty kredytu? 
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Dyrektor Paweł Zybała odpowiedział, że jest to okres 10 lat. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, na jakim etapie realizacji jest projekt? 

 

Dyrektor Paweł Zybała poinformował, że w chwili obecnej zajmuje się działaniami 

promocyjnymi i przygotowaniem umowy z bankiem. Roboty budowlane mają zakończyć 

się we wrześniu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dalsze pytania, ale skoro ich nie było, poprosił o 

przedstawienie projektu uchwały. 

 

Dyrektor Paweł Zybała odczytał projekt uchwały. Projekt ten stanowi załącznik do protokółu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi dotyczące przedstawionego projektu? 

 

Nie było uwag, a przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych „za”. Uchwała przeszła jednomyślnie. 

 

5. Zakończenie obrad. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował radnym za przyjęcie uchwały. Powiedział, że dzisiejsza 

sesja jest okazją, aby przedstawić radnym plany projektów finansowanych  z udziałem 

środków  Unii Europejskiej. Projekt operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, zakłada 

walkę z wykluczeniem społecznym powodowanym brakiem dostępu do Internetu i 

komputera. W programie tym wezmą także udział rodziny zastępcze oraz rodziny 

wychowujące dzieci z pewnym stopniem niepełnosprawności. Kolejny projekt 

zaproponowany przez burmistrza dotyczy rewitalizacji centrum Brzezin. Projekt ten  ma 

obejmować Plac Jana Pawła II i ulicę  Berka Joselewicza. Koszt całkowity tej inwestycji 

wynosi 5 mln zł, a 80 % będzie finansowane ze środków unijnych.  

      Następnie burmistrz poinformował  radnych o nawiązaniu współpracy z firmą „Agat” z 

Koluszek, która zamierza rozpocząć produkcję elementów z tworzyw sztucznych. 

Produkcja ma być prowadzona w zakładzie wytwarzającym dotychczas opakowania, przy 

ulicy Stryjkowskiego. Zapewnił, że produkcja prowadzona prze tę firmę nie będzie 

szkodliwa dla mieszkańców oraz dla środowiska. Burmistrz przekazał informację 

dotyczącą planów budowy hipermarketu TESCO na działce przylegającej do Urzędu 

Miasta. Dokładniejsze informacje będzie można przedstawić po rozmowach z 

kierownictwem TESCO. Poinformował także o propozycji zorganizowania w Brzezinach 

zawodów z serii STRONG MEN. Impreza odbyłaby się na stadionie przy ul. Sportowej. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że najpierw należałoby rozebrać ruinę po budynku 

hotelowym na stadionie, bo jest to element, który szpeci obiekty stadionu. 

 

Burmistrz poruszył także sprawę zmian w organizacji żywienia w placówkach oświatowych i 

wyboru ajenta. Podkreślił, że wszystkie pracownice kuchni otrzymają  wypowiedzenia a 

następnie 7 z nich zostanie zatrudnionych przez ajenta, który wygra przetarg, a 3 

pracownice przejdą na świadczenie przedemerytalne. 
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Radny Tadeusz Barucki powiedział, że ma wątpliwości, czy firma, która wygra przetarg, 

będzie musiała  zatrudnić nasze pracownice. 

 

  Burmistrz wyjaśnił, że jeśli ajent będzie działał z wykorzystaniem majątku miasta, to będzie    

         musiał  zatrudnić  nasze kucharki.  

 

Burmistrz poinformował o niewątpliwym sukcesie władz miasta, bowiem przyjęto do 

przedszkoli wszystkie zgłoszone dzieci. Udało się to, dzięki utworzeniu trzech 

dodatkowych grup przedszkolnych. 

  

Radna Małgorzata Pyka zapytał burmistrza ile nas  będą kosztować  zmiany w organizacji 

żywienia w oświacie? 

 

Burmistrz odpowiedział, że nic. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała czy jeśli kucharki zostaną zwolnione, to czy otrzymają 

odprawy? 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie otrzymają odpraw. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o zmiany w zakresie rewitalizacji  placu Jana Pawła II? 

 

Burmistrz odpowiedział, że będą to elementy małej architektury, np. przebudowa lub budowa 

parkingów oraz urządzenie zieleni. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że obecnie mamy sesję nadzwyczajną, która nie 

przewiduje wprowadzenia nowych tematów pod obrady i poprosił, aby przenieść dyskusję 

na sesję planowaną za tydzień. Przewodniczący zaproponował spotkanie integracyjne 

radnych po środowej sesji Rady Miasta. Będzie to okazja uczczenia Dnia Samorządowca. 

Poprosił, aby organizacją tego spotkania zajęła się pani wiceprzewodnicząca Zofia 

Krawczyk. Przewodniczący poinformował również o obchodach jubileuszu X lecia 

Powiatu Brzezińskiego oraz o Dniach Brzezin. W związku z tym poprosił burmistrza o 

poprawę estetyki i czystości miasta, zwłaszcza, że będziemy mieli gości z zagranicy. 

 

Obrady sesji zakończono o godz. 15.00. 

 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                 Zbigniew  Bączyński  

       

  

 

 

 

 

 

 


