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Proponowany porządek obrad przekazany przez Burmistrza Miasta Brzeziny i dostarczony wraz z 

projektem uchwały Rady radnym przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian budżetu i zmian w 

budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2012. 

5. Zakończenie obrad. 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przywitał przybyłych radnych i burmistrza Miasta 

Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta. Powiedział, że sesję zwołał z 

inicjatywy burmistrza, w związku z umożliwieniem rozpoczęcia procedury wdrażania do 

wykonania zadania dotyczącego remontu jazu na rzece Mrożycy oraz renowacji stawu w 

parku miejskim. Środki finansowe na ten cel w wysokości 1.200.000 zł pochodzić mają z 
       dotacji MSW, a ich formalne przyznanie poprzedzono promesą. Przewodniczący wyraził nadzieję, 

że zadanie to zostanie zakończone w tym roku. 

 

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że frekwencja radnych pozwala na rozpoczęcie procedury 

związanej z podjęciem przez Radę uchwały, bowiem nieobecnych jest tylko 2 radnych: 

Tadeusz Barucki i Grzegorz Kędzia, który spóźnił się na rozpoczęcie sesji. 
 

3.  Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad sesji. Zwrócił się do burmistrza o 

wyrażenie zgody na rozszerzenie porządku sesji o p. 4 a - rozpatrzenie skargi, która wpłynęła 11 

lipca 2012 r. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Poinformował, że 

Komisja Rewizyjna przed sesją Rady wypracowała swoje stanowisko w sprawie skargi. 

 



Burmistrz Marcin Pluta wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad zaproponowane przez 

przewodniczącego Rady. 

 

W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad ze zmianą w p. 4 a głosowało jednogłośnie 13 radnych 

 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie zmian budżetu  

      i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2012. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie do wprowadzanych zmian w budżecie 

miasta. Powiedziała, że wpłynęła z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych promesa 

dotycząca dotacji na likwidację szkód popowodziowych w wysokości 1.200 tys. zł z 

przeznaczeniem na remont jazu i renowację stawu na rzece Mrożycy w parku miejskim. 

Ponieważ promesa jest tylko obietnicą i nie stanowi podstawy prawnej do zmiany 

budżetu, musimy znaleźć środki w naszym budżecie, aby rozpocząć to zadanie.  Po jego 

zakończeniu i rozliczeniu, nastąpi refundacja środków. Na wykonanie dokumentacji 

omawianego zadania przeznaczymy 100 tys. zł, jako wkład  własny.  

      W związku z tym zwiększą się w budżecie po stronie dochodów o 1.300.000 zł wydatki w 

dziale „Transport i łączność”. Pozostałe zmiany  dotyczą: wprowadzenia dotacji w 

wysokości 186 tys. zł na zadania z zakresu polityki społecznej, w tym 175.229 zł na 

realizację przez MOPS zadania „Aktywność - mój atut”, wprowadzenia do budżetu miasta 

92.336 zł dywidendy spółki PEC i dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 

35 tys. zł na zadanie „Pływaj po zdrowie”. Po stronie wydatków zmiany dotyczą: 

wprowadzenia 1.300.000 zł na remont jazu i renowację zbiornika stawu, 100.000 zł na 

budowę schroniska dla zwierząt, 35.000 zł. na remonty lokali w budynkach przejętych od 

spółki TBS, 13.000 zł na wynagrodzenie dodatkowego pracownika w Przedszkolu Nr 1, 

184.506 zł. na zadanie realizowane przez MOPS „Aktywność – mój atut” i  2.600 zł na 

refundację kosztów związanych z prowadzeniem zajęć wakacyjnych przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną. Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą wewnętrznych przesunięć 

środków między paragrafami na podstawie zarządzenia burmistrza. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję dotyczącą tego punktu obrad. 

 

Radny Jakub Piątkowski powiedział, że przejęcie przez miasto własności stawu i urządzeń 

jazu w parku miejskim generować będzie w latach następnych koszty utrzymania np. 

konserwacji. Poprosił o wyjaśnienie jednej ze zmian z zakresu polityki społecznej. 

 

Skarbnik Grażyna Mela odpowiedziała, że zmiana dotyczy zadania „Przedszkole oknem na 

świat” i nie powoduje ona zmiany wartości zadania. Jest to przesunięcie wewnętrzne 

pomiędzy paragrafami. 

 

Przewodniczący Rady nie zgodził się z poglądem radnego Jakuba Piątkowskiego, mówiąc, że 

zarówno zbiornik wodny w parku, jak i jaz były dotąd niewłaściwie utrzymywane i 

należało właśnie przejąć ten teren, aby go uporządkować po powodzi w 2010 r. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że koszty utrzymania będą na pewno, obawiać się tylko 

należy, czy zdążymy wykonać to zadanie w tym roku. Podejmujemy jednak świadomie 



ryzyko i starać się będziemy wykonać w terminie jak najwięcej prac, by maksymalnie 

wykorzystać przyznaną dotację. 

 

Radna Czesława Gałecka interesowała się czy remont jazu i stawu  w parku jest kontynuacją  

poprzednio wykonywanych robót w parku, czy jest to nowe zadanie? 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że do 15 maja 2012 roku nie byliśmy 

właścicielem działek pod stawem i jazu. Nie mogliśmy więc angażować swoich środków 

w ich utrzymanie. Remont jest więc nowym zadaniem i musimy zrobić  w tym roku jak 

najwięcej, żeby nie stracić przyznanych z ministerstwa funduszy. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że renowacja stawu polegać będzie między innymi na 

oczyszczeniu i pogłębieniu dna zbiornika, aby mógł on pełnić także funkcję retencyjną, 

chroniącą przed wylewem wód i podtopieniami posesji poniżej jazu. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, jaką część dywidendy spółki PEC przejęliśmy do budżetu ? 

 

Burmistrz odpowiedział, że jest to 50 %. Pozostała część jest do dyspozycji spółki z 

przeznaczeniem m.in.. na zwiększenie funduszu socjalnego pracowników PEC. 

 

Radna Czesława Gałecka miała obiekcje, co do zabrania środków z oświetlenia ul. 

Kulczyńskiego oraz do tego, czy 100 tys. zł wystarczy na schronisko dla zwierząt. Radna 

uważa, że chodnik powinno się budować razem z oświetleniem. Jej zdaniem - zamiast 

zaciągać dodatkowe kredyty na inwestycje, moglibyśmy uzyskać potrzebne środki 

rezygnując z niektórych zadań przewidzianych do wykonania w tym roku.      

 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że remont jazu i stawu w parku nie jest inwestycją i nie 

będzie finansowany z kredytu na inwestycje. Jest to zadanie wykonywane ze środków 

własnych jako zadanie bieżące. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o wskaźnik obecnego zadłużenia budżetu miasta. 

 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że planowane zadłużenie budżetu  wyniesie ok. 47 %. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, dlaczego jeszcze nie rozpoczęto budowy boisk z programu 

„Orlik”?  Radna uważa, że do końca roku pozostało niewiele czasu, aby je zbudować. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że roboty ziemne przy budowie boiska „Orlik” 

rozpoczęto właśnie przy Szkole Podstawowej Nr 2. Remont jazu i stawu w parku oraz 

budowę 2 boisk typu „Orlik” finansujemy na razie ze swoich środków, aby po 

zakończeniu prac mogła nastąpić refundacja ze źródeł zewnętrznych. Dodał, że remont 

jazu i zbiornika wodnego w parku kosztować nas będzie praktycznie tylko 100 tys. zł.  

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował radnym za liczne przybycie na sesję nadzwyczajną. 

      Wyjaśnił radnym przeprowadzoną operację finansową według zasad inżynierii 

finansowej, w wyniku której należało obecnie znaleźć ok. 2,5 mln zł. poprzez różne 

przesunięcia środków wewnątrz budżetu potrzebne na prowadzone ważne zadania. 

 

Radna Czesława Gałecka poddała w wątpliwość podany przez burmistrza koszt utrzymania w 

schronisku dla zwierząt jednego psa w wysokości 4 zł dziennie. 



 

Burmistrz odpowiedział, że takie środki na dzienne utrzymanie jednego psa muszą wystarczyć. 

Poinformował, że zmieniono lokalizację schroniska dla zwierząt, biorąc pod uwagę 

protesty mieszkańców w pobliżu wysypiska odpadów przy ul. Łódzkiej. Schronisko ma 

być zlokalizowane w pobliżu oczyszczalni ścieków przy ul. Waryńskiego, na skraju lasu i 

będzie prowadzone przez 2 pracowników Spółdzielni Socjalnej.   Następnie poinformował, 

że wykonanie modernizacji sali konferencyjnej zamierza zlecić także Spółdzielni Socjalnej. 

Wystrój sali będzie zmieniony i nowoczesny. Burmistrz zapowiedział, ze zamierza na sesji 

sierpniowej wprowadzić dodatkowe środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych w 

wysokości 1.200.000 na prowadzenie programu pilotażowego przez MOPS. 

 

Radny Michał Dróżdż poparł projekt budowy schroniska dla zwierząt. Zapytał też, czy nie 

można  obniżyć wydatków budżetowych na zakup sprzętu  użyczanego Spółdzielni ? 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie będziemy kupować nowych i drogich maszyn i urządzeń, ale 

już używane w dobrym stanie technicznym. Podał przykład, że zrezygnowaliśmy z zakupu 

nowego ciągnika za 150 tys. zł na rzecz używanego kilkuletniego za 80 tys. zł. 

 

Radna Czesława Gałecka wyraziła opinię o słabej jakości pracy Spółdzielni Socjalnej. Jej 

zdaniem źle to rokuje, aby powierzyć jej modernizację sali konferencyjnej Urzędu Miasta. 

 

Burmistrz powiedział, że pomysł ten jest odważny. Jeżeli Spółdzielnia Socjalna udowodni, że 

podoła temu wyzwaniu, to będzie wykonywać te prace. Burmistrz poprosił o cierpliwość 

radnych i o przedłużenie terminu oddania sali do użytku o jeden do dwóch miesięcy. 

 

Radna Halina Szczepaniak zauważyła, że przy wjeździe do miasta od strony Łodzi w okolicy 

kościoła farnego widać zaniedbany teren – poprzerastane chwasty i brudny chodnik.  

 

Burmistrz  odpowiedział, że ten teren nie podlega administracji miasta, tylko parafii. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, dlaczego zastępca burmistrza sam osobiście usuwał 

nieczystości z ulic i chodników, na ulicach które nie są własnością miasta? Prowadził na 

przykład zamiatarkę na ul. Modrzewskiego i Kościuszki. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że były takie przypadki, gdy osobiście 

testował pracę zamiatarki, aby stwierdzić stan techniczny chodników oraz miejsca, gdzie 

należy przyciąć żywopłoty. Sprawdzał  sam sprawność zamiatarki podczas uprzątania z 

ulic piasku, aby wyrobić sobie zdanie przed podjęciem decyzji o nabyciu tego sprzętu. 

Sprzątał zamiatarką także brudne odcinki ulic przed procesją Bożego Ciała, ponieważ 

zarządcy ulic wojewódzkich nie reagowali na prośby administracji miasta. 

 

Radny Jakub Piątkowski powiedział, że jeden z mieszkańców Brzezin poprosił go o zadanie 

pytania, jaką funkcję obecnie sprawuje pan Roman Sasin, bo widziany jest zarówno w 

Urzędzie Miasta, w spółce PEC a także kierującego zamiatarką na ulicach miasta. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że obecnie został oddelegowany przez burmistrza do pracy 

w spółce PEC, gdzie czasowo pełni na pełnym etacie obowiązki prezesa spółki a na pół 

etatu pracuje jako zastępca burmistrza. Jak była taka potrzeba, to obsługiwał nawet 

zamiatarkę i nie wstydzi się tego. 

 



Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Finansowo – Budżetowa nie opiniowała 

projektu uchwały, ale jest to dopuszczalne, gdy można bez formalnej opinii komisji 

przedstawić projekt uchwały pod głosowanie Rady. Postawił formalny wniosek o 

zakończenie dyskusji nad zmianami w budżecie miasta i po uzyskaniu zgody radnych 

poprosił o odczytanie projektu uchwały i o głosowanie przedłożonego Radzie projektu. 

 

Głosowało  14 radnych, 13 głosów było „za” i  1 głos wstrzymujący się. 

 

Uchwała Nr XXIII / 66 / 2012 stanowi załącznik do protokółu. 

 

4 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi na Burmistrza 

Miasta Brzeziny bez rozpoznania. 

         

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 

uzasadnienia  projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski powiedział, że w dniu 23 lipca 2012 r. 

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę na burmistrza Miasta Brzeziny przesłaną przez 

Wojewodę Łódzkiego za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Łodzi. Komisja uznała, że skarga nie posiada wymaganych przepisami Kpa nazwisk ani 

adresów, wobec tego uznała pismo skarżących się za anonim i sformułowała wniosek do 

Rady Miasta o nie rozpatrywanie  skargi. Na prośbę przewodniczącego Rady odczytał 

treść przesłanej do rozpoznania skargi. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zdecydowano się omówić sprawę tej skargi, bowiem po 

raz pierwszy jeden z podpisów okazał się fałszywy. Jeden z czytelnych podpisów  dotyczy 

nazwiska „Barucka”. Żadna z osób nosząca to nazwisko nie potwierdziła prawdziwości 

podpisu. Jest to tym bardziej znamienne, gdyż chciano, jak sądzi, zdyskredytować  

pracownicę Urzędu Miasta. Przypomniał, że podszywanie się pod inną osobę jest prawnie 

karalne. Okazuje się, że nikt nie ma odwagi podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem 

pod skargą. Podane argumenty o niszczeniu  zieleni są nieprawdziwe, bowiem zieleń – 

drzewa są także poddane rewitalizacji. Usunięcie z chodnika drzewa wymagało zgody 

konserwatora i taką zgodę uzyskano.  

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że w naszym mieście są trzy kobiety o nazwisku 

„Barucka”. Na sugestię jednej z radnych, że może to być nazwisko „Baracka” burmistrz 

odpowiedział, że to również  sprawdzono i takiego nazwiska w Brzezinach nie ma. 

Burmistrz powiedział, że sam kilka razy sprawdzał zakres i prawidłowość wykonywanych 

prac na placu Jana Pawła II. Poprosił nawet o nadzór nad prawidłowością robót 

związanych z  ochroną istniejących drzew inżyniera  ochrony środowiska absolwenta 

SGGW w Warszawie. Burmistrz powiedział, że zostanie utrzymany stan zieleni na placu, 

bowiem będą tam nasadzenia żywopłotów i powstanie trawnik. Powiedział, że istniejący 

pomnik pozostanie na swoim miejscu, ze względu na oszczędności kosztów, bowiem 

przeniesienie pomnika w inne  miejsce kosztowałoby ok. 200 tys. zł. Pomnik jednak 

zostanie zmieniony poprzez obłożenie go szklanymi taflami. Na placu nie będzie pomnika 

poświęconego papieżowi Janowi Pawłowi II, tylko podświetlony wizerunek  papieża. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że zarzut o niszczeniu zdjętej kostki brukowej 

jest nieprawdziwy. Kostka  zmieszana z wierzchnią warstwą ziemi została złożona na 

placu w spółce PEC oraz na terenie stadionu przy ul. Sportowej. Technologia prac nie 



pozwalała na ręczny odzysk kostki. W odpowiednim momencie kostka zostanie wybrana 

ze składowisk i użyta do prac remontowych na terenie miasta. Podał przykłady innych 

prac w okolicy placu Jana Pawła II poprawiających estetykę centrum miasta i 

zwiększających ilość miejsc parkingowych w tej okolicy. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że stan parkingu przy aptece poprawi się, po rozpoczęciu 

prac przez spółkę pana Marcinkowskiego. Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji 

nad projektem uchwały, przewodniczący Rady poprosił o jego odczytanie  wraz z 

uzasadnieniem a następnie poprosił o głosowanie.  

 

Głosowało jednogłośnie 14 radnych „za”. 

 

Uchwała Nr XIII / 67 / 2012 stanowi załącznik do uchwały. 
 

5. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad XXIII nadzwyczajnej sesji  

Rady Miasta.  
 

Przed zakończeniem obrad o głos poprosił jeszcze zastępca burmistrza Roman Sasin. 

Poinformował, że w sprawie zatrzymania robót drogowych na osiedlu Szydłowiec odbyły 

się 3 rozprawy w Sądzie Rejonowym w Brzezinach, ostatnia 11 lipca 2012 r. Sąd 

przychylił się do stanowiska miasta w sprawie umożliwienia podjęcia przerwanych prac. 

Po  uprawomocnieniu się wyroku będzie można kontynuować i dokończyć przebudowę 

dróg na tym osiedlu. Poinformował także, że p. Kejna otrzymała negatywne stanowisko  

Urzędu Wojewódzkiego w sprawie komunalizacji ul. Kordeckiego. W związku z tym 

wykonawca inwestycji drogowych na osiedlu Szydłowiec rozpocznie wkrótce 

asfaltowanie ulic.  
 

Radny Krzysztof Jeske zapytał, dlaczego nie dokończono jeszcze robót na ul. Słowackiego? 

Poinformował też, że na ul. Chopina zakryte zostały asfaltem 2 studzienki burzowe.   

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że wykonawca robót powinien rozpocząć prace na ul. Słowackiego 

jeszcze w tym miesiącu. Powiedział, że sprawę zakrytych studzienek kanalizacji przyjął do 

wiadomości i rozwiązania problemu. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że do chwili obecnej na ankietę w sprawie satysfakcji 

mieszkańców z pełnionych usług ochrony zdrowia odpowiedziało 430 osób i wypełnione ankiety 

nadal wpływają do Urzędu Miasta. Powiedział, że wykonawca boiska typu „Orlik” przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 przejął teren i rozpoczyna prace ziemne. Burmistrz poinformował, że 

podejmuje rozmowy z firmą Gazownia Łódzka na temat doprowadzenia gazu ziemnego do 

Brzezin. Na koniec podał informację dotyczącą złożenia wniosku o przebudowę dróg w 

Brzezinach z puli ministerstwa – tzw. schetynówek, obejmującą połączenie ul. Małczewskiej 

przez ul. Fredry, Andersa, plac dworcowy do ul. Dąbrowskiego. Długość tego odcinka wynosi ok. 



1.500 mb a przewidywany koszt ok. 2 mln zł. Przy okazji tej inwestycji zostanie wykonane rondo 

w okolicy ul. Św. Anny. 

 

Przewodniczący Rady kończąc obrady życzył radnym dobrego wypoczynku na resztę wakacji.  

 

 

Protokołował: J. Sidor 

 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady  

 

                                                                                          Zbigniew Bączyński 
 


