
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

NR XXV / 10 / 2012 

XXV SESJI 

RADY MIASTA 

BRZEZINY 

z dnia 27. 09. 2012 r. 



Przesłany radnym proponowany porządek obrad XXV sesji przedstawia się 

następująco:  

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 

pierwsze półrocze 2012 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacja o 

przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

Gminy Miasto Brzeziny za pierwsze półrocze 2012  roku. 

9. Informacja o dotychczasowej współpracy ze społecznościami lokalnymi 

innych państw  ze szczególnym uwzględnieniem VI kadencji Rady. 

10. Podsumowanie akcji letniej. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta Brzeziny w sprawie: 

  1) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok 

  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata  

      2012-2028 

  3) współpracy Gminy Miasto Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie 

przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. ,, Zwiększenie 

bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg 

miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, 

Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”  w 2013 roku w ramach Programu 

Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 

Etap II Bezpieczeństwo –  Dostępność – Rozwój” 

  4) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Andrespol na realizację zadania 

publicznego pn. ,, Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne 

południowo- zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu 

dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa” 

  5) udzielenia pomocy finansowej Gminie Andrespol na realizację zadania pn. ,, 

Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic 

przyległych – Etap III” 

  6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3267/2, położonej w Brzezinach przy 

ul. Głowackiego. 

  7) zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2012. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie sesji. 



 

1. Otwarcie sesji.  

 

Obrady XXV sesji Rady Miasta Brzeziny otworzył przewodniczący Rady 

Miasta Zbigniew Bączyński w gościnnych murach Urzędu Gminy Brzeziny, w 

związku z remontem sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. Po otwarciu 

obrad, przewodniczący powitał przybyłych gości, wśród których m.in. byli: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Elżbieta Szklarek. Po raz pierwszy 

w obradach uczestniczył nowy prezes spółki PEC Radosław Bujaśkiewicz. 

Przewodniczący w imieniu własnym i wszystkich radnych nowemu prezesowi 

złożył życzenia sukcesów w pracy.  

Powitał także radnych, burmistrza Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu 

Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek 

miejskich oraz przybyłych na sesję mieszkańców miasta.  

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obrad znajduje się 10 radnych, w 

związku z tym obrady są prawomocne i Rada jest uprawniona do podejmowania 

uchwał.  

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, 

czy są wnioski dotyczące tego porządku. O głos poprosił burmistrz Marcin 

Pluta, który zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki do punktu 

11 poprzez wprowadzenie ppkt 3a – uchwały w sprawie współpracy Gminy 

Miasto Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji 

zadania publicznego pn. "Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola 

wraz z modernizacją ulic przyległych – Etap III”. Burmistrz uzasadnił, że 

uchwała ta jest niezbędna do wniosku o dofinansowanie realizacji zadania 

publicznego pn. ,, Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne 

południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu 

dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”  w 2013 

roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo –  Dostępność – 

Rozwój”. Wymaga tego Regionalna Izba Obrachunkowa i program tzw. 

„schetynówek”. 

Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Wobec 

braku uwag przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad ze zmianą 

zaproponowaną przez burmistrza.  

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, 11 radnych było „za”, 1 osoba 

wstrzymała się od głosowania. 



Następnie przewodniczący przystąpił do realizacji dalszej części przyjętego 

porządku obrad przewidzianego na XXV sesję.  

 

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XXIV sesji został 

sporządzony, podpisany i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu 

Miasta, jest również dostępny w biurze Rady. Zapytał, czy ktoś z Państwa 

radnych ma uwagi do protokołu. Żaden z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek mieszkańców Krystyny i 

Stanisława Kejnów, którzy zaproponowali zmiany protokołu w części 

dotyczącej ich wypowiedzi na sesji. Przewodniczący Zbigniew Bączyński 

poinformował, że protokół nie jest stenogramem, ale oddaje treść, sens i 

logikę sesji. Poinformował, że ponowne odsłuchanie nagrania z sesji zlecił 

pracownikom Urzędu Miasta, którzy przygotowali z tego stenogram. Po 

zapoznaniu się z zapisami stenogramu dokonano zmiany w protokole 

polegającej na: str. 18 – wyrazy „ zniszczenia drogi ul. Słonecznej” 

zamieniono na „ zniszczenia drogi Słowackiego”, błąd w protokole wynikał z 

tego, iż wypowiedź Pana Kejny nie wskazała jednoznacznie, o zniszczeniu 

której ulicy mówił Pan Kejna, a na str. 19 uszczegółowiono zapisy dotyczące 

wniosku Państwa Kejnów złożonego na ręce Przewodniczącego Zbigniewa 

Bączyńskiego i ostatni akapit dotyczący tej części sesji od zdania drugiego 

otrzymał brzmienie „ Przyjął wniosek mieszkańców dotyczący kontroli ruchu 

pojazdów na tej drodze i skutecznego przestrzegania znaków drogowych na 

tej ulicy oraz naprawy studzienki kanalizacyjnej uszkodzonej ciężkim 

transportem. Ponadto poinformował, iż Rada Miasta uważnie obserwuje 

prowadzoną inwestycję, która jest w dużej części finansowana ze środków 

Unii i aby nie odbiła się ona negatywnym skutkiem dla Miasta. Burmistrz 

Miasta dodał w tym kontekście, iż gdyby miały zaistnieć negatywne skutki 

dla miasta to ewentualnie ta część inwestycji z projektu zostanie wydzielona, 

na co zastępca burmistrza dodał, iż poprzez zakupienie dodatkowej działki, 

Miasto się zabezpieczyło w celu dokończenia przedsięwzięcia, a na wypadek 

zmian decyzji wojewody bądź w sądzie. Pan Przewodniczący zakończył 

debatę na ten temat.”.  

Z tą zmianą Rada przyjęła w głosowaniu protokół z XXIV sesji Rady 

Miasta. „Za” głosowało 9 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, głosów 

przeciwnych nie było. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że w okresie między sesjami m.in. 

wziął udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w miejskich 

jednostkach oświatowych, w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników TBS Sp. 



z o.o, w Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników PEC Sp. z o.o, 

Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej Communal Service. Na tym 

Zgromadzeniu została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadań 

w zakresie gospodarki komunalnej – utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Burmistrz wziął 

również udział w szkoleniu dotyczącym gospodarki odpadami według nowej 

ustawy oraz w szkoleniu z zakresu kontroli zarządczej. Uczestniczył w 

dożynkach miejsko-powiatowych. Burmistrz podziękował przedstawicielowi 

miasta - Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, które w tych dożynkach 

reprezentowało miasto jako organizatora. Zastępca burmistrza Roman Sasin 

uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Amici Curie w związku z 

zamiarem wprowadzenia reformy sądownictwa oraz w obchodach 40-lecia 

Muzeum Regionalnego połączonymi z obchodami 20-lecia powstania tygodnika 

„BIS”. Władze miasta uczestniczyły również w uroczystościach dożynkowych 

ościennych gmin. 

Odnośnie sprawozdania burmistrza radna Czesława Gałecka zapytała, jaka jest 

obecna kondycja finansowa spółki TBS i warunki lokalowe mieszkańców 

zasobów spółki. Jakie działania zostały podjęte przez miasto w zakresie 

gospodarki odpadami. Radna pytała w sprawie zadań Spółdzielni Socjalnej w 

zakresie utrzymania obiektów administracyjnych. Jak podkreśliła, „pół żartem 

pół serio” zapytała, czy zastępca burmistrza Roman Sasin odchodząc z fotela 

prezesa spółki PEC otrzymał odprawę. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że po pierwsze zastępca nie wystąpił o 

odprawę, po drugie nie otrzymał odprawy, a po trzecie został zmieniony 

regulamin wynagradzania w PEC. Zgodnie z nowym regulaminem, prezesi nie 

będą otrzymywali świadczeń uznaniowych , tylko te obligatoryjne, wynikające z 

Kodeksu pracy. 

Odnośnie kondycji finansowej spółki TBS burmistrz poinformował, że obecnie 

remontowane są dachy i elewacje kamienic należących do Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego – dokładnie remontowanych jest 5 bram i 3 elewacje 

całkowite kamienic. Po tym widać, że kondycja TBS jest coraz lepsza. Po części 

w tych remontach konsumowane są środki przekazane przez miasto, ale remonty 

wykonywane są również z udziałem środków spółki TBS. Burmistrz podkreślił, 

że kondycja spółki jest relatywnie lepsza w porównaniu z rokiem ubiegłym i z 

roku na rok obserwuje się progres w tej materii. Podwyżka czynszu do stawki 

bazowej 4 zł za metr kw. wynika z realizacji programu naprawczego, który 

został  przyjęty przez właściciela spółki ówczesną panią burmistrz miasta -, przy 

ubieganiu się o kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast warunki 

lokalowe w dużej mierze zależą od samych lokatorów. 

Radna Grażyna Korybut pytała o kryterium wyboru kamienic do remontów. 

Burmistrz odpowiedział, że jest nim stan budynków, ale również rewitalizacja 

centrum miasta. W pierwszej kolejności remontowane są kamienice położone w 

obrębie rewitalizowanego centrum. 



Odnośnie gospodarki odpadami, burmistrz opowiedział o przebiegu szkolenia w 

tym zakresie i założeniach. Poinformował, że dąży do tego, aby odpady 

biodegradowalne, tzw.  mokre w imieniu miasta odbierała wyspecjalizowana 

firma, a tzw. suche odpady - miasto w ramach swojej działalności komunalnej, 

którą powierzyło Spółdzielni Communal Service. Na składowisku odpadów 

śmieci będą segregowane i zagospodarowywane. Miasto nie będzie dostarczało 

mieszkańcom pojemników na odpady. Najprawdopodobniej usługa ta zostanie 

ogłoszona w przetargu. Nowym systemem gospodarki odpadami objęte zostaną 

także firmy. Wszystkie gospodarstwa domowe i wszystkie firmy będą uiszczały 

gminie stałą opłatę. Obowiązywały będą dwie opłaty: opłata powszechna dla 

mieszkańców oraz opłaty indywidualne dla przedsiębiorców w zależności od 

profilu ich działalności i ilości produkowanych śmieci. W nowym systemie 

gospodarki odpadami nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci innym, 

ponieważ każdy właściciel posesji będzie prawnie zobowiązany do wnoszenia 

opłat za wywóz śmieci gminie. 

Burmistrz zapewnił, że do końca bieżącego roku zostanie przyjęty regulamin 

gospodarki odpadami w mieście Brzeziny, a wejdzie w życie w przyszłym roku 

- najpóźniej w lipcu 2013 roku. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie formy 

wyłonienia wykonawców. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński dodał, że dyskusja na ten temat jest 

przedwczesna, ponieważ istnieje jeszcze wiele niejasności, wiele niewiadomych 

np. co do możliwości powierzenia tych zadań  podmiotom podległym gminie 

miasto Brzeziny. 

Radna Czesława Gałecka pytała również w sprawie sądów. 

Burmistrz podkreślił, że w wyniku działań stowarzyszenia Amici Curie i 

samorządowców przy poparciu klubu parlamentarnego PSL zmniejszyła się 

liczba sądów przeznaczonych do likwidacji. Podkreślił, że gdyby nie 

zareagowali, to rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie reformy 

sądownictwa dawno weszłoby w życie. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin dodał, że zebrano ponad 160 tys. podpisów 

przy wymaganej liczbie 100 tys., które powodują, że projekt jako obywatelski 

jest rozpatrywany. Ze 120 sądów przeznaczonych do likwidacji, ministerstwo 

początkowo zeszło do 79, a ostatnio do 29. W związku z tym widać, że protest 

przyniósł zamierzony skutek. Poinformował, że PSL chce przeforsować, aby 

żaden sąd nie został zlikwidowany. Burmistrz Marcin Pluta wtrącił, że minister 

sprawiedliwości nie zgadza się na tę opcję. 

Na zakończenie tego punktu przewodniczący poprosił nowego prezesa PEC 

Radosława Bujaśkiewicza o przedstawienie się. 

Prezes przedstawiając się zapewnił, że na wszelkie ewentualne pytania radnych 

w zakresie funkcjonowania spółki odpowie pisemnie do czasu następnej sesji 

Rady Miasta. 

Pytań w tym zakresie nie było. Radni życzyli nowemu prezesowi sukcesów. 

 



6. Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radna Grażyna Korybut pytała w sprawie szpitala i sytuacji finansowej 

spółki Powiatowe Centrum Zdrowia. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że ma wyniki ankiety, które pokazują, że 

ocena mieszkańców co do świadczonych usług zdrowotnych nie jest 

zadowalająca. Podkreślił, że bardzo niezręcznie jest mu „zaglądać” w proces 

jeszcze przed jego rozstrzygnięciem i narzucać powiatowi swoje zdanie co do 

działań w tym zakresie. Jest to suwerenna decyzja i wola powiatu jako 

właściciela spółki. Miasto może jedynie liczyć na to, że będzie działała funkcja 

odpowiedzialności społecznej władz powiatu przed wyborcami. 

Radna Grażyna Korybut wyszła z propozycją, aby pisać w tej sprawie do 

premiera, parlamentarzystów i NFZ. 

Burmistrz przypomniał, że w samej radzie miasta nie ma jednolitego stanowiska 

w tym temacie, ponadto, jak podkreślił, nie ma jeszcze ostatecznych 

rozstrzygnięć co do dalszych losów szpitala. 

Radna Czesława Gałecka zwróciła uwagę, że miasto złożyło ofertę wykupu 

udziałów spółki PCZ. 

Burmistrz wyjaśnił, że powiat przyjął inną ścieżkę działania, a mianowicie 

dokapitalizowania majątku spółki.  W związku z tym,  żeby być udziałowcem 

większościowym, należy obecnie wyłożyć większą kwotę. W ten sposób miasto 

zastało wykluczone z inwestycji, ponieważ nie stać go na wyłożenie takich 

środków. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński, podkreślając, że nie jest władny do 

udzielania informacji w tym zakresie, zaprosił wszystkich zainteresowanych na 

jutrzejszą sesję Rady Powiatu, na której sprawa będzie omawiana. 

Radna Halina Szczepaniak pytała o okres urzędowania i wysokość odprawy 

ustępującego prezesa spółki PEC oraz jak miasto zabezpieczyło się przed 

wypłatami świadczeń w takich przypadkach. Odpowiedzi udzielił burmistrz. 

Powiedział, że po roku i trzech miesiącach kwota odprawy była znikoma. 

Zmieniono regulamin wynagradzania w spółce PEC. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poruszyła sprawę remontu ulicy 

Ludowej. W imieniu mieszkańców poprosiła o likwidację utrudnień 

komunikacyjnych na tej ulicy w związku z remontem. Pytała również w sprawie 

jakości  kostki na placu Jana Pawła II. 

Zastępca Roman Sasin wyjaśnił, że utrudnienia komunikacyjne powstały na 

skutek przedłużenia się prac remontowych, poprosił mieszkańców o cierpliwość 

i wyrozumiałość. Przeprosił mieszkańców za te utrudnienia. Odnośnie kostki na 

placu Jana Pawła II, podkreślił, że wybór rodzaju kostki został podyktowany 

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwator nie wyraził zgody 

na kostkę inną, niż granitowa, kamienna. 

Radny Krzysztof Jeske zwrócił uwagę, że jest to kwestia ułożenia kostki. Tego 

samego zdania był  radny Michał Dróżdż. 



Zastępca burmistrza podkreślił, że na ułożenie kostki zwróci uwagę przy 

odbiorze inwestycji. 

Radna Czesława Gałecka pytała, co się stało z kostką, która do tej pory była 

ułożona na placu Jana Pawła II. Zastępca Roman Sasin odpowiedział, że została 

zmagazynowana i zostanie wykorzystana przy okazji innych remontów 

chodników. 

Radny Michał Dróżdż poruszył także sprawę ciągu pieszego na miejskim 

targowisku, wystąpił z wnioskiem o wymianę starych zniszczonych płyt. 

Na koniec tego punktu obrad zabrała głos Elżbieta Szklarek - Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny, która  poinformowała, że inspektorzy 

przeprowadzili 72 kontrole na terenie powiatu brzezińskiego i skontrolowali 

wszystkie punkty sprzedaży alkoholu. W wyniku kontroli zabezpieczono 

alkohol czeski. Inspektor zaprosiła na event zdrowotny, który odbędzie się w 

sobotę na placu Jana Pawła II. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o 

odpowiedziach burmistrza na interpelację radnego Grzegorza Kędzi w sprawie 

porządku w parku, wiceprzewodniczącej Zofii Krawczyk w sprawie budowy 

jazu i odnowienia kapliczki świętego Jana Nepomucena. 

   

 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto 

Brzeziny za pierwsze półrocze 2012 roku, informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy  finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku oraz 

informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury Gminy Miasto Brzeziny za pierwsze półrocze 2012  roku. 

 

Sprawozdanie przedstawiła Grażyna Mela – skarbnik miasta. 

Poinformowała, że materiał szeroko omawiany był na komisjach. (Materiał w 

załączeniu do protokołu). Dyskusji w tym punkcie nie było, radni nie zgłosili 

pytań. 

 

9. Informacja o dotychczasowej współpracy ze społecznościami 

lokalnymi innych państw ze szczególnym uwzględnieniem VI kadencji 

Rady. 

 

Referentem tematu był Grzegorz Kozieł – naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta w Brzezinach, który poinformował, że Gmina 

Miasto Brzeziny przystąpiła 3 października 2009 r. do współpracy z Gminą 

Saint-Alban we Francji oraz z Gminą Salgareda we Włoszech. Rada Miasta 

Brzeziny 23 października 2009 r. zatwierdziła akt partnerstwa. Powyższe 

zaistniało z inspiracji i inicjatywy Stowarzyszenia „Partnerstwo Ziemi 



Brzezińskiej” z jej prezes Renatą Nowak. Stowarzyszenie od tego czasu 

koordynuje działania w tym zakresie. W ramach współpracy zorganizowano 

szereg spotkań międzynarodowych. Pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu 

2010 r. w Brukseli. Miało na celu zapoznanie się z instytucjami europejskimi. 

Drugi zjazd przebiegał w dniach 19-21 listopada 2010 r. w Tuluzie, w 

Aucamvill, gdzie w czasie zwiedzania placówek oświatowych, podczas 

warsztatów i wykładów spotykały się delegacje z Polski, Włoch i Rumunii. 

Kolejne zjazdy odbywały się we Włoszech, Rumunii i Francji. W dniach 4-9 

maja 2011 r. miała miejsce wizyta we włoskim mieście Salgareda. Kolejna 

wizyta i szkolenie zaplanowane w projekcie odbyło się w Ploiesti w Rumunii w 

dniach 6-9 października 2011 r. Ostatnim spotkaniem realizowanym w 2011 r. 

był wyjazd do Saint-Alban we Francji. Miał on miejsce w dniach 24-28 

listopada 2011 r. Spotkanie podsumowujące projekt „Szkoły Europy” odbyło się 

w dniach 24-28 maja 2012 r. w Brzezinach. Na ziemi brzezińskiej gościły 82 

osoby z Francji, Włoch i Rumunii.  

Przewodniczący Zbigniew Bączyński podziękował wszystkim zaangażowanym 

w tę współpracę uwzględniając szczególne zasługi prezes Stowarzyszenia 

Renacie Nowak i Beacie Cegielskiej. Zwrócił uwagę, że skoro szlaki zostały już 

przetarte, należy również otworzyć się na kraje niemiecko lub anglojęzyczne, po 

to żeby wykorzystać umiejętności brzezińskich dzieci i młodzieży. Język 

angielski i niemiecki są językami powszechnie nauczanymi w szkołach 

miejskich i powiatowych, w związku z tym łatwiejsza byłaby komunikacja 

interpersonalna z przedstawicielami Niemiec, Austrii, czy Anglii. 

Przewodniczący wystąpił z propozycją przystąpienia do zrzeszenia państw 

niemieckojęzycznych działającego przy Związku Miast i Powiatów Polskich. 

Burmistrz Marcin Pluta zasugerował, że należy otworzyć się nie tylko na kraje 

anglosaskie, ale też słowiańskie, takie jak Ukraina, czy Słowenia. Nie mniej 

jednak nie wyklucza dalszej współpracy z Francją i Włochami. Podkreślił, że 

warto inwestować w  przyjacielskie relacje. 

Radnego Jakuba Piątkowskiego interesowały koszty współpracy zagranicznej. 

Przewodniczący odpowiedział, że posiada informacje, że miasto wydało ok. 20 

tys. zł. W 2011r. wydano 13 tys. zł,  a w 2012r. - 7 tys. zł. Radny Michał Dróżdż 

zwrócił uwagę, że warto nawiązywać również współpracę gospodarczą z 

państwami partnerskimi. 

Radny Grzegorz Kędzia wystąpił z propozycją, aby podjąć samodzielne próby 

nawiązania współpracy zagranicznej, a nie poprzez stowarzyszenie. Wytyczyć 

konkretne cele tej współpracy, aby nie tylko samorządy czerpały korzyści z tej 

współpracy, ale również mieszkańcy. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński mówiąc o kosztach zwrócił uwagę na 

znaczący udział w nich  Stowarzyszenia. Gdyby miasto samo podjęło tę 

współpracę, musiałoby samo pokryć jej koszty, a nie posiada takich środków, w 

związku z czym najprawdopodobniej nie udałoby się wiele zrobić w tym 

zakresie. 



Zastępca burmistrza Roman Sasin wskazał na małe zainteresowanie wyjazdami 

zagranicznymi mieszkańców Brzezin. Były przypadki, że nie było na nie 

chętnych.  

Radny Przemysław Maślanko również podkreślił  brak chętnych młodych ludzi, 

którzy mogliby w tę współpracę zaangażować się. 

Radny Grzegorz Kędzia podkreślił w tym rolę Centrum Promocji i Kultury w 

Brzezinach. 

Dyrektor CPiK Monika Hibner poinformowała, że cały czas utrzymuje kontakt z 

Rumunią oraz z Francją i dąży do złożenia projektu wymiany młodzieży. 

Projekt jest już gotowy, pozostała kwestia dopracowania liczby uczestników i 

budżetu. Przewodniczący podkreślił, że jest to pierwsza informacja w powiecie 

na temat współpracy zagranicznej. Żadna gmina jeszcze nie przedstawiła takiej 

informacji. 

 

10. Podsumowanie akcji letniej. 

 

Referentem tematu była Grażyna Dziedzic – sekretarz miasta, która  

poinformowała, że podczas tegorocznych wakacji akcję letnią prowadziły 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Centrum Kultury Fizycznej w 

Brzezinach, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brzezinach oraz Biblioteka Pedagogiczna. W tegorocznej akcji 

letniej uczestniczyło ogółem ponad 200 dzieci. Po raz pierwszy z jej organizacji 

wyłączone zostały szkoły podstawowe i gimnazjum z uwagi na planowane 

inwestycje związane z budową kompleksów boisk sportowych w ramach 

programu Moje Boisko Orlik, a także  Miejska Biblioteka Publiczna w 

Brzezinach z uwagi na prowadzony remont. Koszt akcji wyniósł ok. 26 tys. zł. 

nie licząc pracy wolontariuszy,  zatrudnionych osób oraz sponsoringu.  

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zorganizowało dla dzieci i 

młodzieży warsztaty muzyczne w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii 

Łódzkiej Kolory Polski 2012 oraz półkolonie z psem. Zajęcia były prowadzone 

przez cztery tygodnie (raz w tygodniu po 2 godz.). Podczas zajęć dzieci uczyły 

się  jak się opiekować swoim czworonogiem, jak psy odbierają swoje otoczenie, 

jak zrozumieć  zachowanie psa, jak prawidłowo dbać o zdrowie i dobre 

samopoczucie swojego psa. 

W okresie od 20  do 29 lipca na obiektach sportowych Centrum Kultury 

Fizycznej w Brzezinach prowadzony był piłkarski camp Fundacji Realu 

Madryt, w którym wśród ponad 60 uczestników w wieku od 9 do 17 lat 

zainteresowanych rozwijaniem umiejętności gry w piłkę nożną uczestniczyło 10 

dzieci z Brzezin. Na obiekcie krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w 

Brzezinach w okresie od 9 lipca do 16 sierpnia br. odbywały się zajęcia w 

ramach projektu „Pływaj po zdrowie” współfinansowanego środkami 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczniowie brzezińskich szkół podstawowych 



oraz gimnazjum, mieli możliwość nieodpłatnego korzystania z pływalni dwa 

razy w tygodniu. 

Muzeum Regionalne w Brzezinach w ramach akcji letniej 

zorganizowało cztery seanse kina letniego. 

Świetlica środowiskowo- terapeutyczna  „Świetlik” Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach akcję letnią zorganizowała w 

formie półkolonii letnich w okresie od 2 lipca do 13 lipca 2012 r. W 

półkoloniach letnich uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Podczas półkolonii letnich odbywały się 

zajęcia i zabawy integrujące grupę, zajęcia z arteterapii, biblioterapii, zabawy 

ruchowe, relaksujące grupę z elementami muzykoterapii. Podczas półkolonii 

obyły się 2 wycieczki do figloraju „Nadiolandii” w Brzezinach. Dzieci 

uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno-sportowych z instruktorem w krytej 

pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (2 wizyty) oraz w seansach 

w grocie solnej mieszczącej się przy basenie (2 wizyty).W trakcie półkolonii 

dzieci wyjechały na 2 wycieczki jednodniowe do Manufaktura „Ciemna City” 

Łódź –„Epoka Lodowcowa 4” i Mc Donald’s oraz  do ZOO w Łodzi. 

Przez dwa tygodnie od 2 do 13 lipca w Bibliotece Pedagogicznej w 

Brzezinach odbywały się letnie półkolonie dla dzieci, które zorganizowano po 

raz pierwszy. Codziennie kilkanaścioro dzieci w wieku od 6 do 11 lat 

uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy. 

Dzieci oprócz zajęć przy pomocy komputera, brały także udział w zajęciach 

plastycznych, na których m.in. przygotowywały ozdoby z koralików, figurki z 

masy solnej, ramki do zdjęć z papieru kolorowego, zakładki do książek, a także 

lepiły ozdoby z plasteliny, malowały farbami i uczyły się misternego składania 

papieru zgodnie ze sztuką origami. Mogły także tańczyć i śpiewać. 

Letnie kolonie w Kowarach - 15 młodych mieszkańców Brzezin 

uczestniczyło w tygodniowych koloniach letnich w Kowarach. Ich bezpłatny 

udział był możliwy dzięki sfinansowaniu wyjazdu w wysokości 7,5 tysiąca 

złotych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński podziękował wszystkim 

pracownikom instytucji zaangażowanym w przeprowadzenie tegorocznej akcję 

letni dzieci i młodzieży. Kończąc ten punkt poddał pod rozwagę kontynuowanie 

projektu – kino letnie, ze względu na niewielkie zainteresowanie tą forma 

rozrywki, a ponoszeniem znacznych kosztów. 

Następnie przystąpiono do realizacji bloku uchwał. 

 

 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta Brzeziny w sprawie: 

1) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2012 

rok. 



Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Grażyna Mela. Poinformowała, że 

uchwała szeroko omawiana była na komisjach i że dochody zwiększono o 1 mln 

zł i stanowi je dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę 

boisk „Orlik” przy szkołach podstawowych, a zmniejszono o 179.800,00 zł z 

podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Wydatki zwiększono o 952.000,00 zł, z tego m.in. 351.000,00 zł na zakup 

nieruchomości od TP S.A., 54.000,00 zł na drogi publiczne, 20.000,00 zł na 

energię w budynku przy ul. Sienkiewicza 11, 50.000,00 zł na straż miejską, 

140.000,00 zł na oświatę i wychowanie, z czego 34.500,00 zł pochodzi ze 

zmniejszenia wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą.  

W związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty na zakup budynku od 

Telekomunikacji Polskiej S.A., radny Jakub Piątkowski zgłosił wniosek 

formalny w sprawie ogłoszenia przerwy w celu dokonania wizji lokalnej, aby 

radni przed głosowaniem mogli obejrzeć budynek.  

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Głosowało 14 radnych, „za” 

było 13 radnych,  jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący 

zarządził półgodzinną przerwę, a ci radni, którzy jeszcze budynku nie obejrzeli 

wewnątrz, poszli go oglądać.  

Po powrocie radnych z wizji lokalnej przewodniczący wznowił obrady.  

Radny Adam Miazek  powiedział, że widzi pozytywne aspekty zakupu tego 

budynku, ale jednocześnie zastanawia się, czy ten zakup jest uzasadniony i czy 

nie będzie przejawem życia ponad stan, w świetle deficytu budżetowego miasta. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że jest to inwestycja w majątek, a 

budynek jest w bardzo dobrym stanie, z wyposażeniem na najwyższym 

poziomie. Korzystna jest również jego cena, a płatność zostanie rozłożona na 

trzy lata. Za kupnem przemawia również jego dobra lokalizacja. Burmistrz nie 

zgodził się ze stwierdzeniem, że zakup budynku będzie przejawem życia ponad 

stan, ponieważ miasto nie posiada wolnych pomieszczeń i wielu przedsięwzięć 

nie ma gdzie zorganizować. Burmistrz oświadczył, że ma ambicję sięgania po 

środki zewnętrzne i realizowanie projektów w zakresie pomocy społecznej, 

ekonomii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Ustawa o finansach 

publicznych obcina środki na bieżące wydatki, czyli na życie miasta. W związku 

z czym należy szukać środków zewnętrznych. Kolejnym aspektem jest staranne 

i systematyczne rozwijanie ekonomii społecznej. Jesteśmy jedynym 

samorządem w Polsce stosującym klauzule społeczne w zamówieniach 

publicznych i wyłaniającym wykonawców w trybie „in house”, działa 

spółdzielnia socjalna. Nie ma lokalu dla instytucji kultury, zadania z zakresu 

kultury tak niższej, jak i wyższej realizowane są w siedzibach różnych 

jednostek, w zależności od wolnych miejsc. Budowa od podstaw małego 

budynku domu kultury kosztowałaby ponad 3 mln zł – argumentował burmistrz. 

Zapewnił, że zakupiony budynek będzie żył, ponieważ wykorzystywany będzie 

przez różne instytucje. Ponadto pomoże utrzymać bardzo istotną pod kątem 

czynników powiatotwórczych prokuraturę. W związku z wdrożeniem systemu 



gospodarki odpadami, planowane jest zatrudnienie osób do obsługi tego 

systemu. Burmistrz dodał, że ze względu na brak pomieszczeń zmuszony byłby 

wyprowadzić powiat z budynków miejskich, jednak chce utrzymywać dobre 

stosunki z powiatem. 

Radna Grażyna Korybut zwróciła uwagę, że budynek jest imponujący, ale nie 

posiada sali widowiskowej, a ponadto miasto nie ma pieniędzy na budowę 

mieszkań socjalnych.  

Burmistrz zapewnił, że wyasygnuje w budżecie odpowiednie środki na 

mieszkalnictwo. W tegorocznym budżecie ponad 10 mln zł przeznaczonych jest 

na inwestycje i na mieszkalnictwo na pewno też nie zabraknie. Poinformował, 

że dodatkowo będzie ubiegać się o środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, a 

w tegorocznym budżecie nadal zabezpieczona jest kwota 400 tys. zł na 

mieszkalnictwo socjalne i wymyślił sobie włożenie tych środków w stan surowy 

zamknięty na budynku BKS „Start” Brzeziny. 

Radna Grażyna Korybut krytycznie odniosła się do pomysłu burmistrza budowy 

domu socjalnego na terenie BKS „Start”. Stwierdziła, że te pieniądze można by 

było zainwestować w dom socjalny, ale w innym miejscu. Zdaniem radnej teren 

przy stadionie nie jest dobrym miejscem dla domu socjalnego, tym bardziej, że 

powstało Centrum Kultury Fizycznej, które rozwija swą działalność.  

Przewodniczący włączył się w dyskusję i podkreślił, że nie o to chodzi, żeby 

dotrzymywać słowa za wszelką cenę i zrobić coś, co może nie być optymalnym 

rozwiązaniem, może nawet warto odstąpić od realizacji tego zadania w tym 

roku, bo nie wiadomo czy obiekt „Startu” w przyszłości nie będzie w większym 

zakresie  potrzebny do celów sportowych.  

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że nie kwestionuje tego, że zakup 

nieruchomości jest okazją dla miasta, ale kwestionuje przedstawione koszty 

funkcjonowania i dostosowania tego budynku. Zwróciła uwagę, że 

przedstawione przez burmistrza koszty utrzymania budynku nie są kompletne. 

Pytała również, czy niektóre koszty nie są zaniżone. Zaapelowała, aby realnie 

spojrzeć na koszty funkcjonowania tego budynku. 

Burmistrz odpowiedział, że w niektórych mediach koszty zostały jeszcze 

zawyżone. Wszystkie koszty wyliczono na podstawie dotychczasowych faktur. 

Skarbnik Grażyna Mela przypomniała, że w uchwale budżetowej zabezpieczono 

też wkład własny miasta na zadanie finansowane z rządowego programu 

„schetynówki”, na które będzie składany wniosek. Niepodjęcie uchwały 

spowoduje utratę tego dofinansowania. Podkreśliła, że aby burmistrz mógł 

podpisać umowę na zakup nieruchomości Telekomunikacji Polskiej SA, musi 

mieć jeszcze uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie tej nieruchomości, 

sama uchwała budżetowa nie wystarczy. 

Po wyczerpaniu dyskusji w tym punkcie, przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. Za zmianami w budżecie w kształcie przedstawionym 

przez burmistrza głosowało 11 radnych, 2 osoby były przeciwne, 1 wstrzymała 

się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  



2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 

2012-2028 

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Grażyna Mela. 

Przewodniczący zapytał Komisję Finansowo-Budżetową o opinię. Radny Adam 

Miazek odpowiedział, że opinia komisji jest pozytywna. Wobec braku uwag 

poddał uchwałę pod głosowanie. 

W głosowaniu 11 radnych było „za” 1 przeciwny, 1 wstrzymujący się od głosu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W związku z przegłosowaniem budżetu, w którym zabezpieczono środki na 

zakup budynku stanowiącej własność Telekomunikacji Polskiej S.A, burmistrz 

Marcin Pluta zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej 

nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej 

jako działki nr 2834/1 i 2834/4.  

Przewodniczący zaproponował, aby został wprowadzony do porządku w 

punkcie 11 ppkt 2a. Podkreślił, że w uzasadnionych przypadkach uchwała nie 

musi być poddawana ocenie komisji. Ponieważ uchwała została wprowadzona 

do porządku obrad na sesji na wniosek formalny, uznaje się to za szczególny 

przypadek. Obecna na sali radca prawny Agnieszka Piwek potwierdziła tę 

wypowiedź.  

Przewodniczący poddał propozycję zmiany porządku obrad pod głosowanie. W 

głosowaniu 13 radnych – jednogłośnie było za zaproponowaną zmianą porządku 

obrad. 

2a) wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości 

położonej w Brzezinach  przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej jako 

działki nr 2834/1 i 2834/4. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał 

zastępca Roman Sasin. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do uchwały. Wobec braku uwag poddał 

projekt pod głosowanie. Radni wyrazili zgodę na nabycie tej nieruchomości do 

zasobu nieruchomości Gminy Miasto Brzeziny 10 głosami za przy 2 

przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3) współpracy Gminy Miasto Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie 

przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. ,,Zwiększenie 

bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci 

dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, 

Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”  w 2013 roku w ramach 

Programu Wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo –  Dostępność – Rozwój”. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił cel uchwały. Poinformował, że 

współpraca daje 5 dodatkowych punktów  w ocenie wniosku przy ubieganiu się 

o dofinansowanie projektu modernizacji dróg, a tym samym zwiększa szanse na 



otrzymanie dofinansowania. Podkreślił, że z propozycją współpracy wystąpił 

wójt gminy Andrespol. Burmistrz omówił zakres prac w tym zadaniu 

podkreślając szeroki obszar tych prac i korzyści z nich wynikające, tj. poprawę 

bezpieczeństwa przy kilku ważnych instytucjach miasta m.in. szkole 

podstawowej, przedszkolu, bibliotece, kościele św. Anny, stadionie. 

Przewodniczący pytał, czy w związku z remontem powstaną miejsca 

parkingowe przy ulicy Fredry. Zwrócił uwagę na to, że po oddaniu do użytku 

boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 miejsca parkingowe będą potrzebne. 

Zaproponował budowę zatoki.  

Burmistrz odpowiedział, że nie są tam przewidziane miejsca parkingowe. 

Parking przewidywany jest przy bloku na ul. Żeromskiego.  

Projekt uchwały odczytała skarbnik Grażyna Mela. Przewodniczący zapytał 

Komisję Rozwoju o opinię. Przewodnicząca komisji Barbara Kozłowska 

odpowiedziała, że opinia jest pozytywna. Przewodniczący zapytał, czy opinia 

komisji była pozytywna do wszystkich trzech uchwał. Radna Barbara 

Kozłowska odpowiedziała, że komisja wszystkie trzy uchwały dotyczące 

współpracy z gminą Andrespol w realizacji tego zadania zaopiniowała 

pozytywnie. W zarządzonym głosowaniu uchwała przeszła 12 głosami za - 

jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3a) współpracy Gminy Miasto Brzeziny z Gminą Andrespol w 

zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. "Modernizacja 

południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych –

Etap III”. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. Żaden z 

radnych nie zgłosił uwag. Wobec braku uwag przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 12 radnych było „za” - jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

 4) przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Andrespol na realizację 

zadania publicznego pn. ,, Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie 

komunikacyjne południowo- zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez 

przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. 

Anny,  Sportowa”. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. Żaden z 

radnych nie zgłosił uwag. Wobec braku uwag przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 12 radnych było „za” - jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 



 5) udzielenia pomocy finansowej Gminie Andrespol na realizację 

zadania pn. ,, Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z 

modernizacją ulic przyległych – Etap III” 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały. Żaden z 

radnych nie zgłosił uwag. Wobec braku uwag przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 12 radnych było „za” - jednogłośnie. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

 6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3267/2, położonej 

w Brzezinach przy ul. Głowackiego. 

Projekt uchwały odczytał zastępca burmistrza Roman Sasin. 

Przewodniczący poprosił o uzasadnienie w związku z bardzo dużą bonifikatą. 

Zastępca burmistrza odczytał uzasadnienie do uchwały. 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Rozwoju.  

Radna Barbara Kozłowska odpowiedziała, że Komisja przychyliła się do 

wniosku mieszkańców i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 7 radnych  było „za” 3 

przeciwnych, 2 wstrzymujące się. 

Radny Michał Dróżdż wystąpił z wnioskiem, aby w przyszłości przy sprzedaży 

mienia miasta stosować 60-procentową bonifikatę, a nie 99-procentową.  

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

 7) zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2012. 

Projekt uchwały odczytał pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych Krzysztof Kotynia. Wobec braku 

uwag do projektu uchwały przewodniczący poddał pod głosowanie. W 

głosowaniu 11 radnych było „za” – tj. jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12. Wolne wnioski. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk wystąpiła z wnioskiem o 

odmalowanie pasów na jezdniach.  

Przewodniczący Zbigniew Bączyński wnioskował w sprawie nasadzeń drzew 

oraz ponownie zaapelował o wycięcie uschłych drzew przy ulicy Sienkiewicza, 

które szpecą miasto. Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia 

Justyna Nowak poinformowała, że GDDKiA wystąpiła o zezwolenie na 

wycięcie. Miasto musi uzgadniać wydanie decyzji z Regionalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska. Sprawa jest w trakcie realizacji. 

Radny Jakub Piątkowski wnioskował o naprawę ubytków w jezdniach ulic 

Żeromskiego i Fredry. 



Radny Przemysław Maślanko pytał o termin realizacji budowy chodnika przy 

ulicy Kulczyńskiego. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że do końca roku wyłoniony zostanie 

wykonawca zadania. 

Radny Tadeusz Pabin zwrócił uwagę na niszczenie barierek przez skręcające 

TIR-y na skrzyżowaniu ulic Reformacka i Sienkiewicza.  Pytał, co można 

zrobić, aby samochody przewożące odpady pozwierzęce nie przejeżdżały przez 

centrum miasta.  

Burmistrz wyjaśnił, że na przejeżdżanie samochodów nie ma wpływu, nie 

posiada uprawnień do wydania zakazu czy przeprowadzenia kontroli. Jeśli 

chodzi o ulicę Reformacką, być może rondo rozwiązałoby problem, ale 

mieszkańcy uważają inaczej. 

Radny Michał Dróżdż apelował o zamontowanie lustra przy ul. Mrockiej. 

Zastępca burmistrza zapewnił, że przedstawi ten wniosek na komisji. 

Radna Halina Szczepaniak wnioskowała o chodniki i naprawę jezdni w ulicy 

Kilińskiego. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że w ciągu tygodnia ubytki będą naprawiane. 

Radna Barbara Kozłowska zgłosiła wniosek o naprawę drogi w ulicy 

Przechodniej. 

Przewodniczący poinformował o piśmie radnego Adama Miazka z wnioskami 

do nowego budżetu. Zaapelował o inne propozycje do radnych. 

Radny powiatowy Janusz Nowański w imieniu mieszkańców ulicy Sienkiewicza 

odczytał list 49 mieszkańców z apelem przeciw budowie rond w mieście, w 

szczególności przy zbiegu ulic Sienkiewicza, Dąbrowskiego i Przedwiośnie. W 

związku z ich budową mieszkańcy obawiają się oddalenia w czasie perspektywy 

budowy obwodnicy oraz zwiększenia niebezpieczeństwa i utrudnień 

komunikacyjnych na drogach w obrębie tych rond. W zamian proponują 

inteligentną sygnalizację świetlną. Janusz Nowański proponował zamontować 

lustra. 

Burmistrz Marcin Pluta podkreślił, że jest to tylko pomysł, a nie zamierzenie. 

Zapewnił, że w najbliższej przyszłości pomysł ten nie będzie realizowany. 

Przewodniczący poinformował o pismach mieszkańców, a następnie oddał głos 

mieszkańcom obecnym na sesji. 

Stanisław Kejna podziękował za reakcję władz miasta w sprawie transportu 

ciężkiego na ulicy Słowackiego. Poruszył sprawę  spalarni śmieci w Łodzi – 

podsunął pod rozwagę propozycję budowy biogazowi, biogazyfikacji, wstępnej 

segregacji odpadów w Brzezinach oraz współpracy ze spalarnią śmieci w Łodzi, 

której budowa planowana jest na Widzewie. Poruszył problem spalania śmieci 

w domach i na posesjach, co robić z odpadami biodegradowalnymi, gałęziami, 

liśćmi. Zwrócił uwagę, że chodnik przy cmentarzu na ul. Łódzkiej powinien być 

odsunięty od jezdni, zaproponował poprawę bezpieczeństwa przejścia dla 

pieszych przy kościele poprzez poszerzenie chodnika i zamontowanie barierki w 



tamtym miejscu, poinformował o wyłączaniu prądu w mieście. Wyraził opinię 

co do ułożenia kostki na placu Jana Pawła II. 

Krystyna Kejna zwróciła uwagę na szacunek dla radnych i sposób głosowania. 

Zgłosiła zastrzeżenia co do wstrzymywania się od głosu. Do tego zarzutu 

odniósł się przewodniczący informując, że jest to powszechnie uznawany 

sposób wyrażania stanowiska radnego w sprawie projektu uchwały i 

przewidziany w statucie  miasta Brzeziny, stosowany również w Sejmie. Pani K. 

Kejna wyraziła również negatywną opinię na temat  ogłoszenia w BIS o 

możliwości informowania władz  o procederze palenia w piecach tworzyw 

sztucznych przez mieszkańców naszego miasta, co jej zdaniem kłóci się z 

zasadą społeczeństwa obywatelskiego. 

W sprawie spalania śmieci i szkodliwości tego procederu wypowiadał się też 

Janusz Nowański. 

Eugeniusz Brot poruszył sprawę stanu nawierzchni  ulicy Sportowej i ulicy 

Wodociągowej, czystości w mieście, pytał co z działką po ogródku 

jordanowskim przy ul. Modrzewskiego.  

Do wszystkich wypowiedzi odnieśli się burmistrz Marcin Pluta wraz z zastępcą 

burmistrza Romanem Sasinem. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że jako władza wykonawcza nie ma samowoli 

legislacyjnej i każdą uchwałę musi przegłosować rada miasta, taki tryb pracy 

narzucają ustawy o samorządzie i ustawa o finansach publicznych. Głosowanie 

blokiem nie miało miejsca. Jeśli chodzi o informację o możliwości 

powiadomienia straży miejskiej o procederze spalania śmieci, podkreślił, że 

straż miejska służy mieszkańcom i w ich imieniu występuje w roli strażnika 

porządku. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zapewnił, że ubytki w jezdniach będą 

sukcesywnie naprawiane, zwróci też uwagę na czystość w mieście. Odnośnie 

działki po ogródku jordanowskim, poinformował, że sprawa tej działki 

rozpatrywana jest w sądzie. Zapewnił, że wystąpi do PGE Zakład Energetyczny 

w Łowiczu w sprawie wyłączeń prądu, poinformował, że dąży do budowy 

Głównego Punktu Zasilania w Brzezinach.  

 

13. Zakończenie sesji 

 

Po wyczerpaniu dyskusji w tym punkcie przewodniczący zamknął obrady 

XXV sesji Rady Miasta Brzeziny. Obrady zakończyły się o godzinie 17.40. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady 

Renata Rosiak                          Zbigniew Bączyński 


