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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

 

I. Część uroczysta 

 

- wręczenie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Annie i Józefowi    

   Puczyńskim, 

- uhonorowanie zawodniczek Klubu Sportowego „Hokej – Start” Brzeziny za osiągnięcia  

  sportowe i promowanie Miasta Brzeziny w Polsce i Europie, 

- koncert brzezińskiego tenora Janusza Nowańskiego. 

 

II. Część merytoryczna sesji. 

 

1.   Otwarcie sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu  XXX sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.   Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony   

      przeciwpożarowej za 2012 rok. 

9.   Informacja o działalności placówek kultury oraz Centrum Promocji i Kultury za 2012 r. 

10. Informacja o polityce mieszkaniowej Miasta Brzeziny. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie: 

      1) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r., 

      2) zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 -   

          2029, 

3) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru  

    Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc   

    Techniczna, 

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny, 

      5) przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny, 

      6) przystąpienia do Zrzeszenia Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości    

          Społecznej „Łowisko” w Brzezinach i zapoznanie z jego statutem. 

      7) wyznaczenia delegata na Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia Krajowe Centrum  

          Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej „Łowisko” w Brzezinach. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad.  

 

I. Część uroczysta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając część uroczystą sesji Rady 

Miasta przywitał  zebranych gości: jubilatów -  Annę i Józefa Puczyńskich, zawodniczki i 

działaczy  Klubu Sportowego „Hokej – Start” Brzeziny na czele z prezes Anną Krasińską  

i trenerką Małgorzatą Polewczak, wiceprezesa Okręgowego Związku Hokeja na Trawie w 

Łodzi Wiesława Pawłowskiego, Komendanta Powiatowego Policji inspektora Krzysztofa 

Wdowiaka, Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Jarosława 

Tomaszewskiego, Burmistrza Miasta Brzeziny Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu 

Miasta, kierowników placówek kultury, oświaty i wychowania, prezesów spółek miejskich 
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PEC, TBS i ZUK, przedstawiciela Związku Strzeleckiego oraz przybyłych mieszkańców 

miasta. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Natkańska poinformowała, że Prezydent RP 

Bronisław Komorowski nadał Annie i Józefowi Puczyńskim medale za długoletnie pożycie 

małżeńskie i wygłosiła okolicznościowe wystąpienie. Burmistrz Marcin Pluta wręczył 

jubilatom medale i złożył im w imieniu swoim, przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa 

Bączyńskiego, zastępcy Romana Sasina i radnych gratulacje i serdeczne życzenia . 

Dostojnym jubilatom odegrano „Marsza Mendelsona”, a wszyscy uczestnicy sesji odśpiewali 

„Sto lat”. 

Pani Anna Puczyńska podziękowała władzom miasta za przygotowanie uroczystości. 

Z inicjatywy przewodniczącego Rady Zbigniewa Bączyńskiego, władze miasta uhonorowały 

zawodniczki Klubu Sportowego „Hokej – Start” Brzeziny za osiągnięte sukcesy sportowe – 

zdobycie w Pradze tytułu Halowych Mistrzyń Europy w kategorii U- 21 przez drużynę 

narodową, w której brzeziński Klub reprezentowały: Anna Gabara i Paula Sławińska oraz 

zdobycie po raz kolejny tytułu Mistrzyń Polski przez juniorki młodsze w Halowych 

Mistrzostwach Polski w Poznaniu.  

W mistrzowskim zespole juniorek występowały: Patrycja Adamus, Karolina Bełdzińska, 

Julita Brodecka, Patrycja Chodakowska , Kinga Głowacka, Klaudia Głowacka, Aleksandra 

Kuzmecka, Natalia Lewandowska, Adriana Nazarska, Monika Polewczak, Daria Polit, 

Aleksandra Szrajber, Weronika Witkowska, Klaudia Zalewska. Podziękowania złożono także 

trenerce Małgorzacie Polewczak i prezes klubu Annie Krasińskiej. 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował  zawodniczkom i działaczom Klubu „Hokej Start” 

Brzeziny za promocję i rozsławianie Brzezin nie tylko na sportowej arenie  kraju ale i w 

Europie, wręczając im pamiątkowe dyplomy, upominki i kwiaty oraz zapewniając o dalszym 

materialnym wspieraniu rozwoju sportu. Wyrazem tego wsparcia będzie możliwość 

organizowania w lipcu b.r. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Brzezinach oraz 

wyposażenie boiska w nową nawierzchnię sztucznej trawy.  

Przewodniczący Rady odczytał treść listu gratulacyjnego oraz podziękował zawodniczkom za 

ich wysiłek i osiągnięcia sportowe, ale także za funkcję wychowawczą i prozdrowotną  jakie 

do spełnienia wśród młodego pokolenia ma aktywność sportowa.  

Do życzeń burmistrza i przewodniczącego Rady przyłączyli się wiceprzewodnicząca Rady 

Zofia Krawczyk oraz przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław 

Maślanko. 

Trener Małgorzata Polewczak oraz wiceprezes Okręgowego Związku Hokeja na Trawie w 

Łodzi - Wiesław Pawłowski podziękowali za wyróżnienie zawodniczek przez władze 

samorządowe miasta. 

Uroczystą część sesji zakończył koncert brzezińskiego tenora Janusza Nowańskiego, który 

wykonał arie z operetek Giacomo Pucciniego oraz Franciszka Lehara. 

II. Część merytoryczna sesji. 

1. Otwarcie roboczej części sesji 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył po przerwie roboczą część sesji. 
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2. Stwierdzenie prawomocności sesji. 

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie podpisanej listy obecność 13 radnych, co 

oznacza prawomocność obrad Rady. Swoje spóźnienie zgłaszała radna Barbara Kozłowska.  

Z niewielkim opóźnieniem na sesję Rady przybyła radna Halina Szczepaniak. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady zaprezentował obecnym proponowany porządek obrad. Zapytał, czy  

w sprawie porządku sesji są uwagi lub wnioski? 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił chwilową nieobecność burmistrza służbowym 

wyjazdem do Łodzi. W związku z tym zaproponował przesunięcie w porządku obrad 

informacji burmistrza z prac między sesjami z p. 5 do p. 10 a). 

Radny Tadeusz Barucki zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad Rady  projektów uchwał 

z  p. 11.6 i 11.7. Wyjaśnił, że powodem tego wniosku jest brak możliwości właściwego 

zapoznania się radnych z  materiałami dotyczącymi organizacji i statutu Zrzeszenia 

Krajowego Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej „Łowisko”  

w Brzezinach oraz w związku z nieobecnością burmistrza brak możliwości przeprowadzenia 

dyskusji,  zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w tej sprawie. 

Radny Michał Dróżdż zaproponował, aby dać  szansę burmistrzowi   po jego powrocie na 

sesję, aby zaprezentował zadania, organizację i statut Zrzeszenia „Łowisko”, wyjaśnił 

wątpliwości i odpowiedział na pytania. 

Radna Grażyna Korybut poparła wniosek radnego Baruckiego. Powiedziała, że zbyt często do 

tej pory pośpiesznie decydowaliśmy o strategicznych sprawach miasta bez właściwego 

przygotowania. Dodała, że nie chce mechanicznie, tylko świadomie decydować o zgłaszanych 

przez burmistrza propozycjach.  

Zastępca burmistrza Roman Sasin prosił radnych, aby utrzymać w porządku obrad 

zakwestionowane projekty uchwał, tym bardziej, że nie rzutują one na wydatki budżetu 

miasta zgłosił dodatkowy projekt uchwały w tej sprawie statutu Zrzeszenia „Łowisko”. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie rezygnuje z wniosku. Uważa, że poświęcenie 15 –

20 minut na sesji aby merytorycznie odnieść się do poważnego tematu, to zbyt mało czasu na 

świadome podjęcie uchwały. Uważa, że jeśli jest to taka ważna sprawa, to możliwe jest 

zajęcie się nią w trybie nadzwyczajnym.  

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że nie było możliwości, aby radni dowiedzieli się o co 

chodzi w zgłoszonym projekcie. Nie wiemy nic o udziałowcach Zrzeszenia ani o statucie. Za 

mało wiemy, aby przemyśleć a potem decydować o projekcie uchwały i o statucie 

powstającej organizacji. 

Radny Jakub Piątkowski zaproponował utrzymanie zakwestionowanych punktów w porządku 

obrad. 

Radna Czesława Gałecka zaproponowała aby przejść do głosowania nad porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekty uchwał powinny być zarówno opiniowane  

przez radcę prawnego jak i powinny mieć opinię merytorycznych komisji Rady. Wyjaśnił, że 
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zwołanie sesji w dniu 21 lutego XXXI sesji Rady Miasta było spowodowane  planowanym w 

dniu 28 lutego wyjazdem służbowym burmistrza. Poddał  następnie pod głosowanie wniosek 

o przesunięcie do p. 10 a  informacji burmistrza z prac między sesjami. 

Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie za wnioskiem. 

Przewodniczący Rady poinformował o konieczności  przesunięcie na marcową sesję - z 

powodu uzasadnionej nieobecności   Powiatowego  Inspektora Sanitarnego - informacji o 

stanie sanitarnym miasta Brzezin za 2012 r. następnie poprosił o  przegłosowanie  wniosku 

radnego Tadeusza Baruckiego o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał przewidzianych 

w p. 11.6 i 11.7. Głosowało 12 radnych, z tego 11 głosów „za”, 0 przeciwnych i 1 głos 

wstrzymujący się. Przewodniczący stwierdził, że wobec przyjęcia tego wniosku 

bezprzedmiotowym stało się głosowanie wniosku z-cy burmistrza o rozszerzenie porządku 

obrad. Po tych zmianach poddano pod głosowanie nowy porządek obrad.  Głosowało 12 

radnych, z tego 11 głosów „za”, 0 przeciwnych i 1 głos wstrzymujący się. 

Porządek obrad XXXI sesji po zmianach przedstawia się następująco: 

1.   Otwarcie sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu  XXX sesji Rady Miasta. 

5.   Punkt przesunięty do poz. 10 a . 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.   Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony   

      przeciwpożarowej za 2012 rok. 

9.   Informacja o działalności placówek kultury oraz Centrum Promocji i Kultury za 2012 r. 

10. Informacja o polityce mieszkaniowej Miasta Brzeziny. 

10 a.  Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie: 

      1) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r., 

      2) zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 -   

          2029, 

3) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru  

    Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc   

    Techniczna, 

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny, 

      5) przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

 

4. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miasta. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XXX sesji został sporządzony, podpisany, 

jest dostępny zarówno w biurze Rady jak i na stronie internetowej miasta. Zadał pytanie, czy 

są uwagi do tego protokołu. Uwag nie stwierdził, więc poddał go zatwierdzeniu poprzez 

głosowanie. Głosowało 12 radnych, z tego „za” – 8, 0 przeciw i 4 wstrzymało się od głosu. 

5. Informacja burmistrza o pracach między sesjami. (Punkt przesunięty do poz. 10.a) 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
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Radny Tadeusz Barucki poprosił o wyjaśnienie na prośbę p. Krystyny Kejny stwierdzenia 

zastępcy burmistrza, że wszystkie sprawy dotyczące inwestycji drogowej na osiedlu 

Szydłowiec zostały już wyjaśnione i inwestycja może być kontynuowana. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  wyjaśnił, że jego słowa odnosiły się do odblokowania 

przez Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z 28 i 29 grudnia 2012 r. możliwości 

kontynuowania robót drogowych z projektu dofinansowanego ze środków unijnych. 

Radca prawny Agnieszka Piwek wyjaśniła, że nadal toczy się  sprawa rozdziału własności 

dotycząca działki w drodze ul. Kordeckiego, a postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi 

uchylające  wstrzymanie prac  budowlanych jest prawomocne i ostateczne  Poinformowała, że 

następna sprawa o podział własności gruntowej odbędzie się w kwietniu tego roku. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ta odpowiedź zadowala radnego? Odpowiedź radnego była 

twierdząca.  

Radny Adam Miazek poprosił o podanie kosztów związanych z organizacją imprezy Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Zastępca burmistrza poprosił o odpowiedź dyrektor Centrum Promocji i Kultury. 

Dyrektor CPiK Monika Hibner  podała, że są to koszty niewielkie i wynoszą niewiele ponad 5 

tys. zł za wynajęcie sceny i nagłośnienie imprezy. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radny jest zadowolony z odpowiedzi? Radny Adam 

Miazek odparł, że tak.  

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radna Małgorzata Pyka i wiceprzewodnicząca Zofia 

Krawczyk są zadowolone z odpowiedzi na interwencję z dyżuru radnych? 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że do niej odpowiedź dotarła, natomiast nie wie czy 

odpowiedź dostała interesantka, bo nie ma w piśmie odpowiedniego śladu.  

Przewodniczący zapytał, czy radny Tadeusz Barucki otrzymał odpowiedź w sprawie 

odszkodowania dla pracownika pływalni i w sprawie odśnieżania chodników przy ul. 

Głowackiego? 

Radny Tadeusz Barucki odpowiedział, że nie dostał odpowiedzi w tych sprawach.  

Przewodniczący  poprosił obsługę Rady Miasta o wykonanie  kserokopii z egzemplarzy, które 

otrzymał  i przekazanie ich radnemu. Zwrócił uwagę administracji miasta o konieczności 

informowania przede wszystkim interesantów i autorów interpelacji oraz zapytań w sprawach, 

które poruszyli. Dla prawidłowej kontroli czy udzielono odpowiedzi należy informować kopią 

pisma przewodniczącego Rady i radnych pośredniczących w załatwianiu spraw. 

Zapytał, czy radna Czesława Gałecka otrzymała odpowiedź w sprawie segregacji odpadów? 

Radna odpowiedziała twierdząco. Dodała, że nie wszystkie sprawy są dla niej jeszcze jasne i 

w punkcie o regulaminie porządku dopyta o szczegóły. 

Przewodniczący poinformował, że Urząd Miasta zwrócił się do administracji cmentarza 

parafialnego o przestawienie pojemników na śmieci, które stoją obecnie przy kwaterach 

grobów żołnierskich. 
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8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej za 2012 r. 

Komenda Powiatowa Policji  w Brzezinach. 

Materiał przedstawił Komendant Powiatowy insp. Krzysztof Wdowiak – w załączeniu do 

protokołu. Poinformował, że w 2012 roku na terenie powiatu brzezińskiego stwierdzono 814 

przestępstw. Pomimo wzrostu dynamiki przestępczości w porównaniu z rokiem ubiegłym, ich 

wykrywalność nadal jest duża. W 2012 roku brzezińscy funkcjonariusze wykryli 7 na 10 

stwierdzonych przestępstw (wskaźnik wykrywalności – 70%). Jest to wskaźnik wyższy jak w 

województwie łódzkim – 62,5 %. 

Do najczęstszych zdarzeń należały przestępstwa kryminalne: kradzieże, kradzieże z 

włamaniami, uszkodzenia mienia, bójki, pobicia, rozboje. Statystycznie w ciągu 12 miesięcy 

wystąpiło: kradzieży mienia – 53, kradzieży samochodów – 7, włamań – 15, bójek i pobić – 

4, przestępstw rozbójniczych – 3, uszkodzeń ciała – 2, uszkodzeń mienia – 30. Nie 

odnotowano w roku 2012 tzw. przestępstw ciężkich. Funkcjonariusze Komendy 

przeprowadzili na terenie Brzezin 622 interwencje domowe, w 14 przypadkach stwierdzili 

przemoc w rodzinie i wdrożyli procedury „Niebieskiej Karty”. Funkcjonariusze Zespołu ds. 

Nieletnich przeprowadzili 74 pogadanki w szkołach, których tematem było omówienie zasad 

odpowiedzialności za czyny karalne. Wyjaśniano młodzieży przypadki  przejawów 

demoralizacji, zjawisk patologii społecznej oraz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W 2012 r. na terenie miasta odnotowano 11 wypadków drogowych – 1 więcej jak w 2011 r., 

14 rannych ( tyle samo, jak w 2011 r.) i 135 kolizji drogowych (w 2011 r. – 191). Wśród 

przyczyn zdarzeń drogowych na terenie miasta należy wymienić: 

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,  

- niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków ruchu, 

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, 

- nieostrożne wejście pieszych na jezdnię przed jadącym pojazdem. 

Kontrole trzeźwości wykazały 48 kierujących pojazdami mechanicznymi i rowerami pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających. W 2011 r. było 70 takich przypadków. 

Radny Grzegorz Kędzia wyraził pogląd, że skoro wzrosła w 2012 r. ilość przestępstw w 

stosunku do roku ubiegłego, pomimo środków przekazywanych przez miasto na pełnienie 

służb ponadnormatywnych, to nie można mówić o poprawie stanu bezpieczeństwa 

publicznego. 

Komendant Krzysztof Wdowiak odpowiedział, że wykrywalność przestępstw kryminalnych 

w 2012 roku wyniosła 57,9 proc. i wzrosła o 2,1 proc. Sprawozdanie z funkcjonowania służb 

ponadnormatywnych jest odrębnym sprawozdaniem, które przedkładane jest Radzie Miasta. 

Zwrócił uwagę, że funkcjonariusze w ramach służb ponadnormatywnych nastawieni są  na 

działanie prewencyjne, a nie na wykrywalność przestępstw. Ważniejsze w tym przypadku jest 

społeczne odczucie  bezpieczeństwa mieszkańców. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński dodał, że trudno byłoby przewidzieć, ile byłoby 

zdarzeń, gdyby  nie było służb ponadnormatywnych. Jego zdaniem, na pewno miejsca 

patrolowane w mieście były bezpieczniejsze, być może kosztem innych miejsc. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zapytała, czy Policja 

dysponuje narzędziami do identyfikacji przestępstw przemocy przeciwko rodzinie, zwłaszcza 

w stosunku do osób starszych. Chodzi o przemoc psychiczną dorosłych członków rodzin w 

stosunku do starszych  – rodziców i dziadków. Jej zdaniem jest to coraz częściej spotykana 

forma przemocy w rodzinach. 

Komendant odpowiedział, że elementem współpracy Policji z samorządem są tzw. komisje 

interdyscyplinarne mające na celu zapobieganie patologii związanej z przemocą, najczęściej  

w wyniku nadużywania alkoholu. W zadaniach komisji interdyscyplinarnej jest także 

reagowanie na inne formy przemocy, a także na błędy w wychowaniu dzieci. Błędy te 

przejawiają się w coraz częściej spotykanych ucieczkach z domu. Powiedział, że temat 

przemocy psychicznej jest wstydliwy społecznie i  zapewne dlatego brak jest zgłoszeń, choć 

ten rodzaj przemocy istnieje. Aby ją zidentyfikować, konieczne jest zgłoszenie osoby 

zainteresowanej. Komendant prosi aby w wyniku kontaktów ze społeczeństwem np. 

pracowników MOPS, czy radnych - sygnalizować przypadki przemocy psychicznej w 

stosunku do osób starszych. 

Przewodnicząca Komisji kontynuując  prosiła, aby prowadzić monitoring tych przypadków , 

ponieważ problem staje się coraz bardziej widoczny i dotkliwy dla starszych członków 

naszego społeczeństwa. Zwróciła uwagę na nieobecność  na posiedzeniu Rady Miasta 

przedstawicieli MOPS-u. Wiadomo, że kierownik MOPS jest chora, ale przecież ktoś ją 

zastępuje. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poinformowała, że są sygnały o przemocy 

psychicznej w rodzinach, ale dotknięci tymi zdarzeniami proszą raczej o wsparcie i poradę, 

jednak nie chcą zgłaszać przestępstwa. 

Komendant powtórzył, że może interweniować, gdy będzie identyfikacja przestępstwa, 

wówczas jest możliwe zastosowanie narzędzi prewencyjnych i zapobiegawczych. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy było zgłoszenie zniszczenia ogrodzenia w dniu 8 lutego 

b.r. przy skrzyżowaniu ulic Andersa – Żeromskiego? 

Komendant  obiecał sprawdzić to zdarzenie i odpowiedzieć radnemu. 

Radny Michał Dróżdż zapytał kto jest władny zmieniać znaki drogowe? 

Komendant wyjaśnił, że sygnał należy zgłosić do  zarządcy drogi, który wnioskuje o zmianę 

do organizatora ruchu na danym terenie. Wówczas uruchomiona zostaje komisja do oceny 

wniosku złożona ze specjalistów ruchu drogowego, Policji i zarządzającego drogą. Zmianę 

wprowadza zarządca drogi, gdy komisja wyrazi zgodę. Jest to zmiana stała. 

Przewodniczący Rady zapytał o losy wniosku mieszkańców  z ul. Mickiewicza w sprawie 

zakłócania spokoju mieszkańców przez bywalców klubu „Ramzes”. Poprosił też o ocenę 

współpracy Policji i Straży Miejskiej w zapewnieniu ładu, porządku i bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

Komendant odpowiedział, że po kilku ostrzeżeniach danych właścicielowi klubu i wobec 

braku poprawy sytuacji, podjęto w mieście decyzję o cofnięciu  koncesji na sprzedaż 

alkoholu. Komendant  odniósł się pozytywnie do wzajemnej pomocy służb policyjnych i 

Straży Miejskiej, zwłaszcza w przeprowadzaniu wspólnych patroli. 
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Przewodniczący Rady poinformował o pozytywnej ocenie pracy brzezińskiej Policji na 

dorocznej odprawie w KPP w Brzezinach w dniu 19 lutego br. Takiej oceny dokonał w 

imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji jego zastępca.  Kończąc ten punkt 

przewodniczący Rady przekazał Komendantowi Krzysztofowi Wdowiakowi i za jego 

pośrednictwem wszystkim funkcjonariuszom Komendy Powiatowej   podziękowanie i 

gratulacje za wysoką ocenę służbową i życzył dalszych sukcesów w służbie na rzecz  

bezpieczeństwa mieszkańców Brzezin.  

W imieniu burmistrza, jego zastępca Roman Sasin podziękował Komendantowi 

Powiatowemu Policji za dobrą współpracę w 2012 r. 

Straż Miejska w Brzezinach.  

Komendant Straży Miejskiej w Brzezinach Jolanta Sikorska przedstawiła informację o 

funkcjonowaniu Straży za 2012 r. - w załączeniu do protokołu. Poinformowała, że w 2012 

roku Straż Miejska w Brzezinach w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach 

przeprowadziła 264 pomiary prędkości przy użyciu urządzenia samoczynnie rejestrującego na 

drogach w granicach administracyjnych miasta Brzeziny, w wyniku których ujawniono 

14 184 wykroczenia, nałożono 12 770 mandatów karnych. Skierowano 146 wniosków o 

ukaranie do Sądu Rejonowego w Brzezinach. Ponadto Straż Miejska przyjęła 84 zgłoszenia 

od mieszkańców i różnych instytucji z prośbą o interwencję. Głównie dotyczyły one spraw 

porządkowych, bezpańskich psów, naruszenia przepisów drogowych, dzikich wysypisk.  

W zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Brzeziny 

przeprowadzono 231 patroli, z tego 50 samodzielnych patroli dwuosobowych w godzinach 

pracy Straży. Dodatkowo wspólnie z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej 

Policji w Brzezinach przeprowadzono 46 patroli podczas imprez masowych i uroczystości 

okolicznościowych w mieście. W trakcie pełnienia służb patrolowych  na terenie miasta 

Brzeziny w celu poprawienia stanu sanitarno-porządkowego strażnicy przeprowadzili 33 

kontrole posesji. Ujawniono 2 wykroczenia, wystawiono 2 mandaty karne. Ponadto w trakcie 

pełnienia służb patrolowych strażnicy przeprowadzili kontrolę legalizacji wag na targowisku 

miejskim i ujawniono 5 wykroczeń. Strażnicy miejscy asystowali również pracownikom 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wywiadów środowiskowych. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zwrócił się do komendant Jolanty Sikorskiej z 

pytaniem, jaka jest tendencja jeśli chodzi o wykroczenia dotyczące prędkości pojazdów? 

Komendant odpowiedziała, że tendencja tego rodzaju wykroczeń jest malejąca.  

Przewodniczący zapytał, czy stosowane są środki o charakterze represyjnym w stosunku do 

spalających szkodliwe odpady np. plastiki, czy ścinki krawieckie oraz  jak wygląda 

współpraca Straży Miejskiej z Komendą Powiatową Policji?  

Komendant odpowiedziała, że  na sygnały o spalaniu w domowych kotłowniach tworzyw 

sztucznych Straż reaguje kontrolami we współpracy z Wydziałem Rozwoju, Infrastruktury i 

Mienia UM, który w swoim zakresie pracy ma ochronę środowiska. Są tu jednak utrudnienia 

w zakresie identyfikacji rodzaju spalanych odpadów, ponieważ nie mamy bieżącego dostępu 

do rzeczoznawców, którzy mogliby ocenić, co jest spalane w piecach domowych.  

Komendant oceniła współpracę z Komendą Powiatową Policji jako celującą. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że radni 

oczekują większego niż do tej pory zaangażowania Straży Miejskiej w sprawy przestrzegania 

regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w mieście. Jej zdaniem, należy 
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zastanowić się, czy należy rozliczać Komendanta Straży Miejskiej z wykonania planu 

dochodów budżetowych? 

Radny Michał Dróżdż podważył celowość nakładania na Straż Miejską zadań w zakresie 

osiągania wysokich dochodów do budżetu miasta. Zapytał, czy Straż Miejska przy obecnej 

obsadzie kadrowej jest w stanie wykonać wpływy do budżetu w wysokości 2,5 mln. zł? 

Komendant Straży odpowiedziała, że wnioskowała o 4 dodatkowe etaty strażników dla 

właściwego zabezpieczenia nałożonych zadań. Otrzymała zgodę na zwiększenie kadry tylko o 

1 etat. Przy obecnej malejącej tendencji wpływów za mandaty za wykroczenia drogowe  – co 

wiąże się z pozytywną reakcją kierowców na kontrole prędkości poruszania się  samochodów 

– będzie trudno wykonać zadania finansowe w 2013 r. Jednak podejmie starania, aby 

uzgodnione plany rzeczowe i finansowe wykonać. 

Radny Adam Miazek ocenił jako wątpliwe etycznie nakładanie limitów dochodów dla Straży 

Miejskiej. Zadaniem SM nie jest wyrabianie limitów dochodów. Postuluje, aby planować 

zadania finansowe dla Straży Miejskiej w wysokości „0”zł. Co kwartał można by 

aktualizować dochody budżetowe SM i miasta. Radny uważa, że praca pod wpływem stresu, 

iż nie podoła się wykonaniu zadań finansowych w tej działalności nie jest w porządku. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że na roczny plan dochodów Straży w wysokości 3 mln  

zł osiągnięto wynik 2,5 mln. zł. Nie było żadnej presji na komendant Straży Miejskiej  

w zakresie wykonania planu dochodów za 2012 r. Burmistrz wyjaśnił, że w praktyce były 

możliwości obniżania wysokości nałożonych mandatów. 

Przewodniczący w imieniu własnym i Rady Miasta podziękował Komendant Straży 

Miejskiej, strażnikom i pracownikom za służbę i pracę na rzecz mieszkańców Brzezin. 

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Brzezinach. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  starszy brygadier Jarosław 

Tomaszewski poinformował o głównych zagrożeniach występujących na terenie miasta 

Brzeziny oraz o zdarzeniach,  jakie straż pożarna w minionym roku musiała opanować. 

Materiał w załączeniu do protokołu. Poinformował, że obiekty stałe, które stwarzają 

największe zagrożenie powstaniem pożaru groźnego i trudnego do opanowania, to:  

- rozlewnia gazu propan-butan w Brzezinach przy ul. Waryńskiego,   

- stacje paliw płynnych,  

- trzy stacje paliw płynnych i auto-gazu,  

- zakłady stolarskie oraz składy drewna, 

- młyny zbożowe, 

- zakłady tekstylne i włókiennicze. 

Najbardziej niebezpiecznym obiektem na terenie miasta zaliczonym do zakładów o 

zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej jest rozlewnia gazu płynnego 

propan-butan.  

Duże zagrożenie pożarowe z uwagi na zwartą zabudowę oraz palną konstrukcję dachów 

stwarza stara zabudowa występująca w zabytkowym centrum Brzezin (kamienice przy 

ulicach: Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Plac Jana Pawła II, Traugutta, Św. Anny, 

Lasockich). W przypadku powstania pożaru w tych budynkach dużym utrudnieniem będzie 

dojazd i dostęp do nich od strony podwórek oraz brak możliwości użycia podnośnika do 

prowadzenia działań na wysokości. Niepokojąca sytuacja występuje także na osiedlach  



 11 

z blokami mieszkalnymi. Brak dostatecznej ilości miejsc do parkowania samochodów 

osobowych i parkowanie na drogach pożarowych może utrudnić, bądź całkowicie 

uniemożliwić dojazd i rozstawienie pojazdów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego niezbędnego 

do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na wysokości. Komendant uczulił zarówno 

władze miasta,  zarządy TBS oraz spółdzielni mieszkaniowych na ograniczanie i likwidację  

istniejących utrudnień. 

W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost liczby zdarzeń na terenie powiatu brzezińskiego.  

W roku 2012 jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu brzezińskiego prowadziły 

działania podczas 220 zdarzeń na terenie miasta, w tym:  

- 45 pożarów,  

- 162 miejscowych zagrożeń.   

  

Zanotowano także wyjazdy do 13 fałszywych alarmów.   

Z 45 powstałych pożarów,  42 pożary zostały zaliczone do grupy pożarów małych, 3 

zaliczono do pożarów średnich. Straty spowodowane pożarami wyniosły ok. 38 tys. zł. 

Strażacy uratowali mienie o łącznej wartości przekraczającej 2 mln 457 tys. zł.    

Straty powstałe w zagrożeniach miejscowych  oszacowano na kwotę 159 tys. złotych. 

Uratowane mienie to około 658 tys. złotych.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo - 

Gaśniczym uczestniczyła w 2012 r. w gaszeniu 22 pożarów i likwidacji 42 zagrożeń 

miejscowych. 

Z zagrożeń w komunikacji drogowej Komendant za najpoważniejsze uznał 

niebezpieczeństwo wiążące się z możliwością wypadku z udziałem samochodów 

przewożących etyliny, olej napędowy, propan-butan, acetylen, wodór, amoniak i inne 

substancje niebezpieczne powodujące zagrożenie pożarowe, wybuchowe i chemiczno – 

ekologiczne.  Zagrożenie to występuje zwłaszcza na drodze krajowej Nr 72 przebiegającej  

w bezpośredniej bliskości starego centrum miasta. 

 

Podczas dyskusji nad tym punktem radny Michał Dróżdż zapytał o zagrożenie zatrucia 

czadem w starych budynkach posiadających niesprawną instalację wentylacyjną. Radnemu 

konkretnie chodzi o budynki przy ul. Przechodniej.  Poprosił też o udzielenie pomocy 

mieszkańcom kamienicy przy ul. Berka Joselewicza, którym właściciel zamknął drogę 

ewakuacyjną.  

 

Komendant poinformował, że w trakcie kontroli zwłaszcza starszych budynków stwierdzano 

przypadki zagrożeń spowodowanych niesprawnymi przewodami kominowymi,  

wentylacyjnymi, starą instalacją elektryczną. W takich przypadkach wydawane były zalecenia 

w postaci decyzji administracyjnych. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  odpowiedział, że przeprowadzona została rozmowa  

z właścicielem budynku przy ul. Joselewicza i sprawa od połowy roku znajduje się w 

nadzorze budowlanym. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zwróciła się do Komendant 

Straży Miejskiej z wnioskiem o włączenie się Straży Miejskiej do pomocy Straży Pożarnej  

o udrożnienie dróg pożarowych na osiedlach mieszkaniowych. 
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Zastępca burmistrza powiedział, że brak jest jeszcze w mieście miejsc do parkowania. W tej 

sprawie potrzebne są rozmowy z Zarządem Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na temat 

budowy nowych parkingów. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ustalono sprawców 13 fałszywych alarmów pożarowych? 

 

Komendant wyjaśnił, że 9 przypadków spowodowane było awarią czujek instalacji 

alarmowej, natomiast w 4 przypadkach zgłaszający pomylili się, źle oceniając sytuację. Nie 

wyciągnięto w stosunku do nich konsekwencji, ponieważ były to zgłoszenia w dobrej wierze. 

 

Przewodniczący Rady w dalszym ciągu pytał o stan bieżący i perspektywy zakończenia 

budowy nowej strażnicy  PSP przy ul. Waryńskiego. 

 

Komendant Tomaszewski poinformował, że w 2011 r. wykonano roboty budowlane za 626 

tys. zł. W wyniku pomocy finansowej wojewody w 2013 roku zostanie oddany stan surowy 

zamknięty obiektu. Cały koszt inwestycji opiewa na 9 mln zł. a zaawansowanie obecne 

zadania wynosi 2 mln. zł a więc nieco ponad 22%. Kilka lat trzeba jeszcze poczekać na 

oddanie tej strażnicy.  

Komendant kontynuując swoją wypowiedź poinformował, że  w roku ubiegłym zakupiono 

tzw. „skokochron” – sprzęt ratowniczy w rodzaju poduszki powietrznej używany w ratowaniu 

osób zagrożonych w pożarach na wyższych kondygnacjach budynków mieszkalnych. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński podziękował Komendantowi Powiatowemu Straży 

Pożarnej za dobrą pracę na rzecz społeczności lokalnej i pogratulował wysokiej oceny 

przełożonych z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Łodzi.   

9. Informacja o działalności placówek kultury oraz Centrum Promocji i Kultury za 2012 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach. 

Informację przedstawiła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Danuta Bączyńska – w 

załączeniu do protokołu.  

Poinformowała, że w 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, placówka pełniła 

zadania biblioteki powiatowej koordynując pracę bibliotek gminnych z terenu powiatu 

brzezińskiego. Powiat brzeziński działając w porozumieniu z miastem Brzeziny przeznaczył 

na realizację tego zadania 8.000 zł. Biblioteka otrzymała również dotację w wysokości 

3569,13 zł z programu Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek”. Głównym celem 

tego programu jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej roli biblioteki publicznej w 

małych miastach. Na remont placówki przeprowadzony w roku sprawozdawczym  pozyskano 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 60.000 zł. Środki te zostały przeznaczone 

na malowanie pomieszczeń i modernizację systemu centralnego ogrzewania oraz budowę 

łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Biblioteka  zakwalifikowała się 

do ósemki bibliotek z województwa łódzkiego, które zostały objęte programem 

„Deweloperzy Wiedzy”, w ramach którego powstał nowoczesny kącik czytelniczy dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. MBP w 2012 r. w ramach swojej działalności edukacyjnej i kulturalnej 

organizowała wystawy, spotkania i prelekcje multimedialne w dziedzinie kultury, nauki, 

ekologii i turystyki.  

Czytelnicy w 2012 roku wypożyczyli 20.784 pozycji. Spadek odwiedzin w porównaniu z 

rokiem ubiegłym spowodowany był 5-miesięcznym remontem biblioteki. 
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Radna Czesława Gałecka zadała pytanie, ile woluminów i na jaką kwotę zakupiła Biblioteka 

w 2012 r. oraz zapytała jaki był cel informacji porównującej naszą Bibliotekę z innymi 

bibliotekami w regionie? 

Dyrektor Danuta Bączyńska odpowiedziała, że zakupiono 564 za kwotę ok. 14 tys. złotych. 

Porównanie naszej z innymi bibliotekami miało na celu pokazanie zbyt niskiego zatrudnienia 

merytorycznego. 

Radna Czesława Gałecka zapytała jaki był sens zmniejszenia zatrudnienia w naszej 

Bibliotece? 

Dyrektor odpowiedziała, że nie „zmieściliśmy się” w budżecie. 

Radny Jakub Piątkowski pytał o możliwości korzystania z audiobooków i e-booków w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Dyrektor odpowiedziała, że jest taka możliwość, gdyż zakupiono  30 e-booków. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk pytała,  jakie projekty Biblioteka będzie realizować w 

bieżącym roku? 

Dyrektor odpowiedziała, że jeszcze nie ma konkretnych planów, ponieważ ma ograniczony 

budżet. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że rok 2013 jest rokiem poety Juliana Tuwima. 

Zapytał, czy w związku z tym planowane są w naszej Bibliotece jakieś imprezy, czy 

wystawy?  

Dyrektor Biblioteki powiedziała, że z powodu ograniczonego budżetu Biblioteki na 2013r. nie 

planuje wydatków na ten cel.  

Przewodniczący Rady w tym miejscu podziękował rodzinie  ś. p. Andrzeja Zbieranowskiego 

za przekazanie ogromnej biblioteki liczącej kilkuset woluminów w darze Miejskiej Bibliotece 

Publicznej. Do burmistrza zaapelował, aby w przypadającym w 2013 „Roku Tuwima”  

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach mogła zaznaczyć się kulturalnymi wydarzeniami 

w województwie łódzkim. Zdaniem przewodniczącego ograniczone środki na działalność 

Biblioteki wystarczają na kilka zaledwie spotkań w 2013 r. z ciekawymi ludźmi. Jego 

zdaniem należałoby przywrócić naszej Bibliotece możliwość realizacji misji „elitarnego 

spędzania wolnego czasu”,  bowiem  istnieje potrzeba realizacji imprez z zakresu tzw. 

wyższej kultury. 

Radna Czesława Gałecka skrytykowała obecne logo MBP. Jej zdaniem jest to karykatura 

Juliana Tuwima. Zapytała, kto zaprojektował to logo? Zaapelowała też do burmistrza  

w sprawie dofinansowania ambitniejszych zadań Biblioteki. 

Burmistrz Marcin Pluta  odpowiedział, że mamy trudny rok budżetowy i musimy bardzo 

ostrożnie wydawać środki finansowe. 

Dyrektor Biblioteki odpowiedziała na pytanie radnej, że logo zaprojektował znany łódzki 

plastyk. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy wzrosła liczba wypożyczeń w 2012 r. w porównaniu do 

roku poprzedniego? 
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Dyrektor odpowiedziała, że Biblioteka zanotowała spadek liczby wypożyczeń z powodu 

okresowego wyłączenia z działalności wskutek prowadzonego remontu.  

Przewodniczący Rady podziękował dyrektor MBP za złożoną informację i pracę na rzecz 

kultury w mieście. 

Muzeum Regionalne w Brzezinach. 

Informację  z działalności Muzeum Regionalnego w Brzezinach za rok 2012 przedstawił 

dyrektor Paweł Zybała – w załączeniu do protokołu. 

W  minionym roku w Muzeum Regionalnym w Brzezinach funkcjonowały następujące 

wystawy czasowe: „I’m Polish men” – wystawa prac Bartłomieja Jarmolińskiego, „Kamienie 

pamięci – kamienie niepamięci” – wystawa prezentująca cmentarze ewangelickie 

województwa łódzkiego, „Obyczaje i obrzędy żydowskie” – prezentująca najistotniejsze 

obrzędy związane z wierzeniami Żydów, „Devi Tuszyński” – prezentacja miniatur 

urodzonego w Brzezinach artysty światowej sławy miniaturzysty, „Naczynia mosiężne  

i miedziane z przełomu XIX i XX w.” – wystawa ze zbiorów własnych muzeum, „Malarstwo 

Grażyny Mądrzyckiej” – wystawa prac artystki. Muzeum oferuje zwiedzającym także pięć 

wystaw stałych: „Zaginione miasto” – prezentująca historię Brzezin i okolic, 

„Wielokulturowe Miasto Krawców” – prezentująca rozkwit miasta od końca XIX w. po II 

wojnę światową, „Salonik mieszczański z przełomu XIX i XX w.”, „Warsztat krawiecki  

z pocz. XX wieku” oraz „Wiejska izba z początku XX w.”.  

W ramach działalności upowszechniania kultury, Muzeum współpracuje z redakcją BIS-u, 

umieszczając w tygodniku artykuły z okazji ważnych rocznic oraz informacje reklamowe.  

Od 2012 roku w placówce nastąpiła całkowita zmiana profilu działania Działu Oświatowego 

Muzeum. Zaczął on funkcjonować jak analogiczne struktury w innych muzeach. 

Zrezygnowano z prowadzenia stałych kół zainteresowań, wprowadzając lekcje i warsztaty 

muzealne. Organizowane są one w tygodniu dla grup zorganizowanych ze szkół oraz w 

niedziele.  W ramach tych działań zorganizowano m.in.: wycieczkę nordic-walking na 

cmentarz w Pustułce w rocznicę bitwy brzezińskiej 1914 r., warsztaty bożonarodzeniowe, 

prelekcję dot. brzezińskiego krawiectwa, projekcję filmu niemego „Grób Nieznanego 

Żołnierza”. 

W 2012 roku Muzeum przygotowało też różne wydarzenia kulturalne, jak: powitanie Nowego 

Roku, współpracowało z Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przy organizacji Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowało uroczystości upamiętniające 70. 

rocznicę likwidacji getta w Brzezinach, która obejmowała: cykl wykładów i  prelekcji, 

modlitwę ekumeniczną na brzezińskim kirkucie z udziałem  Michaela Schudricha – 

naczelnego rabina Polski, Symchę Kellera – przewodniczącego gminy żydowskiej w Łodzi  

i ks. kanonika Bogumiła Walczaka – proboszcza parafii rzymskokatolickiej p.w. 

Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach, wydarzenia artystyczne, m.in. koncert Jakuba 

Pawlaka, laureata tegorocznego festiwalu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, który specjalnie 

na tę okazję opracował muzycznie kilka wierszy Lutka Abramowicza, brzezińskiego Żyda, 

który zginął w czasie II wojny światowej, monodram inspirowany wspomnieniami 

brzezinianki Heleny Dymant-Klingbeil w wykonaniu uczennicy brzezińskiego LO, koncert 

zespołu „Brzezinianki”  i klezmerskiego zespołu Urszuli Makosz z Krakowa, warsztaty 

plastyczne dla dzieci i taneczne dla dorosłych.  Szczególnym walorem uroczystości był liczny 

udział potomków brzezińskich Żydów oraz dwóch osób, które urodziły się w Brzezinach 
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przed I bądź II wojną światową. Nawiązaliśmy też zawodowe kontakty z Gminą Żydowską w 

Łodzi i Warszawie oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.  

W 2012 r. Muzeum wzięło udział w ogólnoświatowej akcji Noc w Muzeum – 19 maja 2012 r. 

Uczestnicy Brzezińskiej Nocy Muzealnej zwiedzili nowe wystawy stałe, obejrzeli filmy: 

„Brzeziny miasto 4 kultur” oraz „Chełmno - miejsce kaźni brzezińskich Żydów”. Z myślą 

o nocnych gościach przygotowano podpłomyki upieczone w piecu chlebowym. 

W 2012 roku przypadł jubileusz 40–lecia Muzeum połączony z jubileuszem BIS-u - impreza 

była współfinansowana z dotacji pozyskanej z Łódzkiego Domu Kultury. Muzeum przy 

współpracy z CPiK było też organizatorem koncertu Grzegorza Turnaua i Zbigniewa 

Zamachowskiego oraz IV Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja 

Babaryki – we współpracy ze Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi i Szkołą Podstawową nr 

1 w Brzezinach. 

Osobną grupę działań placówki stanowiły imprezy zorganizowane wspólnie z brzezińskimi 

organizacjami i stowarzyszeniami.  

Dyrektor Paweł Zybała podziękował organizacjom, szkołom i instytucjom, m.in. Centrum 

Promocji i Kultury za dobrą współpracę. Podkreślił, że otwarcie Centrum Promocji i Kultury 

przyczyniło się do zwiększenia liczby zwiedzających Muzeum Regionalne w Brzezinach oraz 

pozwoliło placówce skupić się na działalności typowo muzealnej.  

Burmistrz Marcin Pluta zwrócił uwagę na efekt synergii, połączenie sił i energii wszystkich 

instytucji kultury i jednostek oświatowych. Wiele imprez organizowanych jest ze znanymi 

osobami i dzięki współpracy wszystkich instytucji te imprezy przebiegają sprawnie i na 

wysokim poziomie organizacyjnym i kulturalnym. 

Radna Czesława Gałecka pogratulowała dyrektorowi Muzeum aktywności w propagowaniu 

historii regionu i miasta oraz w ożywianiu życia kulturalnego w naszym mieście. Zapytała, 

jakimi środkami dysponuje na 2013 rok, jeśli chce utrzymać wysoki poziom aktywności 

placówki, którą kieruje. 

Dyrektor Muzeum poinformował, że  tak jak Biblioteka otrzymał budżet mniejszy o 100 tys. 

zł w porównaniu do 2012 r. oraz musi zmniejszyć zatrudnienie o 2 etaty. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski wyraził zmartwienie, że Muzeum 

musi ze względów oszczędnościowych zmniejszyć ilość stałych wystaw. Miał nadzieję na 

funkcjonowanie stałej wystawy o historii rozwoju technologii, ale na to zadanie zabrakło 

środków. 

Radna Małgorzata Pyka przestrzegła przed  pomysłem łączenia jednostek np. Muzeum 

Regionalnego z Centrum Promocji i Kultury. 

Dyrektor Muzeum powiedział, że obie jednostki współpracują efektywnie ze sobą oraz, że nie 

obawia się pomysłu o łączeniu, ponieważ każda z tych jednostek funkcjonuje w oparciu o 

wyspecjalizowane zadania i kierunki działalności. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zwróciła uwagę na  

niewłaściwe eksponowanie w Muzeum szczątków ludzkich. Jej zdaniem  miejscem 

właściwym dla nich jest cmentarz, ale nie Muzeum. Nie jest to muzeum antropologiczne ani 

historii naturalnej, aby je tu eksponować. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są to szczątki zidentyfikowane? 
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Dyrektor Zybała odpowiedział, że szczątki są zakwalifikowane jako obiekt muzealny i trzeba 

decyzji Ministerstwa Kultury w tej sprawie. Sam również uważa, że Muzeum nie jest 

najlepszym miejscem dla eksponowania ludzkich szczątków. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy wzrosła liczba eksponatów w Muzeum? 

Dyrektor Zybała odpowiedział, że w miarę skromnych środków liczba eksponatów ciągle się 

zwiększa i nie ma kłopotów z ich przechowywaniem 

Radna Czesława Gałecka zapytała o losy koncepcji pomnika brzezińskiego krawca. 

Dyrektor Muzeum odpowiedział, że mogłaby to być kopia popularnego pomnika brzezińskiego 

żydowskiego krawca z Nowego Jorku. 

Przewodniczący Rady pogratulował  dyrektorowi Muzeum osiągnięć w popularyzacji nie tylko 

muzealnictwa ale przede wszystkim popularyzacji brzezińskiej historii i dorobku w dziedzinie 

kultury. 

Centrum Promocji i Kultury. 

Informację o działalności Centrum za 2012 rok przedstawiła dyrektor Monika Hibner – w 

załączeniu do protokołu. Poinformowała, że w roku 2012 w obszarze kultury Centrum 

prowadziło warsztaty dla mieszkańców miasta w ramach projektu „Dom Kultury w 

Przestrzeni”.  Warsztaty obejmowały tematy: rękodzieło, kuchnie świata, modelarstwo, 

zdrowie i uroda, studio piosenki, turystyka, „Altereko” – zajęcia doświadczalne dla dzieci 

przybliżające im otaczającą przyrodę. Łącznie odbyło się ponad 250 godzin zajęć i wzięło w 

nich udział 150 osób w różnym wieku.  

Centrum Promocji i Kultury zorganizowało także warsztat z Waldemarem Kompałą szefem 

Działu Fotografii gazety „Rzeczpospolita”, udział w nim wzięły osoby z całego 

województwa. 

Podczas wakacji zorganizowało dla dzieci wakacje z psem – zajęcia uczące jak należy dbać  

o swojego czworonoga, jak spędzać z nim czas. Po raz kolejny Centrum włączyło się do 

Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, podczas którego dzieci  

z naszego miasta wzięły udział w warsztatach muzycznych, które prowadził dyrygent 

Filharmonii Łódzkiej Grzegorz Wierus, przygotowania zwieńczył występ dzieci z orkiestrą 

filharmonii w arboretum w Rogowie. 

W 2012 roku Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach było organizatorem miejskich imprez 

kulturalnych, m.in. z okazji XX Finału WOŚP, Dni Brzezin 2012, Powitania wakacji, 

Dożynek Miejsko – Powiatowych, 20-lecia tygodnika BIS. 

W 2012 roku realizowało projekt „W poszukiwaniu swoich korzeni” finansowany z programu 

Równać Szanse. Projekt był realizowany  w okresie od stycznia  do czerwca 2012 r. 

Uczestnikami projektu była młodzież gimnazjalna. Głównym celem projektu było 

zwiększenie świadomości młodzieży w wieku gimnazjalnym n. t. historii i walorów miasta, 

w którym żyje oraz pokazanie, że może wpływać na otaczające środowisko. W ramach 

projektu odbyły się dwa warsztaty: „Jak dobrze się komunikować” oraz  “Moje miasto, moja 

przestrzeń do życia”. Młodzież wybrała miejsca które według niej są skarbami naszego 
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miasta, a następnie zbierała o nich informacje, robiła zdjęcia, zwieńczeniem tej pracy było 

wydanie folderu o mieście.  

W listopadzie rozpoczęło realizację we współpracy ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne 

Ja - Ty - My projektu pt. Centrum Aktywności 60+, który finansowany jest ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców Brzezin. W ramach projektu uczestnicy mają następujące zajęcia: nauka obsługi 

komputera, kurs tańca, gimnastyka, wyjazdy do kina i teatru, na wycieczki, a także w 

projekcie są zaplanowane trzy imprezy: andrzejkowa, karnawałowa oraz impreza na 

zakończenie projektu.  

Centrum Promocji i Kultury  przygotowało nową stronę internetową miasta, która do końca 

lutego przechodzi okres testowy. Centrum uruchomiło  także powiadamianie smsowe, które 

umożliwia otrzymywanie wiadomości SMS z informacjami o gminie, imprezach kulturalnych 

i sportowych, lokalizacji fotoradaru oraz zagrożeniach pogodowych i awariach. W ramach 

Zintegrowanego Programu Promocji  udało się zakupić wiele gadżetów promocyjnych, 

wyemitować w TVP 3  cztery firmy promujące miasto  w programie Strefa Biznesu. 

W dalszym ciągu Centrum jest wydawcą tygodnika BIS. W 2012 roku ukazało się 47 

numerów.  

Dyrektor CPiK podziękowała  dyrektorom szkół i Muzeum Regionalnego za ich pomoc, bez 

której zajęcia nie mogłyby zostać zorganizowane ze względu na brak odpowiednich 

pomieszczeń. Podziękowała również wszystkim instytucjom miejskim i powiatowym, 

jednostkom, spółkom miejskim i stowarzyszeniom, dzięki współpracy z którymi organizacja 

imprez kulturalnych przebiegała sprawnie i bezpiecznie. Podkreśliła, że obecna zmiana 

siedziby Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach dała jednostce dużo możliwości i 

pozwoliła rozwinąć działalność w zakresie kultury. Dzięki temu, że ma swój budynek, zajęcia 

odbywają się po godz.16-tej  i uczestniczy w nich więcej osób. 

Radna Czesława Gałecka zapytała o obecne warunki lokalowe Centrum. Zapytała o koszty 

remontu przeciekającego dachu. 

Dyrektor CPiK odpowiedziała, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. Przeciek  

dachu jest niewielki, spowodowany został zaleganiem śniegu na dachu budynku i powstałą w 

związku z tym zastoiną wody. Naprawa wymaga jedynie obróbek blacharskich. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy Centrum może zaoferować część 

pomieszczeń na wynajem? 

Dyrektor CPiK odpowiedziała, że jest sporo ofert wynajęcia pomieszczeń. 

Radny Grzegorz Kędzia pytał o możliwości nauki gry na instrumentach w Centrum.  

Dyrektor odpowiedziała, że w Centrum ma już swoją siedzibę miejska orkiestra dęta i żeby 

orkiestrę rozwijać i promować  trwa nabór chętnych do nauki gry na instrumentach. 

Radna Grażyna Korybut pytała o salę kinową.  

Dyrektor Monika Hibner odpowiedziała, że w Centrum kino kameralne już funkcjonuje, 

odbywają się tam seanse dla dzieci. Natomiast większą salę należy wyremontować i 

wyposażyć. 



 18 

Przewodniczący Rady zapytał, kiedy obiekt zacznie przynosić dochody? Bo na razie 

generowane są koszty utrzymania: napraw, remontów, wyposażania. Zwrócił uwagę, że 

kultura jest niedochodowa i należy na nią zarabiać. Zgłosił uwagi do strony internetowej, 

która może jest atrakcyjna wizualnie, ale brak jest na niej aktualnych informacji. Powiedział, 

że „za dużo jest fajerwerków, a za mało bieżącej, ukazującej się w dłuższym okresie czasu, 

informacji”. 

Dyrektor CPiK wyjaśniła, że sprawa aktualizacji strony internetowej związana jest z kwestią 

przepływu informacji. W najbliższym czasie zamierzać zorganizować spotkanie z 

dyrektorami wszystkich jednostek miejskich, żeby ustalić narzędzia promocji miasta i 

omówić kwestię komunikacji. Wyraziła pogląd, że strona internetowa miasta jest własnością 

wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko Centrum Promocji i Kultury. 

Radny Michał Dróżdż wypowiedział się w sprawie uporządkowania promocji miasta. 

Najpierw należy opracować harmonogram działalności promocyjnej zaproponował 

nawiązanie współpracy w zakresie wymiany informacji z gminami ościennymi. Powinniśmy 

informować też, co się dzieje w zagranicznych miastach partnerskich. Zaproponował aby 

szerzej informować o wszystkich wydarzeniach w zakresie kultury i sportu w Brzezinach. 

Dyrektor wyjaśniła, że w bieżącym roku działania Centrum skupią się głównie na promocji 

miasta, ponieważ działy: wydawniczy i kulturalny CPiK już dobrze funkcjonują. 

Burmistrz Marcin Pluta dodał, że miasto w 2012 roku bardzo często było obecne  w mediach. 

Ukazało się n. p. 7 audycji w TV 3 promujących Brzeziny. Żadna informacja nie niosła  

negatywnego ładunku. Strona miasta jest nowa i cały czas jest rozbudowywana, a miasto 

pozyskuje duże środki na promocję. Dopracowania wymaga jedynie system promocji miasta. 

Radna Małgorzata Pyka zaproponowała opracowanie i przyjęcie jednej strategii informacji  

i promocji, po to, aby każdy mieszkaniec miał możliwość dowiedzieć się co?, gdzie?, kiedy? 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk, która przejęła chwilowo prowadzenie obrad 

podziękowała za obszerną informację dyrektor CPiK. 

10. Informacja o polityce mieszkaniowej Miasta Brzeziny. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zaprezentował materiał dotyczący założeń polityki 

mieszkaniowej miasta Brzeziny – w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że do tego ważnego tematu podchodzimy już po raz trzeci. 

Zapytał, jakie jest zdanie radnych w sprawie prezentacji materiału? Radni poprosili, aby nie 

czytać  obszernego opracowania, gdyż mieli okazję zapoznać się z nim wcześniej i są zdania, 

że można przejść do pytań i dyskusji nad polityką mieszkaniową miasta. 

Szereg pytań zgłosił radny Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Finansowo – 

Budżetowej. Zarzucił autorowi opracowania, że informacja jest nierzetelna i tendencyjna. 

Powiedział, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Razem”  nie jest dużą jednostką, ale to nie jest 

powód, aby w opracowaniu dotyczącym mieszkalnictwa miasta Brzezin w ogóle ją pominąć. 

Uważa, że jest to tendencyjne i czuje się urażony jako przedstawiciel jednej z jednostek. 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że zasoby mieszkaniowe spółdzielni „Razem” znajdują się w 

pozycji „zasoby mieszkaniowe innych jednostek”. Powiedział, że zdaje sobie sprawę z 

niedoskonałości i wad opracowania i zostaną one poprawione. 
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Radny Barucki poprosił o wyjaśnienie roli TBS Zgierz w usprawnianiu naszego 

mieszkalnictwa. Poprosił też o wyjaśnienie kwestii finansowych związanych z nakładami na 

wykonanie budynku przez TBS. 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że tak jak w przypadku Koluszek, gdzie TBS Zgierz – 

posiadający duży potencjał wykonawczy - wybudował  budynek komunalny w zamian za 

część mieszkań, można by skorzystać stosunkowo szybko z oddania budynku socjalnego, czy 

komunalnego na podobnych warunkach. Następnie wyjaśnił zasady montażu finansowego, 

tzn.  w jaki sposób znajdą się środki na sfinansowanie budowy  budynku socjalnego. W planie 

finansowym inwestycji na 2013 r.  na to zadanie mamy obecnie 100 tys. zł. Ze zdjętego 

zabezpieczenia kredytu udzielonego TBS przez BGK uzyskamy 300 tys. zł. Razem jest to   

400 tys. zł i moglibyśmy zacząć budowę. Główną rolę w dalszym finansowaniu  zadania 

przypisał   konsorcjum spółek miejskich, które poręczą preferencyjny kredyt dla TBS 

uzyskany z BGK, przeznaczony na wybudowanie budynku. 

Radny Barucki krytycznie odniósł się do tego pomysłu, który ocenił jako bardzo ryzykowny a 

ma do tego podstawę na przykładzie dotychczasowych doświadczeń TBS z BGK. Poprosił 

następnie o wyjaśnienie w jaki sposób będzie się „stymulować zamianę mieszkań”? 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że chodzi tu o ułatwienie dokonywania zamiany mieszkań.  

Radny Tadeusz Barucki zakwestionował prawdziwość stwierdzenia, że częste zmiany 

prezesów w spółce TBS wpłynęły na zły stan mieszkalnictwa.  

Zastępca burmistrza  nadal twierdził, że częste zmiany władz spółki były jednym  z powodów 

złej organizacji pracy i finansów TBS. 

Zdaniem radnego Tadeusza Baruckiego pierwszym celem  bieżącej polityki mieszkaniowej 

powinno być uzdrowienie sytuacji mieszkaniowej w spółce TBS poprzez wybudowanie 

budynku socjalnego. Spółka TBS ma dużo sądowych eksmisji ze swoich zasobów i te 

mieszkania najpierw należy odzyskać poprzez przemieszczenia lokatorów z wyrokami. 

Zastępca burmistrza powiedział, że w chwili obecnej jest pilna potrzeba uzyskania 20 do 30 

lokali. Jest miejsce na lokalizację takiego budynku przy ul. Skłodowskiej naprzeciwko 

mieszkalnego budynku szpitalnego. Łatwo byłoby tam podłączyć ciepło z c.o. Budynek ten 

mógłby zostać wybudowany do końca 2014 roku w stanie surowym zamkniętym. 

Radna Małgorzata Pyka chciałaby dowiedzieć się jakie miasto planuje konkretne działania, 

kiedy, gdzie, za ile i w jakim systemie wybudowane zostaną mieszkania socjalne? 

Powiedziała, że nie powinniśmy traktować zapewnienia mieszkania jako nagrodę, ale jako 

pierwszą potrzebę. Jej zdaniem, że dużo pomysłów w przedstawionym opracowaniu  jest 

nierealnych i wykracza poza ustawowe zadania gminy. 

Zastępca burmistrza przyznał rację radnej. Powiedział, że jego zamiarem było przedstawić 

sytuację mieszkaniową Brzezin na szerszym tle spraw mieszkaniowych w naszym mieście. 

Dodał, że do kwietnia 2013 r. zamierzamy przeprowadzić przetargi i rozpocząć budowę 

pierwszego budynku. 

Radna Czesława Gałecka przypomniała, że w latach 70-tych przy ul. Żeromskiego zaczęto 

budowę budynku socjalnego, a w efekcie mieszkania zostały przekształcone w mieszkania 

komercyjne i sprzedane. Przestrzega, aby nie doszło do podobnego wypaczenia idei mieszkań 

socjalnych. 
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Zastępca burmistrza wyjaśnił, że budynek, który miasto chce wybudować nie do końca będzie 

miał charakter socjalny. Część mieszkań będzie miała charakter rotacyjny na potrzeby zamian 

mieszkań z większych na mniejsze. 

Radny Michał Dróżdż poparł stanowisko radnej Czesławy Gałeckiej. Jego zdaniem miastu 

najpilniej potrzeba teraz mieszkań socjalnych. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zaproponował, aby spotkać się z radnymi  dla 

wypracowania priorytetów w polityce mieszkaniowej miasta. Poinformował o innych 

możliwościach i wariantach działań dla poprawy sytuacji mieszkaniowej w naszym mieście, 

m.in. o możliwości zaadaptowania na mieszkania budynku biurowego „Daminy” przy ul. 

Przemysłowej. Natomiast odrzucił pomysł z wykupieniem i adaptacją na cele mieszkaniowe 

budynku przy ul. Południowej, który jest zdewastowany, bez możliwości ogrzewania a do 

tego ma nie uregulowany stan prawny. Nie wchodzi także jego zdaniem w rachubę nabycie 

budynku prywatnego przy ul. Staszica. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię przedstawionego materiału przez Komisję Spraw 

Społecznych. 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut powiedziała, że  nie można tego materiału 

schować do szuflady. Może on stanowić podstawę do dalszego uściślenia  i konkretyzacji. 

Oczekujemy, że będą tam opisane cele, sposoby realizacji, terminy, środki, lokalizacje, 

korzyści i ewentualne zagrożenia. Komisja chciałaby pod koniec roku dokonać ponownie 

oceny postępu w opracowaniu docelowej strategii polityki mieszkaniowej miasta. 

Przewodniczący Rady w podsumowaniu dyskusji w tym punkcie powiedział, że efektem 

obecnej kadencji Rady powinien być  budynek socjalny. 

10 a. Informacja burmistrza z prac między sesjami. 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację o swojej i swojego zastępcy działalności w 

okresie między sesjami Rady Miasta – w załączeniu do protokołu. 

Radny Grzegorz Kędzia nawiązał do spotkania radnych z przedstawicielami Komendy 

Powiatowej Policji w dniu 21 stycznia b. r. Powiedział, że  burmistrz nie wziął pod uwagę 

zastrzeżeń tam zgłaszanych do pracy Policji, spotkanie to niewiele dało, bowiem pan 

burmistrz podpisał porozumienie o dofinansowaniu ponadnormatywnych patroli,  mimo że w 

tak krótkim czasie niewiele mogło się zmienić w podejściu Policji do reakcji na zgłoszenia 

mieszkańców. 

Radny Michał Dróżdż nie zgodził się ze zdaniem radnego Kędzi. Powiedział, że 

zaobserwował wyraźną poprawę w reakcji Policji na zgłaszane przez mieszkańców zdarzenia. 

Radna Czesława Gałecka zapytała jakie będą  korzyści ze współpracy spółek miejskich? 

Radny Tadeusz Pabin poprosił o szerszą informację na temat ostatnich ustaleń zarządu 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że podpisał porozumienie z Komendą Powiatową Policji na 

dotację tylko w wysokości 30 tys. zł, a więc na połowę planowanej kwoty dotacji i tylko na 

okres I półrocza 2013 r. Jednym z punktów porozumienia jest zapewnienie w 30% patroli 

udziału naszych strażników miejskich. Dodał, że jeżeli władze administracyjne miasta oraz 

radni uznają, że są problemy we właściwym zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców dot. ładu, 

porządku i bezpieczeństwa, to może dojść do sytuacji, że Policja nie otrzyma drugiej połowy 



 21 

dotacji na II półrocze 2013 r. Będziemy więc szczegółowo monitorować funkcjonowanie 

Policji i odbiór społeczny służby na terenie miasta. Jako burmistrz jest jednak zadowolony ze 

współpracy z Komendą Powiatową Policji. Przykładem jest choćby załatwienie trudnego 

problemu związanego z notorycznym zakłócaniem porządku przez bywalców pubu 

„Ramzes”. Burmistrz inaczej jak radny Grzegorz Kędzia odbiera reagowanie patroli 

policyjnych na  potencjalne zagrożenia  gromadzącej się młodzieży w parku miejskim, w 

okolicach klatek  na osiedlach mieszkaniowych i parkujące u nas obce samochody. Na takiej 

reakcji Policji polega właśnie prewencja i zabezpieczenie porządku w mieście. Może 

niezadowoleni  z tego są młodsi ludzie, ważniejsze jest jednak odczucie większości 

mieszkańców. Burmistrz pogratulował naszej Komendzie wysokiej oceny władz 

wojewódzkich Policji podczas dorocznej odprawy służbowej. Burmistrz wyjaśnił następnie 

korzyści jakie wystąpią w zakresie kooperacji pomiędzy spółkami miejskimi, które będą  

świadczyć sobie nawzajem pomoc sprzętową  i w zakresie wykorzystania pracowników. W 

rachunku ogółem osiągnięty zostanie efekt finansowy. 

Radna Małgorzata Pyka zapytała o możliwość skorzystania z grupowego zamówienia 

jednostek miasta na zakup energii elektrycznej, co wiąże się z konkretnymi oszczędnościami 

oraz  o działania w zakresie restrukturyzacji. Radną interesuje wykonawca tego przeglądu.  

Burmistrz wyjaśnił, że niektóre jednostki miasta nie spełniają warunków dla grupowego 

zamówienia na energię elektryczną .W porozumieniu z Gminą Rogów złożyliśmy 

zamówienie i uzyskaliśmy  ok. 20% oszczędności.  Natomiast przegląd organizacji i 

funkcjonowania jednostek wynika z potrzeby szukania oszczędności w każdym miejscu 

zarządzania środkami publicznymi. Audyt wykonuje firma zewnętrzna  p. Nawrockiego. 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że zarząd Stowarzyszenia „Bzury” zajmował się inwestycjami 

budowy zbiorników retencyjnych i udziałem w tym programie samorządów leżących na 

obszarze zlewni rzek środkowej Wisły. Poinformował też o szkoleniu w zakresie 

funkcjonowania obligacji przychodowych. Zaprosił radnego Pabina do siebie po sesji Rady, 

aby wyjaśnić mu szerzej zakres poruszanych spraw na posiedzeniu zarządu tego 

stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że burmistrz miał formalne prawo podpisać porozumienie z 

Komendą Policji o dofinansowanie służb ponadnormatywnych, bo wynikało to z przyjętej 

uchwały budżetowej  na 2013 r. uchwalonej wyraźną większością, przy 1 głosie przeciwnym. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zapytała o możliwość 

dofinansowania remontu zabytkowego kościółka św. Anny. 

Burmistrz poinformował, że na rzecz ratowania tego zabytku przeznaczyliśmy już 30 tys. zł. i 

że nadal są potrzeby w zakresie renowacji ołtarza i wymiany głównej, nośnej belki. Przy 

okazji burmistrz poinformował o wejściu miasta w porozumienie z Gminą Andrespol i Gminą 

Brzeziny w sprawie uruchomienia połączenia MPK z Widzewa do Brzezin oraz o propozycji 

Gminy Brzeziny odkupienia za 400 tys. zł. harcówki, która wymaga kompleksowego remontu 

i terenu o pow. 4,5 ha w Tworzyjankach. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie: 

     1. zmian  budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r. 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła propozycje zmian w budżecie na 20123 r. – projekt 

uchwały w załączeniu do protokołu. 
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Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał pozytywną opinię  omawianego projektu 

uchwały. 

Po odczytaniu tekstu projektu uchwały przez skarbnik i  w wyniku braku uwag radnych, 

przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

Głosowało 13 radnych, głosów „za” było 12, głosów przeciwnych – 0, wstrzymujących       

się – 1. 

Uchwała Nr XXXI/ 134 /2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 2) zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 -   

2029. 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt zmiany WPF. Z projektu  zmian wynika, że 

przewidywany wskaźnik zadłużenia budżetu miasta wyniesie 49,01 %. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej.  

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał, że opinia Komisji jest pozytywna. 

Po odczytaniu projektu uchwały przewodniczący zapytał, czy radni mają uwagi, bądź 

zapytania? 

Radna Czesława Gałecka zapytała czy wynagrodzenia w przedszkolach się zmniejszyły? 

Skarbnik odpowiedziała przecząco. Następnie odczytała projekt uchwały, a przewodniczący  

zarządził jego przegłosowanie. 

Głosowało 13 radnych, 12 – „za”, przeciwnych – 0, wstrzymujący się – 1. 

Uchwała Nr XXXI / 135 / 2013 stanowi załącznik do protokołu.  

       3) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego 

Obszaru  Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna. 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że miasto Łódź zaproponowało współpracę w sprawie 

wspólnego rozwoju 22 gminom wokół miasta, która dotyczy opracowania strategii zarówno 

dla m. Łodzi jak i okolicznych gmin w zakresie projektów rozwoju ekologicznego transportu 

publicznego z wykorzystaniem gazu ziemnego oraz w zakresie rozwoju specjalnych stref 

ekonomicznych. Wkład naszego samorządu do tego projektu wyniósłby od 12 – 15 tys. zł. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie przystąpienie do tego projektu byłoby błędem, 

ponieważ jesteśmy „skazani” na współpracę z m. Łodzią. 

Radna Czesława Gałecka zapytała , jaki wpływ na opracowanie projektu strategii będą miały 

gminy?  

Burmistrz odpowiedział, że Łódź jest liderem projektu. Obecnie korzystamy z porozumienia 

w zakresie masowej komunikacji osobowej MPK a projekt przewiduje modernizację tej 

komunikacji. 
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Radna Grażyna Korybut powiedziała, że jeśli burmistrz ma wizję rozwoju miasta w oparciu   

o współpracę z Łodzią, to należałoby wyasygnować z naszego budżetu środki na koncepcję 

rozwoju. 15 tys. zł to nie jest duży koszt. 

Przewodniczący poprosił o ustalenie w głosowaniu kwoty, którą przekażemy jako nasz wkład 

do opracowania projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. 

Zapytał, kto jest za kwotą 15 tys. zł? 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. „Za”  było 10 radnych,  przeciw – 0, wstrzymało się 

3 radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały z uzupełniona kwota naszego 

udziału – 15.000 zł. 

Burmistrz odczytał projekt uchwały i poprosił jednocześnie o wprowadzenie uzupełnienia do 

podstawy prawnej w projekcie uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. „Za”  było 11 radnych,  przeciw – 1, wstrzymał się 1 

radny. 

Uchwała Nr XXXI/ 136 / 2013 stanowi załącznik do protokołu.  

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Brzeziny.      

P.o. naczelnika Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak przedstawiła 

nowy, zmieniony projekt uchwały uwzględniający uwagi nadzoru prawnego Wojewody 

Łódzkiego. Powiedziała, że projekt regulaminu jest uzgodniony z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Brzezinach.  Wprowadzono 2 poprawki: w §5 p.2 – dot. 

ustawienia pojemników, w §13 p.5 i 6 dot. warunków technicznych budowli rolniczych. 

Radna Czesława Gałecka zapytała czy odpowiedź na jej pismo w sprawie liczby pojemników 

na odpady komunalne z  posesji przy segregacji odpadów po przyjęciu nowej wersji 

regulaminu zmieni się? 

Naczelnik Justyna Nowak odpowiedziała, że odpowiedź jest aktualna i odpady z posesji będą 

zbierane w trzech pojemnikach: na odpady segregowane, na odpady mokre i odpady suche     

(w tym popiół z domowego paleniska). W sprawie terminu składania deklaracji wyjaśniła, że 

ostateczny termin ich składania  w Urzędzie Miasta jest 31 marca 2013 r.. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy będzie możliwość wywozu pojemników z odpadami z 

terenu spółdzielni „Razem” w okresach przedświątecznych, gdy gospodarstwa domowe 

wytwarzają więcej odpadów niż normalnie. 

Naczelnik Justyna Nowak odpowiedziała, że obecnie nie wiemy jeszcze jakie są potrzeby 

spółdzielni mieszkaniowych w tym zakresie.  

Przewodniczący Rady wobec zakończenia dyskusji w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku poprosił o opinię Komisję Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przekazała pozytywną opinię Komisji Rozwoju 

i przewodniczący zapytał, czy wyjaśniono już wszystkie problemy związane z tym 

regulaminem. Ponieważ nie było reakcji radnych, zapytał, czy należy czytać cały dość 

obszerny projekt uchwały, który był przedmiotem rozległej debaty na właściwej Komisji. 

Radni zgodzili się na odstąpienie od  czytania projektu. 
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Przed głosowaniem przewodniczący zgłosił 2 uwagi do systematyki aktu prawnego. Ich 

słuszność potwierdziła pani mecenas A. Piwek.  

W głosowaniu za odstąpieniem opowiedziało się jednogłośnie 13 radnych. Następnie 

przystąpiono do przegłosowania  omawianego projektu.  

Głosowało 13 radnych, głosów „za” było 12, przeciwnych – 0, wstrzymało się – 1. 

Uchwała Nr XXXI / 137 / 2013 stanowi załącznik do protokółu.  

 5) przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Brzeziny. 

Naczelnik Justyna Nowak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu dot. 

postępowania z bezdomnymi zwierzętami – w załączeniu do protokołu. 

Radna Czesława  Gałecka odniosła się krytycznie do § 3 p.3 i 4 w sprawie zmniejszania 

populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie miotów ślepych kociąt i szczeniąt. Uważa, 

że nie możemy zapisywać w programie niehumanitarnych sposobów zmniejszania liczby 

bezdomnych zwierząt. Zadała też pytanie o losy rozpoczętego zadania  budowy i urządzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że budowa schroniska w okolicy 

oczyszczalni ścieków została na razie wstrzymana z powodu na okresowy brak środków w 

budżecie miasta. Będziemy ją kontynuować, bo w grę wchodzą oszczędności ok. 300 tys. zł 

rocznie na opłacanie utrzymania bezdomnych zwierząt  przekazanych do hotelowania w 

obcych schroniskach.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że lepiej jest 

ślepy miot uśpić, niż gdyby potem psy i koty  miałyby być porzucane i głodować. Poruszyła 

także temat okresowych kontroli warunków pobytu zwierząt przekazanych do obcego 

schroniska. Proponuje, aby w § 2 p. 9. zapisać  takie kontrole nie rzadziej jak 1 x w kwartale. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że są przepisy, które dopuszczają możliwość uśpienia 

ślepych miotów. Występuje tu jednak wątpliwość, dlaczego usypianie ślepych miotów 

miałoby być bezpłatne dla właścicieli zwierząt? Jest za wykreśleniem  słów „bezpłatnego” z 

p.3 i 4 z § 3. Nie można uwalniać właścicieli zwierząt od ponoszenia konsekwencji za swoje 

zwierzęta, tym bardziej, że powinniśmy oszczędzać środki publiczne.  

Przewodniczący  podważył  prawidłowość zapisu w § 2 p.1 o  schronisku w Wojtyszkach 

jako niezgodnego z przepisami o konkurencyjności w gospodarce.  

Burmistrz  odpowiedział, że zapis o Wojtyszkach jest prawidłowy, gdyż ta firma wygrała 

przetarg. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowanej zmiany o wykreśleniu słów 

„bezpłatnego” z p. 3. i  4. w § 3. 

Głosowało 14 radnych, głosów „za” było 12, głosów przeciwnych – 0, wstrzymało się 2 

radnych. 

Następnie przegłosowano wprowadzenie zapisu w p. 9 w § 2 dotyczącego kontroli warunków 

przebywania zwierząt w schronisku nie rzadziej jak 1 x w kwartale. 
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Glosowało 14 radnych, głosów „za” było 11, głosów przeciw – 0, wstrzymało się 3 radnych. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że punkty 1 i 3 w § 5 o edukacji w zakresie 

humanitarnego traktowania zwierząt są nielogiczne i należałoby je przepracować. 

Przewodniczący Rady zaproponował zdjęcie projektu tej uchwały z porządku obrad i po 

poprawieniu o zgłoszeniu go na sesji marcowej Rady Miasta tym bardziej, że termin na 

podjęcie przedmiotowej uchwały upływa 31 marca. 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” akceptowali ten wniosek. 

12. Wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady poinformował o sprawach, które wpłynęły w okresie między sesjami  

do Rady Miasta : 

- informacja burmistrza o średnich wynagrodzeniach nauczycieli szkół podległych Gminie 

Miasto Brzeziny za 2012 r. Skarbnik Grażyna Mela poinformowała obecnych, że w 2012 r. nie 

trzeba było dopłacać nauczycielom z tytułu nie osiągnięcia poziomu średniego wynagrodzenia. 

Informacja została przyjęta przez radnych do akceptującej wiadomości z komentarzem 

dobrego zarządzania  miejską oświatą. 

- kopia odpowiedzi mieszkańcowi z ul. Malowniczej 11 w sprawie braku środków w budżecie 

na budowę drogi i  poprawianie jej stanu nawierzchni poprzez wyrównywanie i utrzymanie 

przejezdności, 

- kopia odpowiedzi Wydziałowi Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi w sprawie uzupełnień 

Miejskiego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2016, 

- pismo mieszkańców ul. Słowackiego 30 (S. i  K. Kejna) w sprawie dostępu do informacji 

publicznej, które zostało przekazane  wg kompetencji do załatwienia burmistrzowi miasta, 

- informacja z 31 stycznia 2013r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren w sprawie 

likwidacji Posterunku Energetycznego w związku z realizacją „Programu Konsolidacji 

Rejonów i Posterunków Energetycznych”,  

- informacja Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia o stanie dróg gminnych i zimowym 

utrzymaniu dróg w 2012 r.  

W trakcie dyskusji wyjaśniło się, że informacja ta powinna być przedstawiona na obecnym 

posiedzeniu Rady w bloku informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego za 2012 r. 

Przewodniczący zdecydował o przedstawieniu tej informacji na marcowej sesji Rady, razem z 

informacją o stanie sanitarnym miasta za rok 2012. 

Przewodniczący Rady zaproponował radnym ufundowanie ze składek radnych  sztandaru  

Miasta Brzeziny, którego koszt wykonania wyniósłby ok. 5 – 6 tys. zł. Sztandar Rady mógłby 

być przyjęty w formie uchwały i  zaprezentowany na majowej sesji w części uroczystej z 

okazji Dnia Samorządowca. Poinformował, że z wnioskiem tych nosił się od dłuższego czasu, 

ale na przeszkodzie do jego zgłoszenia stały problemy prawne polegające na tym, że nasz 

obowiązujący herb nie był opiniowany przez ówczesne MSW i A – komisję heraldyczną. W 

związku z tym, że w  sprawie herbów sprzed 1999 r. wypowiedział się WSA i NSA, a nasz do 

takich należy, otworzyła się prawna możliwość ustanowienia sztandaru miasta Brzeziny. 
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W dyskusji radni z aprobatą przyjęli propozycje przewodnicząco Rady, zaproponowali jednak, 

aby koszt sztandaru Rady Miasta został poniesiony ze środków budżetu miasta. 

Burmistrz Marcin Pluta poparł tę propozycję.  

W głosowaniu, spośród 14 obecnych radnych 10 było „za”, 1 przeciw i  3 osoby wstrzymały 

się od głosu.  

Przewodniczący Rady zaproponował powołanie spośród radnych zespołu do opracowania 

założeń do  projektu graficznego sztandaru, który następnie zostałby zatwierdzony do 

wykonania przez zawodowego grafika. W skład zespołu weszli radni: Zbigniew Bączyński, 

Tadeusz Barucki, Grażyna Korybut, Grzegorz Kędzia. 

Radny Tadeusz Barucki  złożył wniosek w imieniu mieszkańców dojeżdżających do pracy w 

Głownie o przystanek Busa w okolicy marketu „Biedronka”. 

Radny Krzysztof Jeske złożył wniosek w imieniu mieszkańców ul. Łódzkiej o bezpieczne 

przejście dla pieszych przy cmentarzu parafialnym. 

Zastępca burmistrza obiecał interweniować w tej sprawie do Zarządu Dróg Krajowych. 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o interwencję w sprawie odśnieżania ulic przez 

Spółdzielnię Socjalną, której sprzęt oczyszczający ulice miasta  jednocześnie zasypuje wjazdy 

do posesji prywatnych. 

Radna Małgorzata Pyka w imieniu wynajmującego lokal użytkowy TBS-u przy ul. 

Mickiewicza/ Sienkiewicza poprosiła o ustalenie warunków przeprowadzenia remontu tego 

lokalu, którego strop jest zagrożeniem bezpieczeństwa.   

W tym miejscu przewodniczący udzielił głosu, uczestniczącej w obradach mieszkance 

naszego miasta pani Krystynie Kejna, która pogratulowała sali obrad i zgłosiła wniosek aby 

dla ułatwienia pracy radnym zainstalować indywidualne mikrofony, by jednak nie przedłużać 

obrad zaproponowała zgłoszenie swoich dalszych uwag i wniosków w formie pisemnej do 

protokołu i przekazała tekst swojego wystąpienia - w załączeniu do niniejszego protokołu.  

W  odpowiedzi na wniosek p. K. Kejna przewodniczący Rady stwierdził, że dobry pomysł 

naszej mieszkanki jest trudny do realizacji z tego powodu, że sala nie służy tylko i wyłącznie 

pracy Rady ale spełnia rolę wielofunkcyjną. 

 

 

13. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta wobec wyczerpania porządku obrad zakończył XXXI sesję 

Rady Miasta o godz. 20.30. 

Protokołował: Janusz Sidor 

                                                                          Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                Zbigniew  Bączyński 
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