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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XXXI sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Brzeziny w 2012 roku. 

9. Informacja o zimowym utrzymaniu i stanie technicznym dróg w 2012 roku. 

10. Informacja o stanie bezrobocia w Brzezinach oraz działaniach podejmowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy na rzecz jego przeciwdziałania w 2012 r. 

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za rok 

2012. 

12. Informacja o stanie i zmianach mienia komunalnego Gminy Miasto Brzeziny w 2012 r. 

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r. 

14. Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawach: 

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

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2029, 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2013 r., 

4) zaaprobowania działań zmierzających do ustanowienia sztandaru Miasta Brzeziny, 

5)   udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy  zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków,  

6) przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksów boisk sportowych „Moje boisko – 

ORLIK 2012”, 

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

8) wyrażenia zgody na realizację projektu pn „Promocja unikalnych rozwiązań w zakresie 

gminnej ekonomii społecznej Gminy Miasto Brzeziny”, 

9) przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 – 

2017, 

10) przystąpienia do Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości 

Społecznej „Łowisko” w Brzezinach i ustalenia jej statutu, 

11) wyznaczenia przedstawiciela do Rady Fundatorów Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju 

Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej „Łowisko” w Brzezinach. 

     15.  Wolne wnioski. 

  16.   Zakończenie sesji. 

1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając obrady XXXII sesji Rady przywitał  

radnych, burmistrza Marcina Plutę i jego zastępcę Romana Sasina wraz z kadrą kierowniczą Urzędu 

Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich, zastępcę 

komendanta PSP Dariusza Guzka, mecenas Marzenę Warpechowską, która po raz pierwszy pełni 

obsługę prawną Rady oraz przybyłych mieszkańców miasta. Poinformował, że dyrektor MBP Danuta 

Bączyńska usprawiedliwiła swoją nieobecność na sesji wyjazdem służbowym do Biblioteki 

Wojewódzkiej w Łodzi. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Przewodniczący stwierdził obecność na sesji 12 radnych, Rada może więc podejmować uchwały. 

Troje radnych: Grażyna Korybut, Barbara Kozłowska i Halina Szczepaniak przybyło na sesję z 

niewielkim opóźnieniem. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z planowanym porządkiem obrad. Burmistrz Marcin Pluta 

poprosił o zdjęcie z porządku obecnej sesji i przesunięcie na sesję kwietniową sprawozdania ze 

współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. z powodu nadmiernego obciążenia 

obowiązkami pracownika Wydziału Spraw Społecznych. 

Zmianę porządku obrad Rady zaaprobowało jednogłośnie 12 radnych. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował o zamieszczeniu na stronie internetowej miasta podpisanego 

protokołu XXXI sesji, który również jest dostępny w biurze Rady. Za przyjęciem tego protokołu 

głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację – w załączeniu do protokołu. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy są jakieś konkretne ustalenia po wizycie inwestorów z Dubaju i 

Chin? Radnego interesowało także, czy rozpoczęła już funkcjonowanie nowopowstała spółka 

Powiatowe Centrum Zdrowia? 

Burmistrz odpowiedział, że jest spore zainteresowanie naszą przyszłą strefą inwestycyjną. Uznaliśmy, 

że nie będziemy angażować się ze względów społecznych w propozycje chińskie, natomiast chętnie 

nawiążemy współpracę z inwestorem z Dubaju – reprezentowanym przez prawnika, który pośredniczy 

w kontaktowaniu się  inwestorów ze strefy Zatoki Perskiej. Ale na razie nie ma jeszcze żadnych 

konkretnych ustaleń inwestycyjnych. 

Powiatowe Centrum Zdrowia dopiero rozpoczyna restrukturyzację szpitala, ale już wiemy, że 

zamierza poważnie podejść do przejęcia nocnej i świątecznej opieki medycznej. Obecnie zbliża się 

nowy okres kontraktowania tej działalności. 

Radna Czesława Gałecka zapytała o efekt spotkania z inwestorem hiszpańskim zainteresowanym 

utworzeniem prywatnego Domu Pomocy Społecznej. 

Burmistrz określił to spotkanie jako wstępne, a firma hiszpańska interesuje się utworzeniem DPS 

wyspecjalizowanym w opiece nad osobami starszymi i z chorobą Alzheimera. 

Radna Grażyna Korybut zgłosiła uwagi do informacji burmistrza pomiędzy sesjami. Radni dostają 

informację w dzień sesji i jest ona bardzo hasłowa i uproszczona, bez  szerszego rozwinięcia. 

Wnioskuje o poszerzenie informacji pisemnej. 

Burmistrz odpowiedział, że z powodu braku czasu opracowuje informację hasłowo a pracownicy ją 

uszczegóławiają. Sam natomiast  na sesji ją rozwija. 

Przewodniczący wyjaśnił, że burmistrz ma jedynie obowiązek dostarczyć terminowo zawiadomienie o 

sesji i projekty uchwał. To co radni dostają ponadto nie jest obowiązkowe. Poprosił jednak burmistrza, 
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aby nieco szerzej opisywać wydarzenia między sesjami. Dodał, że wg nowych ustaleń NFZ opieka 

nocna i świąteczna  ma być związana z terenem danego powiatu. 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o szerszą informację ze Zgromadzenia Związku Miast Polskich w 

Kołobrzegu. 

Burmistrz zadeklarował, że da radnej odpowiedź na piśmie, ale wyręczył go przewodniczący Rady, 

który powiedział, że może obecnie taką informację przedstawić.  

Przewodniczący Rady przekazał, że na Zgromadzeniu  ZMP omawiano m.in. zmiany w oświacie   tym 

w Karcie Nauczyciela, trudną sytuację finansową samorządów, wprowadzanie idei budżetów 

obywatelskich, potrzebę rozwoju cyfryzacji i ekonomii społecznej. Poinformował, że w połowie 

listopada 2013 r. w Brzezinach odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich oraz, że   w  

debacie plenarnej głos zabierał burmistrz miasta mówiąc o  walce o sąd  i o ekonomii społecznej 

naszego miasta – oficjalne sprawozdanie ze zgromadzenia w załączeniu. 

W tym miejscu przewodniczący poinformował o orzeczeniu składu orzekającego RIO, który 

uniewinnił burmistrza Brzezin od zarzutów o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Tadeusz Barucki nawiązując do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w sprawie działalności 

Komisji Majątkowej i Regulacyjnej podniósł temat utraconego mienia miasta Brzeziny. Zadał pytanie, 

czy mamy jakieś szanse na rekompensatę za utracone mienie na rzecz gminy żydowskiej? 

Mec. Marzena Warpechowska odpowiedziała, że musi rozeznać się w przedstawionej sprawie i 

poinformuje o istniejących obecnie możliwościach prawnych. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że w okresie, gdy orzekano o odszkodowaniu dla gminy 

żydowskiej obowiązywało jednoinstancyjne rozpatrywanie spraw tego rodzaju bez możliwości 

odwołania się.  

Radna Czesława Gałecka prosi o wyraźną informację dla mieszkańców –  w tygodniku BIS, lub w 

Internecie na stronie miasta w sprawie selektywnej zbiórki odpadów, zwłaszcza masowych i 

jednorodnych jak np. odpady popiołu z palenisk domowych. 

Radny Adam Miazek poruszył temat wypowiadania przez mieszkańców umów z firmami 

odbierającymi odpady. Z dotychczasowej informacji Urzędu Miasta wynikało, że nie należy tych 

umów wypowiadać, bo rozwiązane zostaną z mocy ustawy. Okazało się, że jest inaczej. Poprosił, aby 

na stronie internetowej miasta umieścić wzór wypowiedzenia umowy. 

Radny poprosił burmistrza o przedstawienie symulacji sytuacji finansowej miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że jeżeli okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące, to 

mamy jeszcze tylko kilka dni, aby wypowiedzieć na piśmie usługę odbioru odpadów i wypowiedzenie 

wysłać pocztą. 

Burmistrz odpowiedział radnemu A. Miazkowi, że symulacja sytuacji finansowej miasta zostanie 

udostępniona po powrocie do pracy pani skarbnik. 

Radna Małgorzata Pyka zadała pytanie o konkretną lokalizację inwestycji budynku socjalnego. 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że wkrótce – na przełomie kwietnia i maja zostaną 

zakończone dwa przetargi i w ich wyniku możemy osiągnąć pewne oszczędności. Wtedy podjęta 

zostanie decyzja: czy zdecydujemy się na przebudowę istniejącego obiektu po biurowcu byłej 

„Daminy”, czy będziemy budować dom socjalny przy ul. M.C. Skłodowskiej. 

Przewodniczący zapytał, czy mamy środki na modernizację jazu i stawu w parku miejskim? 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że  tak i na ten cel możemy wydatkować ok. 2 mln zł. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że nie mamy co zwlekać z budową budynku socjalnego. Zastępca 

burmistrza mówił na poprzedniej sesji, ile środków możemy  zebrać. Jeśli miasto ma w planie na 

budynek socjalny 100 tys. zł, może zadysponować 300 tys. zł z odblokowania poręczenia 

gwarancyjnego dla TBS, to dodając następne 200 tys. zł z pozyskanego kredytu w BGK można 

rozpocząć  budowę mając na początek 600 tys. zł. 

Zastępca burmistrza poprosił radnych o okresowe spotkania w sprawach mieszkalnictwa. W chwili 

obecnej jesteśmy w trakcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i moglibyśmy przy ul. 

Skłodowskiej wybudować blok mieszkalny albo adaptować budynek przy ul. Przemysłowej na 32 

mieszkania o pow.  40 m. kw. każde. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że kwestię budownictwa socjalnego rozpatrujemy już od 2 

miesięcy i nie możemy zdecydować, jaką formę budownictwa preferujemy: czy socjalną, czy 

komunalną, a należałoby już konkretnie określić termin rozpoczęcia prac. Dlatego proponuje 

spotkanie z burmistrzami w połowie kwietnia w celu wypracowania konkretów. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w planach na obecną kadencję Rady mamy zapisane zadanie w 

zakresie budowy tanich mieszkań. 

Burmistrz Marcin Pluta wyraźnie opowiedział się za rozpoczęciem budownictwa komunalnego,  

ponieważ wiele starszych rodzin oczekuje na zamianę swoich dużych mieszkań na mniejsze. 

Radna Halina Szczepaniak zadała pytanie o termin rozpoczęcia naprawy drogi w ul. Kilińskiego. 

Zastępca burmistrza  odpowiedział, że naprawy dróg rozpoczną się wtedy, gdy pozwolą na to zarówno 

pogoda, jak i zgromadzone środki. W pierwszej kolejności powinniśmy rozpocząć prace tam, gdzie 

należy zapewnić przejezdność dróg, bo w wielu przypadkach mieszkańcy nie mogli dotrzeć do swoich 

domostw. Takie przypadki były na ul. Mrockiej przy Sikorskiego oraz na ul. Krasickiego. W następnej 

kolejności będziemy wykonywać roboty drogowe tam, gdzie jest największa przejezdność 

samochodów.  W ul. Przedwiośnie chcemy wykonać parkingi i chodnik. Naprawy nawierzchni w ul. 

Kilińskiego będą wykonywane w następnej kolejności. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał dla kogo będziemy robić naprawę przepustu w ul. Prusa? 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że to zadanie wynika z likwidacji szkód popowodziowych, na które 

mamy środki od wojewody. Jeżeli ich nie wykorzystamy na  to zadanie, będziemy musieli zwrócić 

pieniądze. 
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7. Odpowiedzi na interpelacje. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni, którzy składali interpelacje są zadowoleni z odpowiedzi? 

Radni nie zgłosili w tej sprawie uwag. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Brzeziny w 2012 roku. 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił o wyrażenie zgody radnych na przesunięcie w 

porządku obrad informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta 

w 2012 r. z punktu 8 do  punktu 13 porządku, z uwagi na usprawiedliwione opóźnienie przybycia pani 

Inspektor Elżbiety Szklarek. 

W głosowaniu radni  9 głosami za i 3 wstrzymującymi wyrazili zgodę na wniosek przewodniczącego. 

9. Informacja o zimowym utrzymaniu i stanie technicznym dróg w 2012 roku. 

Radna Grażyna Korybut poruszyła temat częstej nieobecności na obradach Rady Miasta prezesa 

Spółdzielni Socjalnej, która  na zlecenie miasta wykonuje prace w zakresie zimowego utrzymania 

dróg. 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza Marcina Plutę o zapewnienie obecności p. Sławomira 

Worach – prezesa Spółdzielni Socjalnej, do którego radni mogą mieć pytania i uwagi w zakresie 

zimowego utrzymania dróg.  

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił informację dotyczącą zimowej akcji utrzymania dróg – 

w załączeniu do protokołu. 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie jakie pozycje kosztów składają się na dzienny koszt 

utrzymania dróg w okresie zimy. Skoro mamy 40 km dróg na terenie miasta w naszym zarządzie, a 

prezes Spółdzielni Socjalnej podał, że odśnieży  1km drogi za 32 zł, to z rachunku wynika, że 

ponosimy dziennie  koszty 1.280 zł. Radna zgłosiła uwagi co do jakości wykonywanych prac na 

drogach w okresie zimy np. na Pl. Jana Pawła II. 

W wyniku interwencji burmistrza na sesję Rady przybył prezes Sławomir Worach. 

Prezes Spółdzielni Socjalnej  podał, że na stawkę  zimowego utrzymania 32 zł/km drogi składa się 

koszt pracy, koszt paliwa i pozostałych materiałów takich jak piasek i sól. W sprawie uwag co do 

jakości prac odpowiedział, że reakcja służb zimowego utrzymania dróg na zgłoszenia mieszkańców 

jest coraz lepsza i szybsza m.in. w wyniku zakupienia dla Spółdzielni  środka transportu do przewozu 

pracowników, narzędzi i materiałów. 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że dzięki zaangażowaniu Spółdzielni Socjalnej w akcję zimowego 

utrzymania dróg gminnych zaoszczędzimy około 700 tys. zł w porównaniu z kosztami jakie miasto 

ponosiło w latach ubiegłych. 

10. Informacja o stanie bezrobocia w Brzezinach oraz działaniach podejmowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy na rzecz jego przeciwdziałania w 2012 r. 

Informację przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach Anna Wiśniewska. 

Materiał w załączeniu.  
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Dyrektor PUP  omówiła najważniejsze kwestie wynikające z materiału i z dyskusji na posiedzeniu 

Komisji Spraw Społecznych dotyczące problemu bezrobocia. Podziękowała również burmistrzowi za 

udzieloną pomoc Powiatowemu Urzędowi Pracy za wymianę okien. Prosiła także o dalsze wsparcie ze 

strony miasta w zakresie uzyskania pomieszczeń na cele archiwizacji dokumentacji wytwarzanej przez 

Urząd Pracy.    

Przewodniczący Rady zapytał dyrektor Wiśniewską, jak w kontekście starzenia się naszego 

społeczeństwa realizuje swoje plany i jakie środki przyjmuje w zakresie realizacji zapotrzebowania na 

opiekunki starszych osób. 

Dyrektor Anna Wiśniewska potwierdziła, że są takie potrzeby i dobrze, że część poszukujących pracy 

kobiet decyduje się na przekwalifikowanie i podjęcie pracy w charakterze opiekunki zarówno w 

formie zatrudnienia prywatnego, jak i poprzez MOPS. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut stwierdziła, że na 1 miejsce pracy 

przypada u nas 33 bezrobotnych i ten wskaźnik powinniśmy w Brzezinach  redukować poprzez rozwój 

lokalnego rynku pracy. Radna wyraziła troskę o grupę bezrobotnych, którzy nie mają prawa do 

zasiłku. Ci bezrobotni to potencjalni klienci MOPS. 

Dyrektor Anna Wiśniewska powiedziała, że priorytetem działalności Urzędu Pracy jest szukanie 

miejsc pracy oraz szkolenie bezrobotnych. Dyrektor podała jednak przykład, że nie zawsze nasi 

bezrobotni są skłonni podejmować każdą pracę np. w rolnictwie, gdzie występuje zapotrzebowanie na 

siłę roboczą.  Powiedziała, że na nasz teren przybyła z zagranicy ( Ukraina, Mołdowa, Rosja) grupa 

112 osób, którzy podjęli właśnie pracę w rolnictwie. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, jakie są pożytki ze szkolenia w PUP i czy brane są pod uwagę 

potrzeby rynku pracy? 

Dyrektor PUP odpowiedziała, że  nadal odbywają się szkolenia zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, 

które powinny kończyć się zatrudnieniem na umowę o pracę. 

Radna Małgorzata Pyka zapytała, jakie są formy działania ze strony administracji miasta w zakresie 

zwalczania bezrobocia? 

Burmistrz Marcin Pluta przypomniał, że choć walka z bezrobociem nie jest zadaniem gminy,  to  

angażujemy się w miarę własnych możliwości w rozwój lokalnego rynku pracy. Takim przykładem 

będzie aktywizacja zawodowa dużej grupy bezrobotnych przy sortowaniu odpadów w ramach 

recyklingu surowców wtórnych. Kilkanaście osób znalazło zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej. 

Dostaliśmy także od Marszałka Województwa Łódzkiego środki związane z promocją strefy 

ekonomicznej, której uruchomienie  powinno skutkować perspektywicznie wzrostem zatrudnienia w 

firmach tam zlokalizowanych. Powiedział, że pewne nadzieje ze wzrostem zatrudnienia wiążemy ze 

Środowiskowym Domem Samopomocy, który zamierzamy utworzyć w Brzezinach. Ograniczeniu 

wielkości bezrobocia na naszym rynku sprzyja także rozwój masowej komunikacji międzymiastowej z 

dużym rynkiem pracy w Łodzi, ale również ze  Strykowem. 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, dlaczego w PUP nadal stosuje się dokumentację w formie 

papierowej, zamiast przechodzić na formy elektroniczne. 

Dyrektor Anna Wiśniewska odpowiedziała, że w administracji nadal obowiązuje zasada podwójnego 

dokumentowania zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dotychczas jeszcze nie 

poradzono sobie do końca z elektronicznymi pieczęciami oraz podpisami. 
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Przewodniczący Rady zapytał, jak kształtuje się współpraca ze szkołami średnimi w zakresie nowych i 

potrzebnych zawodów? 

Dyrektor Anna Wiśniewska odpowiedziała, że ranking zawodów jest „zakłamany” -, bowiem 

młodzież szuka pracy w innych zawodach, nie patrząc na swoje wykształcenie. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący Rady podziękował dyrektor i pracownikom 

Powiatowego Urzędu Pracy za ich pracę. Podziękował również brygadierowi D. Guzkowi za pomoc 

strażaków w odśnieżeniu dachu na PUP. 

W tym miejscu przewodniczący Rady przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącej Zofii 

Krawczyk. 

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za rok 

2012. 

Sprawozdanie MOPS z działalności w 2012 r. przedstawiła kierownik MOPS w Brzezinach – Teresa 

Kwiecień. Materiał w załączeniu do protokołu. 

Kierownik MOPS powiedziała, że w wyniku ustaleń na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych 

przygotowała następujące wnioski: 

- możliwość kierowania klientów MOPS do prac interwencyjnych, robót publicznych i na staż, 

- stworzenia preferencji dla przedsiębiorców w celu przyjmowania do pracy klientów pomocy 

społecznej, 

- stworzenie alternatywy dla osób eksmitowanych z mieszkań, 

- zwiększenie środków finansowych w budżecie MOPS na 2013 r. na zasiłki celowe, usługi 

opiekuńcze, pieczę zastępcza, akcję letniego wypoczynku dzieci, na program „pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”. 

Kierownik MOPS obliczyła, że  zabezpieczenie w/w potrzeb wymagałoby dofinansowania w 

wysokości ok. 540 tys. zł. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zwróciła się do burmistrza z apelem o znalezienie środków  na 

dofinansowanie pomocy i opieki społecznej w 2013 r. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poprosiła o informację w sprawie 

funkcjonowania nowego rozwiązania - asystenta rodziny. Zapytała też burmistrza do kiedy jest ważna 

umowa ze Stowarzyszeniem im. Św. Brata Alberta na prowadzenie noclegowni? 

Kierownik MOPS  odpowiedziała, że MOPS zatrudnia na razie jednego asystenta, który zajmuje się 5-

oma rodzinami. Jej zdaniem przydałby się jeszcze jeden taki specjalista. Umowę ze Stowarzyszeniem 

im. Św. Brata Alberta przedłużono o 2 tygodnie. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że zmiany w funkcjonowaniu opieki społecznej powinny iść w 

kierunku zwiększania ilości usług i obniżania opłat, wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zapytała, 

czy prawdą jest, że  ograniczana jest liczba dzieci uczęszczających do „Świetlika”? 

Kierownik MOPS  poinformowała, że obecnie do „Świetlika” uczęszcza 33 dzieci i nikt nie ogranicza 

dostępu do tej świetlicy. Świetlica jest czynna w dni pracy w godz. od 13 do 19.00. 
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Burmistrz Marcin Pluta wyraził uznanie dla  wiedzy zawodowej radnej Małgorzaty Pyki. Burmistrz 

poinformował o wsparciu 200 ubogich mieszkańców naszego miasta z Banku Żywności. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że powinniśmy szukać 

alternatywy dla wykorzystania środków budżetowych na opiekę społeczną, bo nie wszyscy 

potrzebujący muszą liczyć tylko na pomoc państwa, czy samorządu. Są tacy mieszkańcy, którzy 

znaleźli sobie swoisty sposób na życie bez szukania pracy a nawet usilnie jej unikają. Podała przykład, 

że trudno, a nawet niemożliwe  było znaleźć kogoś do pracy przy odśnieżaniu posesji. 

Wobec wyczerpania dyskusji, przewodniczący podziękował kierownik  i pracownikom MOPS za ich 

pracę na rzecz mieszkańców Brzezin. 

12. Informacja o stanie i zmianach mienia komunalnego Gminy Miasto Brzeziny w 2012 r. 

Inspektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Ewelina Ostrowska przedstawiła informację - w 

załączeniu do protokołu. Inspektor wyjaśniła, że skróconą informację o stanie i zmianach majątku miasta 

przedstawiła na posiedzeniach komisji Rady i odpowiadała na zadawane pytania. Wyjaśniła też, że 

szczegółowe obszerne sprawozdanie o stanie i zmianach majątku gminy dostępne jest dla 

zainteresowanych w biurze Rady Miasta.    

Radna Halina Szczepaniak zapytała,  co jest podstawą ustalenia wysokości hipoteki? 

Inspektor Ostrowska odpowiedziała, że jest to  zabezpieczenie za należne i niezapłacone podatki na 

rzecz miasta. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że podstawą wartości majątku obciążanego hipoteką jest operat 

(wyliczenie) rzeczoznawcy. 

Radna Czesława Gałecka zapytała o łączną wartość ustanowionej hipoteki. 

Inspektor Ostrowska podała, że w 2012 r. ustanowiono hipoteki na łączną wartość 512,9 tys. zł. 

Radca prawny Marzena Warpechowska dodała, że chodzi tu o zabezpieczenie należności na 

nieruchomości dłużnika. Gdyby właściciel chciał zbyć swoją nieruchomość, to w pierwszej kolejności 

zaspokojone byłyby żądania miasta. 

W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godz. 14.00. 

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.  

( temat przesunięty na kwietniową sesję Rady Miasta)  Informacja o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego miasta Brzeziny w 2012 roku. – punkt z powodu trwającej nieobecności Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego za zgodą radnych przesunięto. 

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok 

Inspektor Wydziału Finansowego Małgorzata Kocik przedstawiła uzasadnienie do projektowanych 

zmian budżetowych na 2013 r. i poinformowała, że propozycje zmian w budżecie były konsultowane z 

Komisjami Rady. Materiał w załączeniu do protokołu. 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie powodu zwiększenia o 300 tys. zł planowanych 

nakładów na modernizację dróg z programu rządowego tzw. schetynówek. 
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Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że zmianę wprowadzono, aby nie zaniżono kwoty do przetargu. W 2 

fazie konkursu, dzięki porozumieniu z Gminą Andrespol o wspólnej inwestycji otrzymaliśmy 

dodatkową premię punktów w rankingu projektów i zależało nam na szybkim rozstrzygnięciu przetargu 

i rozpoczęciu robót w tym roku. 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisję Finansowo – Budżetową. 

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

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. 

Spośród 14 obecnych radnych, „za” głosowało 12 osób, przeciwko 1 radny, wstrzymała się 1 osoba. 

Uchwała Nr XXXII/138/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013-2029 

Inspektor Małgorzata Kocik przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały wprowadzonymi zmianami w 

budżecie. Materiał w załączeniu. Inspektor poprosiła o zmianę nazwy jednego z projektów użytą w 

załączniku nr 2 do uchwały. Zmiana polega na zastąpieniu  w kol. 2 nazwy: 

„Promocja unikalnych rozwiązań w zakresie gminnej ekonomii społecznej Gminy Miasto Brzeziny” na 

„Brzeziny – miasto otwarte na ekonomię społeczną”. 

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały, a przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej 

Tadeusz Barucki przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie zmian w WPF. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku pytań ze strony radnych, przewodniczący Rady poprosił o 

głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, „za” było 10 głosów, przeciwko – 1, wstrzymało się 3 radnych. 

Uchwała Nr XXXII/139/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2013 r., 

Inspektor Małgorzata Kocik przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił ideę terenowego maratonu rowerowego organizowanego przez powiat. 

W związku z tym, że trasa maratonu w dużej części przebiega przez teren miasta i przyczynia się do 

jego promocji jest warta wsparcia ze strony miasta. Wysokość dotacji wyniosłaby 8 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przekazał pozytywną opinię  

Komisji i przewodniczący Rady po odczytaniu tekstu uchwały i braku uwag poprosił o głosowanie. 

Głosowało13 radnych, „za” było 7 osób, przeciwnych 3, wstrzymały się 3 osoby. 

Uchwała Nr XXXII/140/2013 stanowi załącznik do protokołu. 
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8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Brzeziny w 2012 roku ( punkt 

przesunięty w porządku obrad sesji) 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poprosił przybyłą na sesję 

Elżbietę Szklarek Powiatowego Inspektora Sanitarnego o przedstawienie informacji w sprawie 

bezpieczeństwa sanitarnego w mieście Brzeziny w roku 2012. Materiał w załączeniu do protokołu. 

Inspektor Elżbieta Szklarek powiedziała, że radni otrzymali obszerną informację, która także była 

przedmiotem obrad komisji, więc zaproponowała zadawanie pytań i dyskusję. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy jest zgoda radnych na przedstawioną propozycję i po akceptacji 

poprosił o pytania, uwagi i wypowiedzi. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poprosiła o ocenę jakości tzw. 

zamkniętego żywienia zbiorowego. 

Inspektor odpowiedziała, że obecnie nie ma aktu prawnego w sprawie przestrzegania norm 

kaloryczności posiłków, są tylko normy zalecane. Poinformowała, że posiłki przygotowywane w 

przedszkolach zbyt często  sporządzano z koncentratów i były przesolone. Zachwiana była też 

proporcja w podawaniu mięsa i ryb, na niekorzyść tych ostatnich. Obecnie rodzice nie mają uwag co do 

jakości posiłków. Sytuację w zakresie żywienia w placówkach zamkniętych ocenić należy jako 

przeciętną.  Kontrole Sanepidu ujawniły korzystanie z żywienia w placówkach zamkniętych osób z 

zewnątrz oraz sprzedaż posiłków na telefon, co uznać należy za nieprawidłowość. 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut poprosiła o skomentowanie nieprawidłowości pogarszającej 

się sytuacji w zakresie szczepień ochronnych dzieci. 

Inspektor Elżbieta Szklarek odpowiedziała, że szczepienia obowiązkowe dzieci są raczej przestrzegane. 

W Brzezinach jest 5 osób notorycznie uchylających się od szczepień obowiązkowych dzieci. 

Stosowane są tu upomnienia a nawet mandaty karne. Zmniejsza się liczba szczepień 

nieobowiązkowych, z powodu drogich szczepionek oraz pogarszającej się ogólnej sytuacji materialnej 

rodzin.  

Przewodniczący Rady zapytał  czy groźniejsze są skutki niezaszczepienia, czy uboczne skutki 

szczepień? Zapytał też jak sanepid ocenia korzystanie z artykułów żywnościowych i napojów 

oferowanych przez automaty. 

Inspektor Elżbieta Szklarek radziła, aby jednak się szczepić, bo ryzyko choroby jest mniejsze. 

Wypowiedziała się krytycznie w sprawie automatów sprzedających żywność tzw. śmieciową - 

słodycze, chipsy itp. oraz w sprawie automatów z napojami sztucznie słodzonymi i zawierającymi 

związki chemiczne uzależniające i konserwujące. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy możemy przeciwstawić się sprzedaży żywności tzw. „śmieciowej” 

w automatach? 

Inspektor Szklarek odpowiedziała, że nie możemy przeciwstawiać się regulacjom prawnym 

obowiązującym w Unii Europejskiej. Do takiej żywności można zaliczyć wyroby sporządzane z mięsa 

mechanicznie uzyskanego – MOM. Wyroby takie są niższej jakości, ale też dużo tańsze od 

wytwarzanych tradycyjnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o dyrektorów szkół o ocenę żywienia w placówkach, którymi kierują. 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Anna Mrówka  pozytywnie oceniła zmiany organizacyjne w 

żywieniu szkolnym. Jakość posiłków wyraźnie się poprawiła, czego przykładem jest zwiększenie ilości 

wydawanych posiłków. Zmodernizowana została kuchnia, jedynie remontu wymagają pomieszczenia 

do magazynowania surowców żywnościowych. Dyrektor przyznała, że ajenci  wpuszczają do szkolnej 

stołówki osoby z zewnątrz. Swoja wypowiedź skwitowała tym, że na jej przykładzie nie widać 

wyraźnych różnic, bo poprzednio w szkole funkcjonowała stołówka, nowe doświadczenia mogą mieć 

dyrektorzy pozostałych placówek. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniew Zieliński wypowiedział się pozytywnie o jakości 

żywienia w jego szkole. 

Radna Małgorzata Pyka zapytała o ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom przez Zakład Usług 

Komunalnych. 

Inspektor Szklarek dała wysoką ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu w 

Brzezinach. Powiedziała, że może ona nawet konkurować z wodami mineralnymi spotykanymi w 

handlu, mimo, że znaleźć można w niej ślady żelaza. 

Przewodniczący Rady zapytał kierownik MOPS o dotowane przez ośrodek żywienie dzieci. 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień odpowiedziała, że nie ma zastrzeżeń do żywienia dzieci -

podopiecznych ośrodka, praktycznie więcej dzieci korzysta z żywienia zbiorowego w szkołach. 

Przewodniczący Rady podziękował inspektor Elżbiecie Szklarek za wyczerpujące informacje. 

W tym miejscu zastępca burmistrza Roman Sasin  złożył na ręce p. Elżbiety Szklarek życzenia dobrego 

zdrowia i długich lat życia dla jej taty  Stanisława Pacho - Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny z 

okazji obchodzonej niedawno 91 rocznicy urodzin. 

4)  zaaprobowania działań zmierzających do ustanowienia sztandaru Miasta Brzeziny 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił radnym propozycje  6. rozwiązań graficznych 

dotyczących przyszłego sztandaru miasta Brzeziny (propozycje graficzne wraz z uzasadnieniem w 

załączeniu). Poszczególne wersje projektu były prezentowane w wersji elektronicznej na ekranie 

monitora. Przewodniczący prosił radnych o wypowiedzenie się, jaką wersję będziemy chcieli 

przedstawić Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji do zaopiniowania. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt strony herbowej sztandaru z datami: 

- 1139 – pierwsza zapisana wzmianka o ufundowaniu w Brzezinach parafii przez abp. Jakuba ze 

Żnina, 

- 1364 – potwierdzenie praw miejskich dla Brzezin przez króla Kazimierza Wielkiego, 

- 2001 – odzyskanie praw powiatu dla miasta Brzeziny w wyniku masowego zrywu społeczeństwa 

miasta. 

Powiedział, że taką wersję przygotował zespół radnych, któremu pomagał prof. Marek Adamczewski 

–historyk z Uniwersytetu Łódzkiego. 
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Radni wyrazili zgodę na daty 1139 oraz 1364. Data 2001 wzbudziła jednak kontrowersje wśród 

radnych. Na pytanie, czy umieścić datę 2001 na sztandarze miasta 7 radnych spośród 13 głosujących 

było przeciwnych – propozycje graficzne i uzasadnienie – w załączeniu. 

Uzgodniono , że na drzewcu zostanie obsadzona mosiężna tulejka z wygrawerowaną datą 2013 r. – 

datą ustanowienia sztandaru miasta Brzeziny oraz, że wykonane zostaną 2 szarfy dla pocztu 

sztandarowego – jedna z barwami miasta Brzeziny i druga czarna - żałobna. 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował, aby sztandar ufundować ze środków budżetu miasta Brzeziny. 

Przewodniczący Rady odczytał, z zaproponowaną autopoprawką, autorski projekt uchwały  w sprawie 

zaaprobowanie działań zmierzających do ustanowienia sztandaru Miasta Brzeziny. 

Głosowało 15 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Uchwała Nr XXXII/141/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

5) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy  zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił zastępca burmistrza Roman Sasin -  w 

załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady wyraził podziękowanie Społecznemu Komitetowi Odbudowy świątyni, który 

zajmuje się restauracją zabytkowego kościółka św. Anny. Poinformował, że Konserwator Wojewódzki 

w Łodzi przeznaczył na dokończenie remontu tego obiektu 51 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przedstawił pozytywną opinię 

Komisji w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku kościółka św. Anny. Również 

komisja Edukacji, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.  

Zastępca burmistrza odczytał projekt uchwały, do której nikt z radnych nie wniósł uwag. 

W głosowaniu uchwałę  poparło jednogłośnie 14 radnych. 

Uchwala Nr XXXII/142/2013 stanowi załącznik do protokołu.  

6) przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksów boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 

2012” 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z oddanych do użytku boisk Orlik 

zlokalizowanych przy obu szkołach podstawowych – w załączeniu do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko poprosił, aby w regulaminie 

określono rodzaj obuwia sportowego dopuszczonego do korzystania na płycie boiska. Jest to konieczne 

dla  uniknięcia uszkodzenia nawierzchni sztucznej trawy przez obuwie piłkarskie z korkami Wyraził 

pogląd, że przypadku, gdy zima jest łagodna i bezśnieżna, boisko powinno być czynne. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, czy szkoła nie może sama uregulować sposobu korzystania z boiska 

„Orlik”? 
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Naczelnik Grzegorz Kozieł wyjaśnił, że ideą  programu boisk typu „Orlik” jest udostępnienie obiektu 

całemu społeczeństwu, nie tylko uczniom szkół. Dlatego uchwała musi być przekazana do 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniew Zieliński wyraził zastrzeżenie do używania boiska ze 

sztuczną nawierzchnią zimą, gdy leży na niej śnieg. Zaproponował zapis w regulaminie : „Okres 

użytkowania boiska Orlik może ulec zmianie”. Przewodniczący poddał ten wniosek pod głosowanie. 

Spośród 15 obecnych radnych „za” głosowało 13 osób, 2 radnych  nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Dyrektor Zieliński powiedział, że przestrzegania regulaminu użytkowania boisk Orlik w imieniu 

dyrektorów szkół pilnować będą zatrudnieni animatorzy. Zapytał o formę ich zatrudnienia. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że formę zatrudnienia animatorów na boiskach Orlik ustali 

burmistrz miasta. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko przedstawił pozytywną 

opinię  Komisji w sprawie przyjęcia regulaminu. 

Naczelnik Grzegorz Kozieł odczytał projekt uchwały, a przewodniczący Rady poprosił o uwagi i 

zapytania. 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał, czy zatrudnieni już są animatorzy? 

Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie, ale zgłaszają się już pierwsi kandydaci. Burmistrz 

poinformował, że otwarcie boisk Orlik nastąpi 2 kwietnia br. 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Z obecnych 15 radnych, „za” głosowało 14 radnych, 1 radny nie głosował. 

Uchwała Nr XXXII/143/ 2013 stanowi załącznik do protokołu. 

7) przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił projekt uchwały – w załączeniu do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przedstawiła poprawki do projektu 

uchwały zgłoszone na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Po uwzględnieniu poprawek  

następujące punkty otrzymałyby brzmienie: 

„1.prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami  

i ich humanitarnego traktowania”; 

„4.umożliwianie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” kocic , które  w  najszybszym z 

możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji, oraz zachęcanie opiekunów do ich 

sterylizacji”.  

 

Przewodniczący Rady poddał propozycje poprawek pod głosowanie. 

Głosowało 14 radnych, „za” było 13 osób, 0 przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Zastępca burmistrza odczytał projekt uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami. 

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi. Uwag nie stwierdził, więc poddał projekt pod głosowanie. 
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Głosowało 13 radnych, 12 było „za”, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXII/144/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

8) wyrażenia zgody na realizację projektu pn „Promocja unikalnych rozwiązań w zakresie 

gminnej ekonomii społecznej Gminy Miasto Brzeziny” 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – w załączeniu do 

protokołu. Burmistrz zgłosił autopoprawkę do nazwy uchwały. Zaproponował zmianę tytułu uchwały 

na : „Brzeziny – miasto otwarte na ekonomię społeczną”. 

Burmistrz przedstawił cel projektu, konkretne działania i środki finansowe potrzebne dla promocji 

naszego miasta w ramach promowania marki Regionu Łódzkiego. 

Dla wypromowania marki naszego miasta jako otwartego na ekonomię społeczną wydane zostaną  

broszury dostępne nie tylko na terenie województwa łódzkiego ale także dla samorządów w całym 

kraju. Na przykładzie przeprowadzonych u nas działań chcemy pokazać,  jak stosować klauzulę 

społeczną w zamówieniach publicznych, jak przeprowadzić te zmiany prawnie oraz w jaki sposób 

powierzyć zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej spółdzielni socjalnej. 

Burmistrz powiedział, w jaki sposób będzie promowane nasze miasto w celu wytworzenia nowej marki 

Brzezin - kojarzonej z ekonomią społeczną. Kiedyś taką marką była produkcja odzieży, ale to już jest 

poza nami i możemy o tym mówić w kategoriach historycznych. Minęło także już uniesienie po zrywie 

mieszkańców w 2001 roku, gdy walczyliśmy o powiat. Nasz projekt w stosunku do projektów innych 

samorządów jest niepowtarzalny. Będziemy szeroko go propagować. W tym celu chcemy stworzyć 

system informacji oparty o materiały szeroko dostępne w Internecie, radiu, telewizji, poprzez broszury, 

gadżety, banery reklamowe oraz przez zastosowanie dużego telebimu ustawionego w pobliżu centrum 

administracyjnego miasta i drogi krajowej. Markę ekonomii społecznej promować będziemy także 

poprzez  jarmarki, wystawy i inne imprezy masowe z  udziałem elementów ekonomii społecznej 

naszego miasta, województwa a nawet całego kraju. Do tego celu przygotowane zostanie 8 namiotów 

wystawowych. Projekt budowy marki miasta jest ściśle związany z projektem „Łowisko” i jego koszt 

wyniesie ok. 800 tys. zł. Liczymy także na wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy podjęte zadanie promocji miasta to będzie „strzał w dziesiątkę”? 

Burmistrz odpowiedział, że przewiduje bardzo korzystny stosunek nakładów  w stosunku do 

uzyskanych korzyści. Przy zintegrowanej promocji uzyskamy dodatkowe możliwości w zakresie 

informowania. 

Przewodniczący Rady powiedział, że zbliża się 650 rocznica potwierdzenia praw miejskich dla Brzezin 

przez króla Kazimierza Wielkiego i dobrze byłoby powiązać tę rocznicę z projektem tworzenia marki 

miasta Brzeziny. 

Burmistrz uznał, że obie te sprawy można połączyć. Możemy np. zaprosić historyczne grupy 

rekonstrukcyjne do odtworzenia ważnych wydarzeń z historii naszego miasta. 

Wobec braku dalszych pytań przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały a następnie o 

uwagi radnych do przedstawionego projektu. Uwag nie zgłoszono,  przewodniczący Rady poprosił o 

głosowanie. 

Spośród 15 obecnych radnych głosów „za” było 13, 1 głos przeciwny i 1 wstrzymujący się. 



 16 

Uchwała Nr XXXII/145/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

9) przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 – 2017 

Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Radosław Pyka  przedstawił projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem – w załączeniu do protokołu. Inspektor wniósł kilka poprawek porządkowych do 

prezentowanego materiału. W § 2 projektu uchwały  poprosił o zmianę słowa „Zobowiązuje się…” na 

„Upoważnia się…”. W tabeli na str. 6 załącznika poprosił o wykreślenie danych z poz. 17 i zastąpienie 

ich nowymi dot. Bulicz Agaty -  reprezentującej Federację Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy. 

W tabeli na str. 26, w projekcie Nr 8, w kolumnie „Etapy projektu” poprosił o zmianę treści etapu 6. 

poprzez wykreślenie słów „organizowanie nowych atrakcji…” i w to miejsce wpisanie słów  

„podejmowanie działań na rzecz nowych przedsięwzięć…”. 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi i zapytania. 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o efekty spotkania z przedsiębiorcami. 

Inspektor Radosław Pyka powiedział, że na spotkanie przybyło ok. 80 przedsiębiorców, ale uwidocznił 

się dystans do pracowników naukowych, którzy posługiwali się  naukowym językiem opartym o teorię 

informacji. Nie przygotowani do takiego przekazu odbiorcy łatwo się zniechęcali i byli tylko biernymi 

słuchaczami warsztatów. 

Burmistrz powiedział, że najważniejsza  w takich szkoleniach jest obustronna komunikacja. Korzystne 

jednak jest, że przy okazji tego szkolenia udało się zdiagnozować  potrzeby młodzieży. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki zapytał, czy w związku z 

wdrażaniem tego programu idzie wzrost zatrudnienia w urzędzie? 

Inspektor Pyka odpowiedział, że w 2014 roku przewiduje się utworzenie stanowiska  ds. rozwoju 

przedsiębiorczości zajmującego się określaniem potrzeb przedsiębiorców. Inspektor dodał, że projekt 

jest elastyczny i będzie poddany ciągłemu monitorowaniu. Powołany przez burmistrza zespół będzie co 

pół roku sprawdzać jego realizację i dokonywać niezbędnych zmian. 

Burmistrz określił  nowe stanowisko, jako opiekun lub oficer przedsiębiorczości. 

Przewodniczący Rady określił zaprezentowany program rozwoju przedsiębiorczości jako dość 

abstrakcyjny. Jego zdaniem tego rodzaju program  powinien być zbliżony do życia i nie powinien 

zniechęcać tych, do których jest kierowany. 

Przewodnicząca Komisji Społecznej Grażyna Korybut wyraziła swoją opinię, że program powinien być 

bardziej konkretny. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię komisji w sprawie projektu uchwały.. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  Grażyna Korybut w swoim imieniu i w imieniu Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu przekazała pozytywną opinię, zwłaszcza, że w programie pozytywnie 

odniesiono się do potrzeb środowiska młodzieży. 

W głosowaniu uzyskano wynik  jednogłośny - 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXXII/146/2013 stanowi załącznik do protokołu. 
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10) przystąpienia do Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości 

Społecznej „Łowisko” w Brzezinach i ustalenia jej statutu 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił burmistrz Marcin Pluta – w załączeniu. 

Radny Przemysław Maślanko zaproponował, aby skrócić procedurę uchwalania tej uchwały, ponieważ 

dostatecznie dużo czasu poświęcono już temu tematowi na specjalnym spotkaniu i na posiedzeniach 

komisji. 

Przewodniczący poddał wniosek radnego pod głosowanie. Wniosek uzyskał jednogłośne poparcie 14 

głosów „za”. 

Burmistrz nawiązał do zapytania radnego Tadeusza Baruckiego postawionego na dzisiejszym 

posiedzeniu radnych przed sesją, w sprawie zatrudnienia  dyrektora biura fundacji. Odpowiedział, że 

statut fundacji nie przewiduje  stanowiska dyrektora, które byłoby dublowaniem stanowiska członka 

zarządu fundacji. 

Powiedział, że fundacja będzie promotorem działań w zakresie rozwoju i upowszechniania zasad 

ekonomii społecznej. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska powiedziała, że opinia jest pozytywna, a większość 

radnych miała okazję zadać pytania, czy zgłosić uwagi na dzisiejszym porannym zebraniu radnych. 

Radny Jakub Piątkowski wnioskował o spotkanie kierownictw organizacji zainteresowanych 

powołaniem fundacji z naszymi radnymi. 

Burmistrz powiedział, że przewiduje przyjęcie statutu Fundacji „Łowisko” w kwietniu i może to odbyć 

się w obecności radnych. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o sposób podejmowania uchwał w fundacji oraz czy konieczny jest 

zapis w statucie o pisemnym powiadamianiu o posiedzeniach zarządu fundacji w sytuacji, gdy zarząd 

jest dwuosobowy i urzęduje w jednym miejscu? Interesowało go także uregulowanie sytuacji,  gdy 

prezes będzie przez dłuższy czas wyłączony z pracy w fundacji np. z powodu choroby. Czy w takim 

razie powołany zostanie ktoś, kto przejmie jego obowiązki i kto będzie zgłoszony do KRS? Co 

wówczas stanie się po powrocie byłego prezesa? Straci pracę? 

Burmistrz odpowiedział, że takie szczegóły w statucie powinny zostać przewidziane przez prawników 

w trakcie jego uchwalania. 

Prawnik Urzędu Miasta Marzena Warpechowska odpowiedziała na pytanie radnego, że pewne 

czynności w funkcjonowaniu organizacji mogą być sformalizowane i wymagają pisemnej formy. 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o wyjaśnienie jakie konkretne efekty da mieszkańcom Brzezin 

przystąpienie do fundacji? Czy jedynym efektem realizacji projektu Fundacja „Łowisko” będzie efekt 

promocyjny? Zapytała, czy jeżeli efektem działania fundacji będzie tworzenie spółdzielni, to czy 

powstaną u nas nowe miejsca pracy? Pytała także o to, kto będzie pokrywał koszty funkcjonowania 

Fundacji i czy to nie będzie budżet miasta? 

Burmistrz wyjaśnił na przykładzie Spółdzielni Socjalnej, jakie oszczędności uzyskaliśmy na 

prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg. Na podstawie faktur i porównania z wynikami z lat 
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poprzednich możemy wykazać, że zaoszczędziliśmy ok. 700 tys. zł. To jest konkretny efekt 

wprowadzonej przez nas zmiany. Burmistrz wyjaśnił, jakie podmioty mają wejść do Fundacji 

„Łowisko”. Są to : Gmina Miasto Brzeziny, Spółdzielnia Socjalna „Communal - Service”, 

Stowarzyszenie „Ja – Ty – My”,  Stowarzyszenie EKON i Fundacja PROXIMUS. Centrala Fundacji 

będzie mieć siedzibę w Brzezinach, natomiast na terenie kraju powstaną oddziały terenowe Fundacji 

„Łowisko”. Funkcjonowanie Fundacji oparte będzie o środki zewnętrzne. Na początku Fundacja 

zajmować się będzie doradztwem w zakresie stosowania reguły „In haus” w gospodarce komunalnej, 

konkretnie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Radna Czesława Gałecka zapytała, co stanie się, gdyby projekt powołania Fundacji „Łowisko” nie udał 

się?  

Burmistrz odpowiedział, że w takim przypadku fundatorzy rozejdą się i podzielą między siebie majątek 

po byłej fundacji, uważa, że jednak do tego nie dojdzie, bo jest to projekt skazany na sukces. 

Mecenas Marzena Warpechowska przedstawiła w skrócie zasady funkcjonowania powoływanej 

fundacji: 

- Fundację reprezentuje 2 członków zarządu, w tym prezes, 

- oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa prezes, 

- organem nadzorczym Fundacji jest Rada Nadzorcza, która reguluje sprawy zarządzania Fundacją, 

- Członek zarządu nie może być członkiem Rady Nadzorczej Fundacji. 

Po wyczerpaniu uwag i zapytań burmistrz przedstawił projekt uchwały, a przewodniczący Rady poddał 

go głosowaniu. 

W glosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” oddano 13 głosów, przeciwny był 1 radny, wstrzymał 

się od glosowania 1 radny. 

Uchwała Nr XXXII/147/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

11) wyznaczenia przedstawiciela do Rady Fundatorów Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju 

Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej „Łowisko” w Brzezinach 

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę burmistrza Marcina Pluty na delegata Gminy Miasto 

Brzeziny jako przedstawiciela do Rady Fundacji „Łowisko”. Zapytał, czy są inne kandydatury, lub 

uwagi do zgłoszonego kandydata? Nikt się nie wypowiedział, więc po odczytaniu projektu uchwały 

poddał go pod głosowanie. 

W glosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Głosów „za” było 11, 0 przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące 

się. 

Uchwala Nr XXXII/148/2013 stanowi załącznik do protokołu.  

15.Wolne wnioski. 

Radny Grzegorz Kędzia wnioskował o zabezpieczenie przed opadami piwnicy po budynku 

mieszkalnym na stadionie „Startu”. Zwrócił też uwagę na  konieczność poprawy w ramach usuwania 

usterek  powykonawczych nierówności chodników na ul. Kołłątaja. 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że inwestycja budowy dróg na osiedlu Szydłowiec 

jeszcze jest w realizacji i w trakcie odbiorów będziemy wszelkie usterki zgłaszać do usunięcia. 

Obiecał zająć się zabezpieczeniem obiektu na stadionie, o którym wspomniał radny Kędzia. 

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki wyjaśnił, że klub BKS w piwnicy po budynku 

mieszkalnym posiada swój sprzęt sportowy, ponieważ teren jest podmokły, trzeba będzie tam 

wykonać  opaskę drenażową. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał na jakim etapie jest sprawa postawienia wiaty przystankowej  

autobusu MPK przy ul. Modrzewskiego? Następnie poprosił o rozliczenie kosztów i dochodów 

Spółdzielni Socjalnej po zakończeniu 2012 r. Zapytał też o stan prawny budynku  mieszkalnego przy 

ul. Berka Joselewicza, który przed wojną był siedzibą gminy żydowskiej. Zaproponował, aby 

zlicytować dłużnika p. Jałowskiego. 

Zastępca burmistrza  wyjaśnił, że sprawa wiaty przystankowej przy ul. Modrzewskiego jest w trakcie 

załatwiania. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w maju Rada Miasta będzie omawiać sytuację gospodarczą 

spółek miasta oraz Spółdzielni Socjalnej, więc radny Barucki otrzyma informacje na temat stanu  tej 

jednostki. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił w sprawie budynku  przy ul B. Joselewicza, że komornik sądowy 

wycenił wartość udziałów p. Jałowskiego na 240 tys. zł. Jeszcze nie wiadomo, kto wykupi ten 

budynek – czy spółka TBS, czy miasto. Burmistrz powiedział, że nie będzie przykładać ręki do 

wyrzucenia mieszkańców z tego budynku. 

Przewodniczący Rady poprosił o informację w sprawie skarg Prokuratury Rejonowej w Brzezinach do 

WSA w Łodzi. 

Radca Prawny Agnieszka Piwek poinformowała, że na początku kwietnia WSA powinien podjąć 

decyzję w sprawie uchwały Rady Miasta z 2007 r. Obecnie sąd prosi o nowe dokumenty w sprawie 

uchwał przedszkolnych. Sprawa opłat za przedszkola oczekuje na uchwalę Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, więc na stanowisko WSA będzie trzeba czekać dosyć długo – ok. 1,5 roku. 

Przewodniczący Rady poinformował o następujących pismach, które wpłynęły do Rady Miasta i do 

przewodniczącego Rady: 

-  od Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dotacji na służby ponadnormatywne na 2 połowę 

2013 r., 

-  od Wojewody Łódzkiego w sprawie oświadczeń majątkowych, 

-  od mieszkańców w sprawie wodociągu w ul. Pileckiego, 

-  od p. Krystyny Kejny w sprawie uzupełnienia w protokole z sesji jej wypowiedzi, co zostało 

wykonane poprzez zamieszczenie jej sprostowania  na stronie internetowej BIP Miasta Brzeziny, 

-  od przewodniczącego Rady Miasta Koluszki z zaproszeniem na sesję. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko wystosował apel o wzięcie 

udziału w „Biegu Przyjaźni Brzeziny – Koluszki” na dystansie 10 km. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poinformowała, że stowarzyszenie 

„Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej” zaprasza  na wyjazd do Francji w dniach 17 – 19 maja b.r. i 

poprosiła o zgłaszanie się w tej sprawie do p. Renaty Nowak lub do niej. 

Radny Jakub Piątkowski poprosił o rozwiązanie problemu blokowania ul. Tulipanowej przez 

samochody pacjentów przychodni przy tej ulicy. 

Burmistrz Marcin Pluta  wyjaśnił, że w październiku 2012 r. została podjęta uchwała w sprawie 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie 7 położonym między ulicami 

Sienkiewicza i Głowackiego. W chwili obecnej właściciel działki na której jest przychodnia zrobił za 

budynkiem przychodni utwardzony parking. Niewielu kierowców wie o tym, dlatego potrzebna jest 

tam tablica informacyjna. 

Przewodniczący Rady poinformował o kolejnej anonimowej skardze, którą przysłano za pismem 

przewodnim Urzędu Wojewódzkiego. Pismo zostanie przekazane do Komisji Rewizyjnej w celu 

ewentualnego ustosunkowania się do sprawy. Skarga jako anonim nie podlega rozpatrzeniu przez 

Radę – jest dostępna w biurze Rady. 

16.Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku sesji.  

W związku ze zbliżającymi się  Świętami Wielkiej Nocy złożył obecnym na sesji życzenia zdrowych i 

pogodnych Świąt. Do życzeń przyłączył się burmistrz Marcin Pluta, który zaprosił radnych, 

kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów firm miejskich na spotkanie wielkanocne w 

Wielki Piątek 29 marca. 

Sesja zakończyła się o godz. 19.00. 

 

Protokołował J. Sidor 

            Przewodniczący Rady    

                                                                                                          

Zbigniew Bączyński 

 

 

 


