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Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XXXII sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Informacja o funkcjonowaniu instytucji i organizacji działających na rzecz rolników    

i rolnictwa miasta Brzeziny. 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

rok 2012. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta 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)   przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zadania w zakresie utrzymania czystości dróg  

            powiatowych położonych na terenie Miasta Brzeziny, 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto  

      Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 

6) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości na czas nieoznaczony, 

 

 

7) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Brzeziny za 2012 

rok, 

 

8) skargi właścicielki Firmy „Almar” Zofii Uchrońskiej na odmowę Burmistrza , 

                  Miasta Brzeziny najmu działki gruntu przy ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji   

                  3 Maja. 

 

11. Wolne wnioski. 

12. Zakończenie sesji. 
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1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otwierając obrady XXXIII 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, zaproszonych przedstawicieli organizacji rolniczych : dyrektora Biura 

Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi Jerzego Kurzańskiego, kierownik Rejonowego 

Zespołu Doradców  w Łodzi Wsch. reprezentującą Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Bratoszewicach Ewę Gładysz, kierownika Oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji 

Rolnictwa w Rogowie Mirosława Środę, delegata Brzezin do Wojewódzkiej Izby Rolniczej w 

Łodzi Jarosława Balwierczyka, kierownik Biura Powiatowego Izby Rolniczej w Brzezinach 

Leokadię Swaczynę. 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych prezesa 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi Zygmunta Markiewicza oraz 

czteroletniego Maciusia Łąckiego wnuczka byłej radnej Miasta.. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący stwierdził obecność na sesji 12 radnych, Rada może więc podejmować 

uchwały. Dwoje radnych przybyło na sesję z niewielkim opóźnieniem. Nieobecny na sesji był 

radny Jakub Piątkowski. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z planowanym porządkiem obrad.  

Burmistrz Marcin Pluta poprosił o rozszerzenie p. 10 o  rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej 

biblioteki publicznej.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Pyka wnioskowała o zdjęcie z 

porządku obrad projektu uchwały w pkt.10. 8) w sprawie rozpatrzenia skargi Zofii 

Uchrońskiej w związku z niezakończeniem procedury opiniowania przez Komisję Rewizyjną. 

Przewodniczący Rady w związku z tym wnioskiem stwierdził, że zachodzi  konieczność 

podjęcia uchwały o przesunięciu terminu rozpatrywania skargi. 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej mając na uwadze 

dobro przedsiębiorcy chcą poznać argumenty burmistrza o odmowie najmu.  Dlatego komisja 

spotka się jeszcze 10 i 13 maja, aby nie postąpić pochopnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosków o zmiany w porządku obrad. 

Nad wnioskiem burmistrza o rozszerzenie bloku uchwał głosowało „za” 11 radnych, 1 głos 

był wstrzymujący się. 



 4 

Nad wnioskiem  w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi głosowało jednogłośnie 

13 radnych. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Przedstawia się on następująco: 

     1.Otwarcie  sesji. 

     2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

     3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

     4. Przyjęcie protokółu XXXII sesji Rady Miasta. 

     5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

     6. Interpelacje i zapytania radnych. 

     7. Odpowiedzi na interpelacje. 

     8. Informacja o funkcjonowaniu instytucji i organizacji działających na rzecz rolników    i   

         rolnictwa miasta Brzeziny. 

     9.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok    

        2012. 

   10.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miasta 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)   przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zadania w zakresie utrzymania czystości dróg     

powiatowych położonych na terenie Miasta Brzeziny, 

4)  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto  

      Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia   

      usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,     

na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 

6)  wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości na czas nieoznaczony, 

 

 

7)  przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Brzeziny za 2012  

rok, 

 

8)  skargi właścicielki Firmy „Almar” Zofii Uchrońskiej na odmowę Burmistrza , 

                  Miasta Brzeziny najmu działki gruntu przy ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji  

                  3  Maja. 

 

            9)   przyjęcia  powierzonych przez Radę  Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej    

                  biblioteki publicznej 

 

11.Wolne wnioski. 

12.Zakończenie sesji. 
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4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował o zamieszczeniu na stronie internetowej miasta 

podpisanego protokołu XXXII sesji, który również jest dostępny w biurze Rady. Za 

przyjęciem tego protokołu głosowało 8 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu. 

5. Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac między sesjami. 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił prace swoje i zastępcy w okresie pomiędzy XXXII i 

XXXIII sesją Rady – w załączeniu. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, czy po zakończeniu przebudowy drogi w ul. 

Bohaterów Warszawy nie będą zalewane wodami opadowymi ogródki działkowe? 

Burmistrz odpowiedział, że droga będzie miała odwodnienie i nie powinno zdarzyć się 

zalewanie ogrodów działkowych. 

Radna Halina Szczepaniak zapytała, jakie będą konsekwencje nie wykonania w terminie 

przebudowy dróg na  Szydłowcu? 

Przewodniczący Rady poprosił radnych, aby nie wykraczali swoimi pytaniami czy uwagami 

poza zakres informacji burmistrza. 

Burmistrz odpowiedział jednak radnej, że nie przewiduje niedotrzymania terminu oddania 

inwestycji drogowej na osiedlu Szydłowiec. Wypowiedź burmistrza uzupełnił zastępca 

Roman Sasin. Przekazał informację, że przy pracach drogowych w ul. Kordeckiego 

przeszkadzano operatorom sprzętu chcąc nie dopuścić do kontynuowania robót. Trzeba było 

w tej sprawie prosić o interwencję policji. Powiedział, że p. Kejna chciała uzyskać sądowe 

wstrzymanie prac drogowych, ale sąd oddalił jej wniosek. 

Radny Tadeusz Pabin prosił burmistrza o uszczegółowienie informacji z prac Powiatowej 

Rady Zatrudnienia. 

Burmistrz wyjaśnił, że  Rada Zatrudnienia ma charakter doradczo – opiniujący dla starosty i 

zbiera się co 2 miesiące. Na ostatnim posiedzeniu zajmowano się: opiniowaniem podziału 

środków finansowych na  aktywne formy zatrudnienia, na fundusz aktywizacji dla małych 

firm, prace społecznie użyteczne i roboty interwencyjne.  

Radna Małgorzata Pyka zapytała, jakie korzyści mogą odnieść mieszkańcy naszego miasta  z 

tytułu  powstania fundacji „Łowisko” w Brzezinach? 

Burmistrz wyjaśnił, że początkowo fundacja Łowisko zajmować się będzie działaniami 

promocyjnymi a dopiero później rozwojem ekonomii społecznej i  rozwojem oraz tworzeniem 

miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych zajmujących się segregacją frakcji suchych   

odpadów komunalnych. 
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6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy  funkcjonuje już zmienione prawo przekształcania 

gruntów  leśnych i rolniczych  na cele nierolnicze? 

Stwierdził, że jesteśmy jako miasto bardzo opóźnieni w rozpoczęciu budowy budynku 

mieszkalnego na cele  socjalne lub komunalne. Zapytał, czy nie można przyśpieszyć tego 

procesu? 

Poprosił o wyjaśnienie, dlaczego teren na ul. Kordeckiego przy budynku p. Kejnów nie został 

wyłączony z prac budownictwa drogowego, mimo postanowienia Sądu Rejonowego? 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że konflikt z rodziną Kejnów wszedł na 

drogę sądową . Sąd Okręgowy odrzucił wniosek p. Kejnów o zabezpieczenie roszczenia w 

wysokości 40 tys. zł, co  oznacza, że mogliśmy podjąć przerwane prace przy modernizacji 

drogi w ul. Kordeckiego. Proponowana przez nas ugoda zmiany przebiegu ul. Kordeckiego 

nie uzyskała akceptacji, dlatego realizujemy budowę drogi w wariancie początkowym. 

Poinformował, że w dniu wczorajszym p. Kejna nielegalnie wtargnęła na plac budowy i 

usiłowała nielegalnie wstrzymać prace sprzętu. 

Burmistrz Marcin Pluta  odniósł się do pytania radnego w sprawie rozpoczęcia budownictwa 

mieszkaniowego dla potrzeb socjalnych i komunalnych. Powiedział, że miasto gromadzi 

fundusze na ten cel m.in. liczy na oszczędności po przetargach przeprowadzonych w terminie 

do końca 1-szej  połowy 2013 r. Rozpatrujemy także możliwość wykupienia budynku 

biurowego po byłej „Daminie” na cel adaptacji biur na mieszkania. 

Radna Małgorzata Pyka poparła wniosek radnego Baruckiego w sprawie pilnego 

rozwiązywania nabrzmiałego problemu braku mieszkań socjalnych i komunalnych. 

Wyznaczony termin  połowy kwietnia b.r. na  wypracowanie wspólnej koncepcji budowy 

domu mieszkalnego nie został dotrzymany. Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 100 

tys. zł, mimo że niewielkie powinniśmy już zaangażować na prace przygotowawcze, np. na 

dokumentację budynku. Radna poruszyła także temat skuteczności działań prowadzących do 

oszczędzania środków finansowych w przypadku odbierania z DPS-u przez rodziny swoich 

członków. W odniesieniu do umieszczania mieszkańców w DPS-ie nie wykorzystujemy 

działań środowiskowych. Skierowała także pytanie dotyczące miejskiej orkiestry dętej w 

kontekście planowanego jeszcze w tym roku przeglądu wojewódzkiego orkiestr strażackich. 

Radna zapytała na czyj koszt zostaną zrekultywowane trawniki przy ul. Konstytucji 3 Maja 

zniszczone podczas budowy boiska „Orlik”? 

 

Burmistrz odpowiedział, że priorytetem w inwestycjach miejskich jest wykorzystanie datacji 

zewnętrznych. Musimy pilnować kilku ważnych zadań, bo w innym przypadku możemy 

stracić przyznane środki. Do końca obecnej kadencji chcemy wybudować budynek 

mieszkalny. Dużych opóźnień tutaj nie ma. 
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W kontaktach z Domem Pomocy Społecznej staramy się aby  nasz MOPS uzyskał pewne 

oszczędności w kosztach pobytu naszych mieszkańców poprzez zwiększenie udziału rodzin w 

ponoszeniu kosztów oraz poprzez szukanie tańszych DPS-ów. 

Zniszczone trawniki w trakcie budowy „Orlików” zostaną zrekultywowane przez 

wykonawców inwestycji, albo przez nas na ich koszt.  

W budżecie na cel wyposażenia orkiestry dętej przeznaczyliśmy 20 tys. zł i wkrótce 

zobaczymy orkiestrę w nowych mundurach. 

Radna Czesława Gałecka zapytała, kiedy rozpoczną się prace przy przebudowie dróg 

współfinansowanych z programu tzw. „schetynówek”? Zapytała też o inwestycję   

rekultywacji stawu w parku miejskim, bo obecny stan części parku ze stawem nie jest dla 

miasta dobrą wizytówką. 

Burmistrz odpowiedział, że wyłoniony już jest wykonawca „schetynówki” i roboty drogowe 

rozpoczną się za 2 – 3 tygodnie od ul. Sportowej, aby zdążyć przed oddaniem drogi przed 

Olimpiadą Młodzieży. Na pytanie przewodniczącego o termin zakończenia przebudowy dróg, 

burmistrz odpowiedział, że inwestycja będzie zakończona w tym roku. 

W sprawie rekultywacji stawu burmistrz powiedział, że  8 maja b.r. upływa termin wpływu 

ofert od chętnych wykonawców tego zadania. Zadanie powinno być oddane do końca 

listopada 2013 r. 

Radny Michał Dróżdż zapytał w jaki sposób będzie demontowany jaz i  odzyskiwane macewy 

z fundamentu oraz czy nie można  odwodnić tego terenu? 

Burmistrz odpowiedział, że demontaż jazu będzie nadzorowany przez służby ochrony 

zabytków. Teren parku jest trudny do odwodnienia, ponieważ są tam źródliska oraz 

torfowisko o głębokości warstwy torfu do 10 m. 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o sens rozkładania tłucznia na drogach gruntowych, np. na ul. 

Leśnej, po których jeżdżące ciężarówki, rozjeżdżają  tłuczeń? 

Zastępca burmistrza nie zgodził się z tą opinią. Powiedział, że ulice Polna, Żeromskiego, 

Mrocka zostały umocnione tłuczniem, ul. Niemcewicza najpierw zostanie wyrównana i potem 

umocniona tłuczniem, w następnej kolejności umocnione  zostaną ulice Ludowa i Leśna. 

W tym roku zamierzamy przebudować część ul. Przedwiośnie, na której zostaną wykonane 

parkingi i brakująca część chodnika. 

Radna Barbara Kozłowska przypomniała z-cy burmistrza o obiecanej naprawie ul. 

Przechodniej, a przewodniczący Rady o złym stanie drogi gruntowej w ul. Pileckiego i 

Sikorskiego, na których część budynków jest już zamieszkała, a które zostały wybudowane na 

działkach kupionych od miasta. 

Radny Przemysław Maślanko zapytał o przygotowania do Olimpiady Młodzieży oraz 

zachęcił do wzięcia udziału w Biegu Przyjaźni Brzeziny – Koluszki na dystansie 10 km. 
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Burmistrz  podał datę biegu – 8 czerwca b.r. Bieg znajdzie się w kalendarzu imprez 

towarzyszących Dniom Miasta Brzeziny. W organizacji Olimpiady Młodzieży wykorzystane 

zostaną obiekty  albo boiska Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2 albo zestaw kontenerów. 

Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki dodał, że olimpiada odbędzie się w 

dniach 22 – 28 lipca b.r. w hokeju na trawie juniorów dziewcząt i chłopców a 

współorganizatorem jest Okręgowy Związek Hokeja na Trawie w Łodzi. 

Radny Tadeusz Pabin poprosił o podanie terminu postawienia wiaty  na przystanku MPK przy 

ul. Łódzkiej. Zwrócił też uwagę na zniszczone ławki w parku miejskim. 

Zastępca burmistrza odpowiedział radnemu, że wiata powinna stanąć na przystanku do końca 

tego roku w miarę posiadanych w budżecie środków. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do komendant Straży Miejskiej o bieżącą kontrolę 

porządku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie wieczorami gromadzą się grupki 

młodych ludzi  zakłócający ciszę i śmiecących rozbitymi butelkami i  petami oraz gdzie 

można znaleźć wiele innych zbędnych w tym miejscu rzeczy. 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił mieszkankę ul. Słowackiego  Krystynę Kejna 

o krótkie przedstawienie sprawy, którą chciała podzielić się z radnymi. Gdy zorientował się, 

że p. Kejna rozpoczęła dłuższą wypowiedź i zanosi się na burzliwą dyskusję, zaproponował 

więc, aby tematem zajęła się Komisja Rozwoju Gospodarczego. Przewodnicząca Komisji 

radna Barbara Kozłowska zgodziła się z propozycją i ustaliła posiedzenie Komisji na 8 maja o 

godz. 15.00. 

Krystyna Kejna poinformowała, że złożyła do Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza i jego zastępcę. Dodała, że 

niepotrzebnie zdjęto z ulicy płyty betonowe, bo powstały wielkie kałuże przy jej budynku. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał do wiadomości odpowiedzi dla radnych 

składających interpelacje. Zapytał radnych: Tadeusza Baruckiego, Grzegorza Kędzię, Zofię 

Krawczyk, czy mają zastrzeżenia lub uwagi do przesłanych odpowiedzi radni nie zgłosili 

zastrzeżeń. 

8. Informacja o funkcjonowaniu instytucji i organizacji działających na rzecz rolników    

i rolnictwa miasta Brzeziny. 

Przewodniczący Rady powiedział, że realizacja tego punktu porządku sesji ma wymiar 

historyczny, ponieważ  radni miasta Brzezin po raz pierwszy w historii Rady Miasta 

zapoznają się z tematyką problemów rolnictwa w mieście. Zasługą wiceprzewodniczącej 

Rady Zofii Krawczyk jest doprowadzenie do tak ważnej debaty dla społeczeństwa miasta. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wprowadzając ten punkt przedstawił informację na temat 

brzezińskiego rolnictwa. Materiał w załączeniu do protokołu. 
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Następnie informacje o swojej działalności na rzecz brzezińskiego rolnictwa przedstawili: 

Ewa Gładysz – kierownik  Zespołu Doradczego Rejonu w Łodzi - Wschodzie reprezentująca 

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łodzi z siedzibą w Bratoszewicach. Pani 

kierownik szczegółowo poinformowała o zadaniach i strukturze Zespołu. Następnie głos 

zabrał Mirosław Środa – kierownik Oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji 

Rolnictwa w Rogowie. Materiały w załączeniu do protokołu.  

Radna Grażyna Korybut zapytała, czy tak małe obszarowo gospodarstwa  rolne jak w 

Brzezinach zapewniają opłacalność gospodarowania? Czy sprzedawane na naszym rynku 

artykuły rolne są zdrową żywnością? Jaka jest przyszłość dotacji ze środków unijnych dla 

naszego drobnego rolnictwa i czy rzeczywiście wynegocjowane przez polski rząd środki 

unijne dla naszego rolnictwa są mniejsze niż poprzednio otrzymane z UE? 

Kierownik Mirosław Środa powiedział, że jego zdaniem przyszłością całego polskiego 

rolnictwa jest produkcja towarowa w skomasowanych obszarowo dużych i 

zmechanizowanych gospodarstwach. Gleby na których gospodarują rolnicy powiatu oraz 

rolnicy z terenu miasta są średniej a nawet słabej jakości. Spośród ok. 2800 gospodarstw 

rolnych powiatu tylko ok. 400 produkuje na rynek. Oznacza to, że pozostałe wytwarzają na 

własny użytek. Dopłaty wspomagają tylko rentowność istniejących gospodarstw i jako 

narzędzie polityki rolnej nie dopuszczają do masowego odpływu ludności wiejskiej do miast, 

w których poważnym problemem jest bezrobocie i bieda. Wielkość środków 

wynegocjowanych  z UE na polskie rolnictwo jest porównywalna do otrzymanych 

poprzednio. Polskie produkty żywnościowe mają dobrą markę i są smaczne, natomiast faktem 

jest, że na wspólnym otwartym rynku europejskim trudno zorientować się, kto jest 

producentem wyrobów i skąd pochodzą półprodukty np. mięso i środki do produkcji jak np. 

pasze. W wyrobach gotowych mogą znajdować się surowce z wielu krajów europejskich. 

Przewodniczący Rady nawiązał do wypowiedzi kierownika M. Środy o kontrolach 

prawidłowości wykorzystania dopłat dla rolników i zapytał, jakie mogą być konsekwencje 

wyłudzania pomocy finansowej pochodzącej z UE? 

Kierownik M. Środa odpowiedział, że o podejrzeniach wyłudzenia środków informowane są 

organy ścigania. Około 90% daje się wyjaśnić niedokładnościami pomiarów geodezyjnych z 

pomiarami satelitarnymi. Zdarzają się jednak przypadki nieuczciwości kończące się karami 

lub zwrotem pobranych  niezasadnie dotacji. 

Jerzy Kurzański – dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przybliżył radnym 

i innym słuchaczom specyfikę działalności samorządu rolniczego województwa. Powiedział, 

że izba rolnicza jest reprezentantem interesów rolników, opiniuje projekty aktów prawnych 

oraz służy bezpłatną pomocą prawną rolnikom. 

Jarosław Balwierczyk – delegat do Wojewódzkiej Izby Rolniczej z terenu Brzezin przedstawił 

swoją działalność zarówno jako rolnik oraz jako reprezentant interesów naszych rolników w 

samorządzie rolniczym województwa. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zwróciła uwagę na spekulacyjny wykup ziemi 

przez podstawione osoby dla zagranicznych podmiotów oraz na sytuację społeczną dzieci z 

rodzin rolniczych, które mają utrudniony dostęp do letniego wypoczynku. 

Dyrektor J. Kurzański wyjaśnił, że wykup ziemi przez spekulantów widoczny jest zwłaszcza 

na terenach województwa zachodniopomorskiego i stąd protesty rolników z tamtego regionu. 

Natomiast w sprawie pomocy wakacyjnej dla dzieci rolników powiedział, że wskutek 

niewielkich możliwości finansowych tylko 50 dzieci z całego województwa  może skorzystać 

w ciągu roku z kolonii letnich i 50 z wakacji zimowych. 

Przewodniczący Rady podziękował referentom za udział w sesji i przybliżenie problemów 

brzezińskiego rolnictwa z punktu widzenia reprezentowanych przez nich instytucji, a 

następnie  ogłosił przerwę w posiedzeniu. 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

rok 2012. 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił sprawozdanie z 

realizacji programu za 2012 r. – w załączeniu do protokołu. Poinformował o przyczynach 

przesunięcia prezentacji sprawozdania z kwietniowego porządku obrad Rady oraz o 

prezentacji materiału na posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji 

Finansowo – Budżetowej. 

Przewodniczący Rady zapytał o opinie o sprawozdaniu przewodniczących w/w komisji. 

Zarówno Przemysław Maślanko – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, jak i 

Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej wyrazili pozytywne 

opinie o realizacji programu. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:  

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

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie proponowanej uchwały o  zmianach w 

budżecie miasta na 2013 r. – w załączeniu. 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania. 

Czesława Gałecka zapytała jakie koszty zawiera propozycja projektu innowacyjnej energii 

solarnej? 

Skarbnik odpowiedziała, że 57 tys. zł przeznaczone jest na dokumentację inwestycyjną. 

Na pytanie przewodniczącego Rady o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej, jej 

przewodniczący Tadeusz Barucki przekazał, że jest pozytywna. 

Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 



 11 

Spośród 12 obecnych radnych, „za” głosowało 11, przeciw – 0, 1 głos był wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XXXIII/149/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

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

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Miasto Brzeziny wynikający z wdrożenia dwóch projektów dotyczących: 

-  przetargu na wyłonienie operatora odbioru odpadów komunalnych, 

-  uczestnictwa w kosztach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru    

Metropolitalnego”. 

Skarbnik powiedziała, że po uwzględnieniu w/w zadań wskaźnik zadłużenia budżetu miasta 

wyniesie dla 2013r. 47,33%. 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Finansowo –Budżetowej, a przewodniczący 

Tadeusz Barucki odpowiedział, że opinia  w tej sprawie jest pozytywna. Następnie poprosił o 

uwagi i wypowiedzi radnych w sprawie zmian w WPF. 

Radny Michał Dróżdż zapytał o tendencję rozwojową w zakresie kształtowania się wskaźnika 

zadłużenia budżetu miasta w dłuższym okresie czasu. 

Skarbnik odpowiedziała, że zasadą w tym zakresie jest, aby ten wskaźnik wykazywał 

tendencję malejącą i taki wskaźnik w naszej prognozie wykazujemy. 

Radny M. Dróżdż  poprosił o symulację zadłużenia budżetu miasta do końca obecnej kadencji 

Rady Miasta. 

Skarbnik odpowiedziała, że w WPF jest pokazane zadłużenie do 2014 r., ale jeżeli radny 

chciałby dowiedzieć się o szczegółach i strukturze zadłużenia miasta, to zaprasza go na 

indywidualną rozmowę. 

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały a następnie o głosowanie. 

Głosował 12 radnych a wynik głosowanie jest: „za”- 10 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących 

się - 2. 

Uchwała Nr XXXIII/150/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

3) przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zadania w zakresie utrzymania czystości dróg  

powiatowych położonych na terenie Miasta Brzeziny. 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak przedstawiła projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem – w załączeniu.  
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Radna Czesława Gałecka wyraziła swoje obawy, czy Spółdzielnia Socjalna, która ma 

problemy z właściwym utrzymaniem czystości ulic gminnych poradzi sobie z dodatkowym 

zadaniem sprzątania dróg powiatowych. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że długość dróg powiatowych na terenie miasta jest niewielka 

i uważa, że nie będzie to dużym, dodatkowym obciążeniem dla Spółdzielni Socjalnej. 

Zaproponował, aby w projekcie uchwały zmienić datę obowiązywania porozumienia z  „od 1 

kwietnia” na „od 1 maja 2013 r.”, ponieważ dzisiaj mamy datę 30 kwietnia i niepotrzebne jest 

wpisywanie fikcji do uchwały. 

Sekretarz Grażyna Dziedzic zaproponowała, aby zapisać okres obowiązywania porozumienia 

na : „od dnia podpisania porozumienia do 30 listopada”. Przewodniczący zgodził się z ta 

propozycją i zapytał Komisję Rozwoju w sprawie opinii projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska poinformowała, że 

Komisja wyraziła pozytywną opinię  projektu uchwały. 

Po odczytaniu projektu uchwały z wniesioną poprawką, przystąpiono do głosowania. 

Z obecnych 12 radnych, 10 głosowało „za”, przeciw – 0, wstrzymujących się od głosu - 2.  

Uchwała Nr XXXIII/151/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto  

Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały – w 

załączeniu do protokołu. Naczelnik wyjaśniła, że w projekcie uchwały określono zadanie 

zorganizowania punktu odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście, który będzie 

usytuowany przy ul. Łódzkiej, przy wysypisku śmieci. 

Radna Grażyna Korybut zapytała o sens załącznika  do uchwały. 

Naczelnik wyjaśniła, że w załączniku zamieszczono wyposażenie Spółdzielni Socjalnej, m.in. 

niezbędne dla funkcjonowania  punktu zbiórki odpadów segregowanych. 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że jest to już czwarta zmiana uchwały dotycząca 

wyposażenia w sprzęt Spółdzielni Socjalnej. Zapytała także gdzie trafią posegregowane 

odpady? 

Przewodniczący Rady uznał potrzebę opracowania tekstu jednolitego uchwały po zakończeniu 

procesu organizacji Spółdzielni Socjalnej. 

Radny Michał Dróżdż  wyraził obawę, czy zdążymy przed 1 lipca z uruchomieniem całego 

systemu odbioru odpadów komunalnych. 

Radna Grażyna Korybut zapytała o koszt organizacji punktu odbioru odpadów przy ul. 

Łódzkiej. Chciałaby poznać kalkulację kosztów związanych z uruchomieniem punktu odbioru 
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odpadów. Uzasadnienie do przedstawianej uchwały nie mówi jakie środki  trzeba będzie 

jeszcze przeznaczyć na przygotowanie punktu odbioru odpadów 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że uruchomienie tego punktu wiąże się z utworzeniem 

20 stanowisk pracy przy segregowaniu odpadów frakcji opakowaniowej i „bio”. Frakcja 

odpadów zmieszanych trafiłaby do Regionalnej Instalacji Odbioru Odpadów w Rawie Maz. 

Burmistrz odpowiedział, że na utworzenie systemu odbioru odpadów przeznaczono w budżecie 

250 tys. zł. Posegregowane odpady zostaną przeznaczone do sprzedaży dla firm zajmujących 

się recyklingiem. Za sprzedaż  2 tys. ton surowców wtórnych powinniśmy otrzymywać ok. 400 

tys. zł. rocznie. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy jest alternatywa dla możliwej sytuacji, gdy nie zdążymy z 

całością prac uruchomienia systemu odbioru odpadów? 

Burmistrz odpowiedział, że Regionalna Instalacja w Rawie Maz. Może przyjąć od nas 

wszystkie odpady, jednak do tego nie chcemy dopuścić, ze względu na zatrudnienie 20 

bezrobotnych z Brzezin. Jest także możliwość czasowego składowania odebranych odpadów a 

po uruchomieniu segregacji w punkcie stopniowo rozwijać moce przerobowe. W Urzędzie 

Miasta do kontroli systemu odbioru odpadów zatrudniona będzie jedna osoba na pełnym, albo 

0,5 etatu. Koszty organizacji punktu mogą się powiększyć jeszcze o zakup 6 kontenerów. 

Burmistrz powiedział, że pewnym problemem jest  niekorzystna deklaracja prezesa 

Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który mimo większości deklaracji indywidualnych 

mieszkańców o wyborze metody segregowania odpadów, bał się ewentualnych konsekwencji 

niedotrzymania warunków segregacji. W związku z tym konieczne jest przekonanie prezesa 

BSM o zmianie jego stanowiska, które obecnie jest nie do przyjęcia z punktu widzenia 

ogólnych interesów miasta. 

Naczelnik odczytała projekt uchwały, a przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego 

przedstawiła pozytywną opinię o projekcie uchwały i przewodniczący Rady poprosił o 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Głosów „za” było 9, przeciwnych – 0, wstrzymało się 

od głosu – 4. 

Uchwała Nr XXXIII/152/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia zmiany 

uchwały potrzebą wprowadzenia zapisu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

o wyposażeniu mieszkańców przez firmy przystępujące do przetargu w pojemniki na odpady 

komunalne. 
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Radna Czesława Gałecka zapytała – jakie pojemniki otrzymają mieszkańcy prywatnych 

posesji? 

Naczelnik Nowak odpowiedziała, że otrzymają od firmy wywozowej 1 pojemnik na odpady 

zmieszane, 1 pojemnik lub worek na odpady mokre „bio” i worek na odpady do dalszej 

segregacji na: papier, tekturę, opakowania plastikowe, opakowania szklane, puszki metalowe. 

Naczelnik przypomniała, że do 15 lipca należy wnieść na konto Urzędu Miasta zadeklarowaną 

opłatę za odbiór odpadów komunalnych. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały i po odczytaniu jej treści przewodniczący poprosił o głosowanie. 

Głosowało 13 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Uchwała Nr XXXIII/153/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

6) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości na czas nieoznaczony 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie oddania w najem na czas nieoznaczony nieruchomości wykorzystywanej przez Koło 

Brzezińskie Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta na noclegownię dla bezdomnych. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska zaopiniowała 

pozytywnie projekt uchwały i po odczytaniu jej treści przewodniczący poprosił o głosowanie. 

Głosowało 12 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Uchwała Nr XXXIII/154/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

7) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kwiecień przedstawiła projekt 

uchwały z obszernym załącznikiem zawierającym dane o zasobach pomocy społecznej za 2012 

rok. – Projekt uchwały w załączeniu do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, dlaczego radni mają przyjmować ocenę 

zasobów społecznych w formie uchwały? 

Kierownik MOPS odpowiedziała, że ocena posiadanych zasobów w opiece społecznej 

uzmysłowi  decydentom planowania budżetu miasta na następny rok, jakie są potrzeby w 

zakresie pomocy społecznej i jakie należy przygotować środki finansowe na zaspokojenie tych 

potrzeb. Materiał zawarty w załączniku może służyć również dla celów planowania 

długookresowego i stworzenia strategii miasta w rozwiązywaniu problemów społecznych. W 

dobie kryzysu finansowego państwa, który dotyka też samorządów, trudno jest dokonywać 

wyboru priorytetów do finansowania z budżetu miasta i realnie planować konkretne zadania 

służb pomocy społecznej.  
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Radna  Małgorzata Pyka zgłosiła zastrzeżenia do proponowanej uchwały, uważając, że 

przyjęcie oceny posiadanych zasobów będzie obligować burmistrza do budżetowania zadań w 

zakresie pomocy społecznej . Odpowiedź, że w okresie kryzysu finansowego będzie brak 

środków nie powinna nas zadowalać. Kilka lat już dyskutujemy, że brak jest rozwiązania 

problemu mieszkań socjalnych i mimo, że były możliwości finansowe, nie udało się Radzie w 

tej sprawie doprowadzić do konkretnych decyzji. Powiedziała, że nie poprze tej uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że nie możemy 

przerzucać odpowiedzialności na Radę za niedofinansowanie zadań w zakresie opieki 

społecznej. Dodała, że Komisja Spraw Społecznych dyskutowała nad tą uchwałą jako 

materiałem wyjściowym do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych 

miasta Brzeziny, ale nie jako podstawą do opracowania projektu budżetu miasta na następny 

rok finansowy w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych. Dane z tej oceny zresztą zostały 

już wcześniej wprowadzone do bazy informatycznej, niecelowe więc jest podejmowanie 

uchwały po fakcie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że uchwalenie oceny posiadanych zasobów w opiece 

społecznej jest fotografią tej działalności w 2012 roku i powinno być przyjęciem do 

wiadomości Rady problemów jakie nas czekają w roku następnym. Prawo zobowiązuje nas do 

przyjęcia budżetu na rok następny w terminie do końca stycznia 2014 r. Powinniśmy zabiegać 

jako Rada, aby do projektu budżetu przyjmować środki na całość zadań w  działalności MOPS, 

choćby przy minimalnym zaspokojeniu potrzeb społecznych.  

Po odczytaniu projektu uchwały, przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie radnych. 

Spośród 13 obecnych  radnych, „za” było 5 głosów, przeciw - 3 głosy, wstrzymało się - 5. 

Uchwała Nr XXXIII/155/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

8) przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Rady Miasta wpłynęło pismo mieszkanki miasta 

Zofii Uchrońskiej prowadzącej lokal małej gastronomii w sprawie odmowy burmistrza najmu 

niewielkiej działki gruntu przy zbiegu ul. Konstytucji 3 Maja i Bohaterów Warszawy, 

wykorzystywanego  w okresie letnim jako ogródek piwny. Obsługa prawna zakwalifikowała 

jednak pismo jako skargę na działalność burmistrza Marcina Pluty. Skardze nadano więc 

procedurę opiniowania przez Komisję Rewizyjną i rozpatrzenia zasadności przez Radę Miasta. 

Komisja Rewizyjna nie zdołała uzyskać potrzebnych  informacji od burmistrza, z powodu  

jego kilkudniowej nieobecności w pracy. W związku z tym, zaszła konieczność przedłużenie 

terminu rozpatrywania skargi przez Radę  do końca maja 2013r. Przewodniczący odczytał 

projekt uchwały w tej sprawie i zapytał, czy są do niego uwagi radnych. Nikt się nie 

wypowiedział, więc przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 12 radnych jednogłośnie „za”. 
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Uchwała Nr XXXIII/156/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

9) przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej 

biblioteki publicznej 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzezinach zadań  

biblioteki powiatowej. Na ten cel uchwałą Powiatu Brzezińskiego przeznaczono 12 tys. zł. 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i otrzymał od jej 

przewodniczącego Przemysława Maślanko opinię pozytywną. Po odczytaniu projektu uchwały 

i braku uwag do niego radnych przystąpiono do głosowania. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie 13 głosami „za”. 

Uchwała Nr XXXIII/157/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 

11. Wolne wnioski. 

Korzystając z przerwy w posiedzeniu przewodniczący Rady zaproponował, aby w tym 

momencie obrad, dla zaoszczędzenia oczekiwania delegacja Wspólnoty Nr 10 z ul. 

Mickiewicza przedstawiła swój problem. Członkowie tej Wspólnoty poinformowali radnych, 

że mimo wcześniejszych zapewnień o uregulowaniu  przez spółkę TBS zasad opłacania za 

wodę, nic się nie poprawiło i nadal mieszkańcy rozliczani są wg. dawniejszych błędnych i 

niesprawiedliwych zasad. Skutkuje to  dalszym narastaniem niedopłat  za wodę i 

wystawianiem obciążeń przez spółkę, której prezes powiedział, że zamierza odzyskiwać długi 

na drodze postępowania sadowego. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że sprawa znana jest od roku i podjęto działania 

rozdzielenia sieci i właściwego opomiarowania zużycia wody. Należy tylko jeszcze dokonać 

właściwego rozliczenia. W związku z tą sprawą  odbyć się ma 14 maja spotkanie z władzami 

spółek TBS i ZUK w sprawie finalnych ustaleń w rozwiązaniu tego problemu. 

Przewodniczący Rady zaproponował ustalenie pomniejszego, bezpieczniejszego terminu, 

burmistrz podtrzymał swoją deklarację. Zdaniem burmistrza  miasto powinno ponieść 

odpowiedzialność za błędy poprzedniej władzy administracyjnej miasta. Mieszkańcy tutaj nic 

nie zawinili. 

Radny Tadeusz Barucki nie zgodził się z  stanowiskiem, aby konsekwencje finansowe błędów 

w zarządzaniu spółką ponosił budżet miasta. Skoro zainstalowano wodomierz główny i 

występuje różnica pomiędzy nim i sumą wodomierzy indywidualnych, to różnicę powinni 
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pokryć  mieszkańcy. Gdyby przyczyną różnic były wadliwe wodomierze, to powinny zostać 

przekazane do legalizacji. 

Przewodniczący Rady powiedział, że zna  temat, jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

Skoro stwierdzono ubytki wody i uporządkowano podłączenia, to za ubytki należy solidarnie 

zapłacić, zgodnie z regulaminem, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą spółki 

TBS. 

 

Członek Wspólnoty Nr 10 Janusz Kopertowski powiedział, że sprawa doszła już do takiego 

stanu, że powinni wypowiedzieć się prawnicy reprezentujący strony konfliktu i zaprosił 

przedstawicieli miasta na spotkanie.   

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę na niszczenie trawników przez  samochody dostawcze 

przy  kiosku z pieczywem na ul. Konstytucji 3 Maja. Natomiast w dni targowe na trawnikach 

parkują samochody osobowe. Radny uważa, że kiosk z gazetami przy ul. Konstytucji szpeci 

tę część miasta. Należy zwrócić się do właściciela, aby postawił porządny kiosk, albo 

powinien zabrać stamtąd istniejący kiosk, który nie jest ozdobą. Zauważył, że przy ul. 

Mickiewicza/Sienkiewicza stoi płot w złym stanie technicznym. Należałoby go naprawić, 

albo rozebrać, bo jest to kiepski widok dla przejeżdżających przez Brzeziny. 

W imieniu mieszkańca z ul. Staszica p. Jerzego Morawskiego przekazał uwagę, że na 

fakturach za wodę brak jest podanej podstawy prawnej  obciążenia za niedopłatę. Gdyby 

widniał ten przepis na fakturze, wtedy mógłby odnieść się do tego obciążenia. Radny poparł 

wcześniejszą wypowiedź przewodniczącego Rady w sprawie łamania zasad porządku na 

pasażu przy ul. Konstytucji 3 Maja w pobliżu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i 

wnioskował o zabranie stamtąd ławek, przy których gromadzą się zmotoryzowani 

„balangowicze”. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że zajmie się przekazanymi sygnałami od radnego. Temat 

podstawy prawnej dopłaty za wodę zostanie przekazany spółce TBS. Wyjaśnił, że na 

początku pasażu przy ul. Konstytucji 3 Maja stoi znak drogowy zakazujący ruchu pojazdów i 

kto tam wjeżdża bez uprawnienia, łamie przepisy i naraża się na ukaranie przez  służby Policji 

lub Straży Miejskiej. Przewodniczący poinformował, że za ten stan odpowiada miasto, 

albowiem stan zieleńców w tym miejscu jest fatalny i to może zachęcać do najeżdżania na 

chodnik. Wyjściem jest uporządkowanie zieleni lub ułożenie w tych miejscach kostki. 

Radna Halina Szczepaniak poinformowała o złym stanie technicznym budynku  będącego w 

zarządzie miasta przy ul. Moniuszki, w którym mieszkają 3 rodziny.  

Zastępca burmistrza odpowiedział, że stan prawny własności  budynku jest nieregulowany, bo 

jest tam wielu spadkobierców. Przejęliśmy udziały od TBS-u.  Niewiele możemy  teraz 

pomóc, bo brak jest mieszkań rotacyjnych.  
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Radny Tadeusz Pabin powiedział, że budynek przy ul. Południowej jest niezabezpieczony i 

przebywają tam nielegalnie osoby niszczące go.  Radny potępił wandali, którzy  odnowiony 

front budynku przy ul. Staszica wymalowali pseudokibicowskimi hasłami. 

Zastępca burmistrza poinformował, że budynek po energetyce na ul. Południowej jest 

prywatną własnością  i do właścicieli należy jego zabezpieczenie. Jego zdaniem budynek ten 

nadaje się tylko do wyburzenia. W związku z drugim spostrzeżeniem przewodniczący Rady 

zasugerował objęcie tej części ul. Staszica monitoringiem, co pozwoli na ujawnianie 

sprawców takich zachowań i skutecznie oduczy ich niszczenia dobra wspólnego. 

 

Radna Małgorzata Pyka wnioskowała, aby Spółdzielnia Socjalna upubliczniła harmonogram 

sprzątania ulic w naszym mieście.  

Przewodniczący Rady poinformował o sprawach, które wpłynęły do Rady lub do niego: 

-  z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zmiany sposobu przekazywania uchwał dot. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej z formy papierowej na elektroniczną, 

-  z Prokuratury Rejonowej w Brzezinach,  skarżącej do WSA uchwałę Nr XV/144/2011 Rady 

Miasta  Brzeziny z 29 grudnia 2011 r. o opłatach targowych, 

-  z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie anonimowej skargi na działalność 

burmistrza, która jako taka nie będzie rozpatrywana, 

-  od p. Krystyny Kejna z 26 marca 2013 r. w sprawie zamieszczanych informacji w 

tygodniku BIS o przebiegu sesji Rady Miasta. Pismo przekazano wg. kompetencji do 

redaktora naczelnego  BIS. Zdaniem przewodniczącego informacje w gazecie BIS nie 

powinny być obszerne, tak jak dotąd, należy je skracać wg własnego uznania redakcji i autora 

informacji, 

-  od 9 radnych z 14 kwietnia 2013 r. w sprawie przestrzegania terminów sesji Rady. Na 

początku kadencji przewodniczący  uzgodnił z radnymi stały termin sesji – ostatni czwartek 

miesiąca. Powiedział, że jest to termin umowny i nie zawsze możliwy do spełnienia z 

przyczyn organizacyjnych. Zgodnie ze statutem sesje przygotowuje przewodniczący i to on 

decyduje o terminie sesji, miejscu i proponowanym porządku obrad. Obiecał, że postara się 

przestrzegać tego utrwalonego obyczaju, który był jego autorstwa. 

Radna Grażyna Korybut poprosiła, aby przewodniczący reprezentował interesy radnych, 

którzy pracują i muszą – ostatnio dość często rujnować swoje plany w miejscu stałej pracy. 

Przewodniczący poinformował, że planowana na maj sesja zostanie podzielona na 2 terminy: 

-  na 23 maja b.r., na której rozpatrzone zostaną projekty uchwał w budżetowych i w sprawie 

skarg, na tej sesji obecność burmistrza nie jest konieczna, w tym czasie burmistrza nie będzie 

w pracy, 
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- na 6 czerwca b.r., na której powinien uczestniczyć burmistrz, jako właściciel ocenianych 

przez Radę spółek i spółdzielni socjalnej. 

Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia poprosił radnych o poparcie wniosku w sprawie 

utworzenia w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach  izby zatrzymań. 

Przewodniczący Rady poinformował, że część mieszkańców Brzezin zatrzymanych przez 

Policję wywożona jest do Łodzi często na koszt miasta, co generuje duże wydatki z naszego 

budżetu i „zdejmuje” jeden partol policyjny z naszego terenu na czas wyjazdu do Łodzi. 

 

Radny Tadeusz Barucki zaapelował o możliwie pilne rozpoczęcie prac przy modernizacji 

stawu w parku miejskim Poprosił też o usunięcie z terenu targowiska  opuszczonych i 

zniszczonych blaszanych „szczęk”. 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza o wyposażenie części okien na sali konferencyjnej 

w rolety, ponieważ  nie można korzystać z telebimu, na który pada światło dzienne, co czyni z 

tego monitora rzecz mało przydatną.  

Burmistrz uznał uwagę za uzasadniona i zapewnił o zainstalowaniu rolet. 

W tym miejscu przewodniczący udzielił głosu panu  Eugeniuszowi Brotowi, który   poprosił o 

wzięcie pod uwagę jego wniosków dotyczących spraw porządkowych na terenie miasta: 

-  przycięcie żywopłotów, 

-  załatanie dziur w nawierzchni asfaltowej miejskich ulic, 

-  wykorzystanie terenu przyległego do obecnego targowiska na  jego poszerzenie i 

zmodernizowanie, aby powstało większe, nowocześniejsze i wygodniejsze miejsce do handlu, 

- poprawienie stanu chodnika na obecnym targowisku, łączącego ul. Modrzewskiego z ul. 

Lasockich.  

 

12. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady wobec wyczerpania porządku obrad, zakończył XXXIII sesję o godz. 

18.00. 

 

Protokołował J. Sidor 

                                                                             Przewodniczący Rady 

 

                                                                              Zbigniew Bączyński 


