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Zaproszenie na uroczystą XXXVI sesję Rady Miasta w dniu 7 czerwca 2013 

r. przesłane radnym Miasta Brzeziny oraz zaproszonym gościom obejmowało 

następujące punkty uroczystości: 

 

I. Podniesienie uroczyste flag: Państwowej i Miasta Brzeziny przed  

siedzibą  samorządu Miasta Brzeziny. 

II. Otwarcie sesji, przywitanie gości.   

III. Stwierdzenie prawomocności obrad i zapoznanie z porządkiem sesji 

IV. Wykład dr. hab. Marka Adamczewskiego, profesora Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

V. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru 

Miasta Brzeziny. 

VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 

Statucie Gminy Miasto Brzeziny. 

VII. Wystąpienia okolicznościowe. 

VIII. Koncert w wykonaniu brzezińskiego tenora Janusza Nowańskiego. 

IX. Zakończenie sesji. 

 

 

I. Podniesienie uroczyste flag. 

 

Od uroczystego podniesienia flag na masztach przed budynkiem Urzędu 

Miasta  w Brzezinach  w piątek, 7 czerwca o godz. 14.00 rozpoczęła się XXXVI 

– uroczysta sesja Rady Miasta Brzeziny.   Ceremonię podniesienia flag: 

państwowej przy wykonaniu hymnu państwowego  i miasta Brzeziny przy 

dźwiękach hejnału miasta w wykonaniu  hejnalistów, prowadził kpt. Damian 

Nockowski  ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”,  Jednostki Strzeleckiej 1201 

Brzeziny, w asyście członków tego Związku. Kpt. Damian Nockowski złożył 

meldunek przewodniczącemu Rady Zbigniewowi Bączyńskiemu przed 

ceremonią podniesienia flag na masztach. Następnie uczestnicy uroczystości 

udali się do sali konferencyjnej Urzędu Miasta.  
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II. Otwarcie sesji i przywitanie gości.   

 

Przewodniczący Rady Miasta  dokonał otwarcia XXXVI sesji i powitał 

gości, wśród których byli m. in. senator  IV  kadencji Senatu RP (1997 - 2001), 

Ligia Urniaż – Grabowska, honorowa obywatelka  Brzezin, Elżbieta Płaszczyk 

dyrektor Regionalnego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w 

Łodzi wraz z kierownik Katarzyną Marciniak, prof. dr hab. Marek 

Adamczewski, byli przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Klimczak, Stefan 

Pazurek, Andrzej Kurczewski, starosta brzeziński Edmund Kotecki , 

wicestarosta Zbigniew Lechański, członek Zarządu Powiatu  Zbigniew 

Sokołowski, komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg.  Jarosław 

Tomaszewski, z-ca komendanta powiatowego policji w Brzezinach mł. insp. 

Cezary Petrus, radni obecnej i poprzednich kadencji, kierownicy jednostek 

organizacyjnych miasta i powiatu, prezesi spółek miejskich i Powiatowego 

Centrum Zdrowia  oraz mieszkańcy miasta.  

 

III. Stwierdzenie prawomocności obrad i zapoznanie z porządkiem 

sesji. 

 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, w momencie otwarcia w sesji 

uczestniczyło 12  radnych. W obradach Rady nie brali udziału radni: Michał 

Dróżdż, Czesława Gałecka i Halina Szczepaniak. Następnie przewodniczący 

Rady zapoznał zebranych z porządkiem sesji, do którego nie zgłoszono 

zastrzeżeń. 

 

IV. Wykład  dr hab. Marka Adamczewskiego. 

 

W punkcie tym głos zabrał prof. dr hab. Marek Adamczewski,   

przedstawiając wykład dot. symboli samorządu, z których jednym z nich jest 

sztandar. 

Profesor rozpoczął swój wykład od informacji, że sztandar jest 

specyficznym rodzajem vexillum, odróżniającym się np. od flagi, ponieważ 

zawsze występuje w jednym egzemplarzu, ma dwustronnie różne znaki i zawsze 

występuje w asyście pocztu sztandarowego. Geneza sztandarów łączy się ściśle 

z historią wojskowości czy też jednostek wojskowych, które obdarowywane 

były przez władcę znakami identyfikacyjnymi  jednoznacznie określającymi 

daną jednostkę wojskową. Dawne sztandary łączyły symbolikę państwową z 

symboliką religijną, dlatego nadawane były w specyficznych okolicznościach 
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np. podczas ceremonii kościelnych czy świeckich. Sztandar towarzyszył 

jednostce wojskowej podczas całej jej historii, a okryty chwałą był przedmiotem 

szczególnej czci. Z kolei utrata sztandaru była przedmiotem hańby dla żołnierzy. 

Z kolei sztandary zdobyte na przeciwniku wieszane były w sposób ceremonialny 

w kościołach. Samorząd miejski ma prawo do posługiwania się sztandarem na 

podstawie znowelizowanej ustawy z 1978 r. o odznakach i mundurach, która 

stanowi, że „Samorząd może ustanawiać flagi, emblematy i inne symbole”. 

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Heraldyczną głowica nie może 

zawierać orła, główny – samorządowy płat sztandaru powinien być zbudowany 

z herbu oraz dodatkowych znaków, a po państwowej stronie powinien być 

jedynie biały  orzeł bez żadnych dodatków, w stylizacji z 1927 roku ze 

zmianami wprowadzonymi w 1990 roku.  

Do skomponowania sztandaru miasta Brzeziny wykorzystane zostały dwa herby 

– godło herbu państwowego w stylizacji z 1927 r. z późniejszymi zmianami oraz 

herb miejski Brzezin, ustanowiony uchwałą Nr VI/40/90 Rady Miejskiej w 

Brzezinach z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie uchwalenia herbu i barw 

miasta Brzeziny. Uchwała została opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Herb w wersji z listopada 1990 r. nawiązuje do godła 

Brzezin z dwudziestolecia międzywojennego oraz z późnych przedstawień z 

okresu staropolskiego, a dokładnie z XVII w.  W herbie miejskim Brzezin z 

1990 r. na polu białym umieszczony został ceglany, czerwony mur miejski z 

otwartym przejazdem. Nad linią muru obronnego w herbie miejskim wznoszą 

się trzy wieże nakryte szpiczastymi dachami, z których środkowa jest najwyższa 

i zwieńczona krzyżem. Współczesny herb Brzezin powstał przed powołaniem 

Komisji Heraldycznej i przed wprowadzeniem obowiązku opiniowania herbu 

przez ministra właściwego dla spraw wewnętrznych i administracji (obecnie 

przez ministra administracji i cyfryzacji). 

Oprócz godła Rzeczypospolitej i herbu miejskiego Brzezin na płat materiału z 

herbem miejskim wprowadzony został napis  MIASTO BRZEZINY,  który 

wzmocni przekaz obrazowy. Ponadto obok herbu miejskiego i napisu 

objaśniającego na płacie samorządowym sztandaru pojawiają się daty roczne, 

wskazujące na zdarzenia istotne dla Brzezin. Data 1139 nawiązuje do powstania 

parafii w Brzezinach. Druga data 1364 nawiązuje do potwierdzenia nadania 

praw miejskich przez Kazimierza Wielkiego. 

Stronę główną, tj. stronę samorządową sztandaru tworzy kremowy płat 

materiału o wymiarach 100 cm na 100 cm z 5 cm obszyciem złotą frędzlą na 

trzech krawędziach. Na środku płata umieszczony został herb miasta Brzeziny, 

ustanowiony 10 listopada 1990 r. Nad tarczą herbową umieszczone zostanie 

słowo MIASTO, a pod tarczą po łuku – BRZEZINY haftowane złotą nicią o 

wysokości 7 cm. Dodatkowy element wypełniający puste przestrzenie – 

ornament roślinny (gałązki brzozowe, wskazujące na nazwę dysponenta 

sztandaru) – wyhaftowany  w czterech narożnikach strony głównej. 

Na płacie głównym są daty: 1139 (prawdopodobny rok utworzenia parafii w 
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Brzezinach) i 1364 (odnotowany w niektórych opracowaniach historycznych 

jako rok potwierdzenia praw miejskich dla Brzezin przez króla Kazimierza 

Wielkiego). 

Stronę odwrotną, tj. stronę państwową tworzy czerwony płat materiału na 

środku którego umieszczone zostało współczesne godło państwowe - Orzeł 

Biały. Dodatkowy element wypełniający puste przestrzenie – ornament roślinny 

umieszczony będzie w czterech narożnikach. 

Drzewce sztandaru miasta Brzeziny (ciemne drzewo z okuciami) zwieńczone 

jest mosiężną głowicą, przymocowaną do drzewca za pomocą gwintu. Głowicę 

tworzy mosiężna kula o wysokości 9,5 cm. Poniżej głowicy na drzewcu 

sztandaru umieszczony jest pierścień mosiężny z datą 2013, wskazujący na rok 

ufundowania sztandaru.     Drzewce sztandaru o wysokości 220 cm i o średnicy 

4 cm wykonane jest z drewna dębowego o barwie naturalnej. Drzewce składa 

się z dwóch części i jest skręcane z wykorzystaniem gwintu. Łączenie dwóch 

części drzewca znajduje się na wysokości dolnego brzegu płata sztandaru i jest 

zamaskowane mosiężną tuleją. Drzewce sztandaru od dołu zakończone jest 

mosiężnym okuciem. Do drzewca mogą być przybijane tzw. gwoździe 

pamiątkowe w postaci mosiężnych tarcz herbowych o wysokości 4,5-5 cm.  

Szarfa sztandaru dwustronna w barwach miasta, tj. białym, czerwonym i 

zielonym o szerokości 10 cm i proporcjach właściwych dla symboliki miejskiej 

(zawiązana w kokardę) umieszczona jest poniżej głowicy sztandaru po stronie 

głównej. Jej oba końce sięgają do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą 

złotą o długości 5 cm. Szarfy w barwach miasta Brzeziny, tj. biało-czerwono-

zielone o szerokości 10 cm z frędzlą złotą o długości 5 cm na końcach będą 

wykorzystywane przez członków pocztu sztandarowego. W dniach żałoby 

szarfa dwustronna w barwach miasta zastępowana jest dwustronną szarfą 

czarną. W swoim wystąpieniu prof. złożył podziękowania przewodniczącemu 

Zbigniewowi Bączyńskiemu za pomoc w ustaleniu wymaganych stanów 

prawnych. 

V. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru 

Miasta Brzeziny. 

 

 W dalszej części obrad przewodniczący Zbigniew Bączyński przedstawił 

autorski projekt uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru i zapoznał 

zebranych z pozytywną opinią Ministra Administracji i Cyfryzacji wydaną w 

oparciu o opinię Komisji Heraldycznej.  Za przyjęciem uchwały głosowało 12  

radnych - jednogłośnie. Podjęcie uchwały o ustanowieniu sztandaru oznajmił 

hejnał Brzezin w wykonaniu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Brzezinach. 

Uchwała Nr XXXVI/ 165/2013 stanowo załącznik do protokołu. 
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VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 

Statucie Gminy Miasto Brzeziny.  

 

Następnie w imieniu burmistrza miasta głos zabrała sekretarz miasta 

Grażyna Dziedzic przedstawiając projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia  

zmian w Statucie Gminy Miasto Brzeziny - polegających na wprowadzeniu do 

niego sztandaru.  Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, głosowało 12 

radnych. 

Uchwała Nr XXXVI/166/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 

VII. Wystąpienia okolicznościowe. 

 

 W inaugurującym dyskusję, okolicznościowym wystąpieniu 

przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że Rada  

Miasta VI kadencji ustanowiła ważny dla społeczności lokalnej kolejny symbol 

po herbie, barwach, hejnale i łańcuchu przewodniczącego – sztandar miasta. 

Pozytywna opinia dla sztandaru jest jednocześnie pozytywną opinią dla herbu 

ustanowionego w 1990 roku, gdy jeszcze nie funkcjonowała komisja 

heraldyczna i takie insygnia nie wymagały opinii ministra ds. administracji. 

Przewodniczący Rady w dalszej części swojego kilkunastominutowego 

wystąpienia przedstawił historię samorządu terytorialnego w Polsce od 1921 r. 

Odniósł się do aktualnej sytuacji samorządu gminnego. Złożył podziękowania 

instytucjom i organizacjom współpracującym na co dzień z brzezińskim 

samorządem. W tym miejscu wymienił: Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi 

Brzezińskiej, Związek Emerytów i Rencistów, OSP, zuchów, harcerzy i 

Związek Strzelecki „Strzelec”.   Stwierdził, że samorząd miejski docenia rolę 

placówek oświatowych, kultury, Policji, PSP i wielu innych instytucji i 

organizacji oraz, że zauważa sukcesy naszych mieszkańców, sportowców, dzieci 

i młodzieży. Wspomniał, że w dniu dzisiejszym obchodzimy 10 rocznicę 

pierwszego dnia referendum unijnego, które odbyło się w dniach 7-8 czerwca 

2003 r. i stało się wstępem do widocznych przemian w naszym kraju i mieście.  

Przewodniczący Rady odniósł się do obchodzonego od 2000 r. w dniu 27 

maja Dnia Samorządu Terytorialnego.  Z tej okazji złożył życzenia wszystkim 

samorządowcom miejskim i innym obecnym na obradach uroczystej sesji. 

 Na zakończenie wystąpienia, wspólnie z burmistrzem Marcinem Plutą 

ogłosili rok 2014 – Rokiem 650 rocznicy potwierdzenia praw miejskich dla 

Brzezin, a uroczystą sesją Rada Miasta Brzeziny włączyła się w obchody Dni 

Brzezin. (pełny tekst wystąpienia w załączeniu) 

Następnie wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk odczytała treść 

życzeń ministra Administracji i Cyfryzacji dr.  Michała Boniego i Magdaleny 

Młochowskiej podsekretarz stanu w MA i C odpowiedzialnej za relacje z  

samorządami.  (tekst życzeń w załączeniu)  
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 Burmistrz Marcin Pluta rozpoczął swoje wystąpienie od podziękowań 

kierowanych do przewodniczącego Rady Zbigniewa Bączyńskiego, który 

szczególnie mocno zaangażował się w ustanowienie sztandaru.  Fakt, iż udało 

się zrealizować te cenna inicjatywę  w tak krótkim czasie to zasługa 

przewodniczącego. W dalszej części swojego wystąpienia, korzystając z 

prezentacji multimedialnej,  burmistrz mówił o dorobku Miasta Brzeziny w 

obecnej kadencji. Zwrócił m.in. uwagę na oszczędności dla budżetu wynikające 

ze zmian w oświacie, utworzenie spółdzielni socjalnej, która realizuje większość 

zadań komunalnych, czy likwidacji okienka kasowego zastąpionego okienkiem 

bankowym. Przedstawił także realizowane inwestycje od początku kadencji  m. 

in.  rewitalizacja pl. Jana Pawła II, budowa boisk w tym dwóch Orlików, 

czyszczenie stawu i budowa jazu, remont sali konferencyjnej, budowa drogi 

wraz z kanalizacją w ul. Bohaterów Warszawy, czy rozpoczynające się za kilka 

dni remonty ulic: Fredry, Andersa, św. Anny, Sportowej, Polnej i Dąbrowskiego 

w ramach tzw. „Schetynówek”. 

 W dyskusji jako pierwsza głos zabrała senator Ligia Urniaż – Grabowska – 

honorowa obywatelka miasta. Zwróciła uwagę, że determinacja mieszkańców 

Brzezin w walce o powiat budziła podziw polityków, a jej dostarczyła 

argumentów w usilnych staraniach  o utworzenie powiatu brzezińskiego. 

Ogólnomiejska żałoba i protesty na ulicach sprawiły, że powiat udało się 

utworzyć. Zdaniem Pani senator to ludzie w samorządach najlepiej wiedzą jak 

należy rządzić. Mieszkańcy powiatu brzezińskiego mają w sobie najwyższej 

rangi patriotyzm, a ona sama czuje się zaszczycona, że tak się zaangażowała w 

sprawy mieszkańców Brzezin i jest bardzo dumna, że coś ważnego zdołała dla 

nich zrobić.   

To wielki dzień w życiu Brzezin, wszyscy możemy być dumni, że miasto od 

tej chwili będzie miało swoje symbole w komplecie. Przy uroczystych okazjach 

i uroczystościach będzie mogło wystawić swój poczet, swój sztandar. Gratuję, 

ponieważ sztandar skupia najwyższe wartości - powiedział starosta brzeziński 

Edmund Kotecki.  

Gratuluję samorządowcom z Brzezin ustanowienia ważnego symbolu jakim 

jest sztandar, który jest trwałym elementem składającym się na tożsamość 

naszej wspólnoty samorządu lokalnego – powiedział wicestarosta brzeziński 

Zbigniew Lechański.  

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poinformowała, że honorowy 

obywatel Brzezin o. Julian Aleksander Szlachta łączy się z uczestnikami sesji 

duchowo z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Włocławku, przysyłając 

radosne pozdrowienia dziękując za zaproszenie na dzisiejszą sesję. 

  

VIII. Koncert w wykonaniu brzezińskiego tenora Janusza Nowańskiego. 

 

 Uroczystą sesję zakończył występ artysty operowego,  tenora Janusza 

Nowańskiego  - brzezinianina, który zaśpiewał kilka patriotycznych pieśni.  
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Przed zamknięciem obrad przewodniczący Rady  zaprosił wszystkich 

obecnych na kolejne ważne wydarzenie  w pracy Rady – przekazanie sztandaru 

burmistrzowi miasta. 

  

IX. Zakończenie sesji. 

 

 Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński 

zamknął obrady uroczystej,  XXXVI sesji Rady Miasta Brzeziny.   

Po sesji  przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaprosił wszystkich 

obecnych na słodki poczęstunek. Uczestników  sesji podjęto smacznym tortem 

w kształcie i  barwach ustanowionego na sesji  sztandaru.  

Protokołował: Janusz. Sidor 

 

                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                           Zbigniew Bączyński 

 


