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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 XXXIV sesji Rady Miasta. 

5.      Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6.     Ocena funkcjonowania placówek oświatowych podległych Gminie Miasto    

         Brzeziny w roku szkolnym 2012/2013 oraz potrzeby finansowo – rzeczowe na rok 

szkolny  2013/2014. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego     

   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok: 

1)  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za    

              2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012, 

         2)  przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o    

              sprawozdaniu Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Miasto   

             Brzeziny za 2012 rok, 

         3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowo – Budżetowej Rady   

             Miasta Brzeziny w sprawie  realizacji budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok, 

         4) dyskusja 

         5) głosowanie. 

  8.    Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta     

         Brzeziny za 2012 r.: 

         1)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny w sprawie  

              udzielenia absolutorium  dla Burmistrza Miasta Brzeziny za 2012 r., 

2)  przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie wyrażenia   

     opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny, 

         3)  dyskusja, 

         4)  głosowanie. 

  9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

         2)   przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015   
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         4)   odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, 

         5)   planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2013 r., 

6)   planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013 r., 

7)   planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na II półrocze 2013 r., 

8)   planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na II półrocze 2013 r.,  

9)   planu pracy Komisji Spraw Społecznych na II półrocze 2013 r., 

       10)   planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na II półrocze 2013 r. 

   10. Interpelacje i zapytania radnych. 

   11.Odpowiedzi na interpelacje. 

   12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

   13. Zakończenie obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński, otwierając obrady XXXVII sesji, 

uwypuklił jej wyjątkowy charakter z uwagi na rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny. O unikatowości sesji miał świadczyć 

również fakt, że po raz pierwszy w historii samorządu Miasta Brzeziny postanowiono 

zaprosić na obrady najwybitniejszych uczniów szkół miejskich.  

Przewodniczący podziękował Wójt Gminy Brzeziny Barbarze Hojnackiej  

za udostępnienia sali konferencyjnej. Ponadto przywitał radnych i zaproszonych gości: 

komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. brygadiera Jarosława 

Tomaszewskiego, zastępcę komendanta powiatowego Policji młodszego inspektora Cezarego 

Petrusa wraz ze współpracownikami,  prof. Katarzynę Spychalską  - nauczycielkę ZSzP w 

Brzezinach, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, oraz kierownictwo Urzędu Miasta z 

burmistrzem Marcinem Plutą, jego zastępcą Romanem Sasinem, sekretarz Grażyną Dziedzic, 

skarbnik Grażyną Melą oraz naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta Brzeziny. Serdecznie 

przywitał zaproszonych uczniów, ich rodziców oraz pozostałych mieszkańców przybyłych na 

obrady Rady Miasta. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdził obecność na sesji 12 

radnych, Rada Miasta może więc podejmować uchwały. W momencie otwarcia sesji, w jej 

obradach nie uczestniczyli  następujący radni: Michał Dróżdż, Czesława Gałecka – 

nieobecność usprawiedliwiona, Grażyna Korybut - spóźniona. 
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4. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.  

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących zmian w porządku 

obrad: 

- dodanie podpunktu 3a) w brzmieniu: „Wręczenie nagród najlepszym absolwentom szkół 

miejskich w Brzezinach za rok szkolny 2012 /2013”, 

- dodanie podpunktu 3b) w brzmieniu: „Prezentacja multimedialna i wręczenie nagród dla 

uczestników programu Bliżej Bezpieczniej”, 

-  uzupełnienie punktu 4 o przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta, 

- uzupełnienie punktu 7 - wersja ostateczna: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok”, 

- uzupełnienie punktu 8 - wersja ostateczna: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2012 rok”, 

- w pkt. 9 na skutek pomyłki nastąpiło przesunięcie numerowania projektów uchwał z 4 na 3 

itd. do końca p. 9. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w porządku 

obrad.  

W głosowaniu 10 osób opowiedziało się jednogłośnie „za” wprowadzeniem zmian w 

porządku obrad i za przyjęciem nowej wersji porządku sesji, która przedstawia się 

następująco: 

 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad. 

      3.    Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

      3a)  Wręczenie nagród najlepszym absolwentom szkół miejskich w Brzezinach za rok   

             szkolny 2012 /2013, 

     3b)   Prezentacja multimedialna i wręczenie nagród dla uczestników programu „Bliżej  

             Bezpieczniej” 

     4.     Przyjęcie protokołów z  XXXIV, XXXV i XXXVI  sesji Rady Miasta. 

     5.     Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

           6.    Ocena funkcjonowania placówek oświatowych podległych Gminie Miasto   Brzeziny 

w roku szkolnym 2012/2013 oraz potrzeby finansowo – rzeczowe na rok szkolny  

2013/2014. 
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    7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania   

           finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2012   

           rok: 

1)  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za   

2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012, 

         2)  przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o   

sprawozdaniu Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Miasto          

Brzeziny za 2012 rok, 

         3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowo – Budżetowej Rady        

Miasta Brzeziny w sprawie  realizacji budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok, 

         4) dyskusja 

         5) głosowanie. 

     8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi   

         Miasta Brzeziny za 2012 rok: 

1)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny w sprawie   

udzielenia absolutorium  dla Burmistrza Miasta Brzeziny za 2012 r., 

2)  przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie wyrażenia    

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny, 

         3)  dyskusja, 

         4)  głosowanie. 

       9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

         2)   przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015,   

         3)   odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, 

         4)   planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2013 r., 

5)   planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013 r., 
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6)   planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na II półrocze 2013 r., 

7)   planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na II półrocze 2013 r.,  

8)   planu pracy Komisji Spraw Społecznych na II półrocze 2013 r., 

         9)   planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na II półrocze 2013 r. 

   10. Interpelacje i zapytania radnych. 

   11.Odpowiedzi na interpelacje. 

   12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

   13. Zakończenie obrad. 

3a) Wręczenie nagród najlepszym absolwentom szkół miejskich w Brzezinach za rok 

szkolny 2012 /2013.  

W tym punkcie sesji nagrodzono najwybitniejszych uczniów szkół miejskich. Były 

nimi: uczennica Gimnazjum w Brzezinach Adriana Kozłowska, która uzyskała średnią ocen 

5,89; uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach - Magdalena Drożdżyk i Konstancja 

Tomanik  (obie kończące rok szkolny ze średnią ocen 6,0 oraz uczennica Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Brzezinach Karolina Ferdzyn – średnia 5,91. 

Przewodniczący Rady złożył uczennicom powinszowania z racji imponujących 

wyników w nauce i w zachowaniu. Pogratulował także nauczycielom i rodzicom w uznaniu 

dla ich wkładu w wychowanie pociech. Nie zapomniał również o obecnych na uroczystości 

dziadkach, składając im serdeczne gratulacje. 

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta był pod wrażeniem przykładu, jaki 

wymienione wyżej uczennice dają swoim rówieśnikom. Następnie wyróżnione uczennice 

otrzymały z jego rąk nagrody książkowe i listy gratulacyjne.  

Przewodniczący Rady wręczył Adrianie Kozłowskiej specjalny list gratulacyjny  

(i upominek rzeczowy –  markowe pióro wraz z długopisem) za wieloletnie osiągnięcia w 

edukacji.  

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Zofia Krawczyk ze szczególnym sentymentem 

podziękowała swojej uczennicy Adrianie Kozłowskiej, wspomniała jej kreatywność i pilność 

w nauce. 

Na koniec burmistrz pogratulował rodzicom i nauczycielom. 
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3b) Prezentacja multimedialna i wręczenie nagród dla uczestników programu „Bliżej 

Bezpieczniej”. 

Zastępca komendanta powiatowego Policji młodszy inspektor Cezary Petrus omówił 

przebieg I Brzezińskiej Nocy Profilaktyki, która odbyła się na terenie Muzeum Regionalnego  

w Brzezinach w ramach programów „Bliżej Bezpieczniej” i Pat-Profilaktyka a Ty.  

Celem przedsięwzięcia jest zminimalizowanie problemu uzależnień wśród młodzieży. 

Pomysłodawcą akcji jest inspektor Grzegorz Jach - pełnomocnik komendanta głównego 

Policji ds. prewencji i bezpieczeństwa publicznego.  

Kolejno wystąpiła p. Katarzyna Spychalska - ekspert akcji Pat, inicjatorka 

brzezińskiego wydania Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Przybliżyła historię programu. 

Powiedziała, że jest on realizowany od 5 lat i uczestniczy w nim około 60 tysięcy młodych 

ludzi. Następnie zapowiedziała kilkuminutowy materiał audiowizualny z warsztatów  

w Sieradzu, obrazujący przebieg spotkań, przygotowanie do przedstawienia o tematyce 

profilaktycznej i proces integracji młodzieży z funkcjonariuszami Policji. K. Spychalska 

nadmieniła, że Program PaT powstał w opozycji do Przystanków Woodstock, obejmuje 

wakacyjne warsztaty dla uczniów,  szkolenia kadry pedagogicznej, szkolenia eksperckie oraz 

rekrutacyjne. W prezentacji multimedialnej p. Katarzynę Spychalską wspierał st. sierż. 

Mariusz Chmiel. 

W trakcie trwania Brzezińskiej Nocy Profilaktyki publiczność obejrzała trzy 

widowiska, których twórcy zostali uhonorowani podczas sesji. Pierwsze miejsce przypadło  

w udziale Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” za spektakl pod tytułem 

„Zawiana historia Kopciuszka”. Laureaci otrzymali „puchar przechodni” i vouchery do kina. 

Opiekunom młodych aktorów (Ewie Mirkowskiej, Karolinie Józwik oraz Danielowi 

Szymczakowi) wręczono pamiątkowe dyplomy.  

Burmistrz pogratulował organizatorom oraz podziękował prof. Katarzynie 

Spychalskiej. Dodał, że chętnie zaangażuje się w projekt, ponieważ działania o podobnym 

charakterze wpisują się w politykę Miasta związaną z inwestycją w młodzież, do gratulacji 

dołączył się przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński.  

Nagrody otrzymali także Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach z opiekunami: 

Mariolą Tyralską i Aleksandrą Gumolą oraz Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach  

z opiekunką Małgorzata Lewandowską.  

Zastępca komendanta Cezary Petrus podziękował doradcy burmistrza Krzysztofowi 

Kotni za wsparcie. W imieniu komendanta powiatowego Policji podziękował Katarzynie 

Spychalskiej za trud włożony w organizację Pierwszej Brzezińskiej Nocy Profilaktyki. Za 
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gościnę podziękowano dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Brzezinach Pawłowi Zybale, 

dzięki któremu akcja mogła odbyć się z powodzeniem. 

4. Przyjęcie protokołów z sesji: XXXIV, XXXV i XXXVI. 

W wyniku głosowania w sprawie przyjęcia protokołów sesji: XXXIV, XXXV  

i XXXVI uzyskano następujący wynik: 6 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się”. 

5. Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny z prac miedzy sesjami. 

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta przedstawił informację z prac między 

sesjami, tj. od 8 do 26 czerwca 2013 r. Informacja w załączeniu do protokołu. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał, jakie kompetencje ma Grupa robocza Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w której spotkaniu uczestniczył burmistrz 

i czy udział w tej grupie daje możliwość współdecydowania o finansowaniu zadań 

realizowanych w ramach tego programu.  

Burmistrz wyjaśnił, że wspomniana Grupa nie ma realnego wpływu na finansowanie, 

lecz warto zasiadać w tego typu ciele doradczym (komitecie sterującym) ze względów 

prestiżowych, mimo że nie ma to odzwierciedlenia w skuteczności pozyskiwania środków. 

Radny Tadeusz Pabin pytał o termin zakończenia budowy jazu oraz oczyszczania 

stawu.  

Burmistrz odpowiedział, że prace powinny być zakończone do końca października. 

Sekretarz Grażyna Dziedzic dodała, że do końca roku cała inwestycja musi zostać rozliczona. 

Radna Małgorzata Pyka  w imieniu mieszkańców poruszyła sprawę wywozu śmieci 

zgromadzonych przed 1 lipca 2013 r. na starych zasadach (niesegregowanych). Pani Pyka 

zapytała, czy mieszkańcy poniosą dodatkowe koszty i kiedy nastąpi odbiór śmieci.  

Burmistrz poinformował, że firma Remondis zapewniła, że nie będzie utrudnień. 

Stworzone zostały już harmonogramy odbioru odpadów i będą one opublikowane.  

Radny Przemysław Maślanko zapytał o przeznaczenie kwoty uzyskanej  

z dofinansowania Przedszkola Nr 1 w Brzezinach na fotowoltaikę.  

Burmistrz odpowiedział, że liczył na dotację w kwocie 4 mln, później kwota zmalała 

w pertraktacjach do 2,5 mln, a w  sumie została kwota 1 mln 740 tys. zł, która stanowią środki 

własne Gminy i nikt inny nie ma prawa nimi dysponować. Jednak, aby móc skorzystać z tych 

pieniędzy, należało zagospodarować je zgodnie z polityką województwa. 

Radny Krzysztof Jeske zapytał, jak mają sobie poradzić mieszkańcy, którzy rozwiązali 

umowę z firmą Global Eko i zostali pozbawieni pojemników na odpady.  

Burmistrz odpowiedział, że w okresie przejściowym przed ustawieniem nowych 

pojemników przez firmę Remondis, mieszkańcy mogą wyrzucać zgromadzone śmieci  
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do ogólnych pojemników, znajdujących się na terenie miasta. Gmina Miasto Brzeziny  

nie poniesie w związku z tym żadnych kosztów. 

Radny Adam Miazek zauważył, że w gazecie BIS, jego zdaniem, podano błędną 

instrukcję dotyczącą segregacji śmieci.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że po weryfikacji poprawności informacji w razie 

konieczności zostanie ona sprostowana. 

6. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych podległych Gminie Miasto Brzeziny  

w roku szkolnym 2012/2013 oraz potrzeby finansowo-rzeczowe na rok 2013/2014. 

Przewodniczący Rady zasugerował skondensowanie informacji na temat 

funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych z uwagi na uprzednie dokładne  

i wnikliwe omówienie sprawozdań na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Gimnazjum Małgorzata Filipiak, która 

przedstawiła potrzeby finansowe szkoły. Priorytetem jest remont dachu budynku. Następną 

kwestią jest konieczność wymiany sprzętu komputerowego, ponieważ obecne wyposażenia 

pracowni informatycznej jest przestarzałe. Potrzebne są także środki finansowe  

na odnowienie murawy na boisku szkolnym (zasiew trawy i nawozów).  

Dyrektor powiedziała, że bieżący rok szkolny obfitował w sukcesy młodzieży m. in.: 

w konkursie historycznym, w konkursie OLIMPUS i w zawodach sportowych.  

Planowane na wakacje prace malarskie szkoła wykona z funduszy Rady Rodziców. 

Dyrektor zwróciła się do skarbnik miasta o uwzględnienie w budżecie potrzeb finansowych 

Gimnazjum. 

Przewodniczący Rady skierował do burmistrza pytanie o to, czy dyrekcja Gimnazjum 

uzyska deklarację dotyczącą naprawy dachu szkoły. 

Burmistrza odpowiedział, że być może uda się wykonać potrzebne naprawy w ramach 

instalacji paneli solarnych w projekcie fotowoltaicznym.  

Na prośbę przewodniczącego dyrektor Gimnazjum powiedziała, że żaden  

z nauczycieli nie przebywa na urlopie zdrowotnym. 

Małgorzata Filipiak omówiła wyniki egzaminów gimnazjalnych. Wypadły one  

na poziomie średniej krajowej. Najlepsze rezultaty młodzież uzyskała na egzaminie  

z języków obcych. 

Następnie wystąpiła dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Anna Mrówka, która 

zaznaczyła, że najistotniejszą sprawą dla placówki jest dostosowanie jej do zaleceń 

przeciwpożarowych. Koszty (wykonania tego zadania) tej adaptacji to około 120 tys. zł. 

Fundusze są potrzebne również na rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.  
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Stwierdziła, że Rada Rodziców pokryła koszty na odmalowanie sali gimnastycznej,  

co zostało zaplanowane na obecne wakacyjne. Jedna nauczycielka przebywa na urlopie 

zdrowotnym. 

Kolejno poproszono o zabranie głosu dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniewa 

Zielińskiego. Najpilniejsza kwestią dla placówki jest naprawa przeciekającego dachu.  

W czasie ulewnych opadów zalane zostały dwie sale lekcyjne i klatka schodowa. 

Pomieszczenia te zostaną odnowione we własnym zakresie, jednak na remont dachu brakuje  

4 tys. zł. Konieczne jest też zamontowanie nowej bramy od strony ul. Fredry. Zaplanowane 

jest także przeprowadzenie ekspertyzy komina.  

Dyrektor powiedział, że szóstoklasiści uzyskali z egzaminów końcowych wyniki 

powyżej średniej krajowej. Żaden z nauczycieli nie korzysta z urlopu zdrowotnego. 

Jako czwarta potrzeby swojej placówki przedstawiła dyrektor Przedszkola Nr 3 

Agnieszka Gazda. Na początku zaznaczyła, że żadne z nauczycieli nie przebywa na urlopie 

zdrowotnym. Podkreśliła, że placówka wymaga dużych nakładów na remonty. W czasie 

wakacji planuje się odmalowanie poszczególnych sal, co jest możliwe dzięki ofiarności firmy 

Dulux. Remontu wymagają łazienki i instalacja wodno-kanalizacyjna. Przedszkole boryka się 

także z innymi problemami np. z instalacją elektryczną. Poza tym niezbędne jest 

„prześwietlenie” koron drzew na terenie ogrodu. 20 września placówka brała udział w I 

Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka.  

Prawdopodobnie w tym roku rodzice samodzielnie odmalują salę gimnastyczną.  

W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Przedszkole oknem na świat” 

w placówce funkcjonują dwa oddziały, które objęły opieką czterdzieścioro dzieci.  

Z tego projektu przedszkole otrzymało nowoczesną tablicę interaktywną, która będzie 

stanowić niewątpliwie atrakcje dla podopiecznych. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że w zestawieniu z innymi placówkami Przedszkole 

Nr 3 wymaga największych nakładów materialnych. 

Jako ostatnia głos w tym punkcie sesji zabrała dyrektor Przedszkola Nr 1 Małgorzata 

Wyka, która powiedziała, że na czerwiec ustalono termin malowania sal i podłóg w dwóch 

pomieszczeniach. Jedyną potrzebą rzeczową jest zakup stojaka do tablicy interaktywnej.  

Po kontroli Urzędu Dozoru Technicznego okazało się także, że należy przywrócić  

do użytkowania znajdujący się w placówce dźwig (windę), co będzie kosztowało około 120 

zł.  miesięcznie. 
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Małgorzata Wyka wyeksponowała fakt, że nauczyciele placówki stale podnoszą swoje 

kwalifikacje i zdobywają nowe uprawnienia, w rezultacie czego powstają koła zainteresowań, 

z których nieodpłatnie mogą korzystać dzieci. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, czy wpływają uwagi  

od rodziców odnośnie żywienia w podległych dyrektor A. Gaździe i dyrektor M. Wyce 

placówkach. Małgorzata Wyka wyjaśniła, że oficjalnie nie ma żadnych sygnałów, jeśli 

pojawiają się jakieś uwagi, to jest to sytuacja standardowa. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za rok 2012: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok wraz 

ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012. 

Skarbnik miasta Grażyna Mela powiedziała, że przedstawiła informację na posiedzeniach 

wszystkich komisji Rady Miasta, dotyczącą podstawowych wielkości charakteryzujących budżet 

Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok. Dodała, że informacja o stanie i zmianach mienia komunalnego 

należącego do samorządu była przedmiotem XXXII sesji Rady Miasta Brzeziny w dniu 26 marca 

2013 r.  

Następnie przedstawiła podstawowe wielkości charakteryzujące wykonany w 2012 roku 

budżet – sprawozdanie Burmistrza Miasta Brzeziny w załączeniu do protokołu. 

Skarbnik powiedziała, że komisje Rady wnikliwie rozpatrzyły i zgłosiły szereg uwag do 

niektórych wykonanych wielkości budżetu.  

2) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

spawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu za 2012 rok. 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że 7 czerwca 2013 r. wpłynęła do Urzędu Miasta 

Brzeziny Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 3/231/2013- w załączeniu do protokołu. 

Powiedziała, że jest to opinia pozytywna i odczytała jej treść.  

3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta 

Brzeziny w sprawie realizacji budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił opinię Komisji w sprawie 

budżetu za 2012 rok na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 r. Powiedział, że Komisja zgłosiła uwagi 

między innymi do: 
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- rosnących kosztów oświetlenia ulicznego; Urząd Miasta realizował w latach ubiegłych projekt 

oszczędnościowy oświetlenia ulic, który zakładał obniżenie tych kosztów, 

- niewykonania o ok. 40 000 zł planu środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych, 

- problemów finansowych w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb opieki społecznej w ciągu całego 

2012 roku. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że proporcje pomiędzy dochodami i wydatkami są 

prawidłowe.  

Głosowanie Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 

2012 rok zakończyło się wynikiem 4 głosy „za” i 1 głos „wstrzymujący się” przy pięcioosobowym 

składzie Komisji. 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki także przekazał ogólnie 

pozytywną opinię Komisji. Zwrócił jednak uwagę na następujące zakłócenia w realizacji budżetu za 

2012 rok: 

- bieżące remonty dróg nie zostały wykonane zgodnie z planem; pilnego remontu wymagała 

nawierzchnia ulic Skłodowskiej oraz Kilińskiego, 

- nie wykonano zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodnika w części ulicy Przedwiośnie, 

- zbyt małe środki finansowe przekazano na pomoc społeczną, 

- nie rozpoczęto inwestycji w zakresie budownictwa socjalnego w naszym mieście. 

4) dyskusja. 

Burmistrz Miasta Marcin Pluta zgodził się z uwagami Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Finansowo-Budżetowej. Powiedział, ze wydatki na remonty dróg, prowadzone przez Spółdzielnię 

Socjalną „Communal-Service”, były niższe niż w latach ubiegłych. Odbyło się to jednak kosztem 

jakości prac remontowych. Powiedział, że pilnie potrzebne są dywaniki asfaltowe na ulicach: 

Bohaterów Warszawy, Przedwiośnie, Skłodowskiej-Curie. Zapowiedział też środki z Krajowego 

Funduszu Modernizacji Dróg Gminnych tzw. „schetynówek’. W zakończeniu swojej wypowiedzi 

burmistrz prosił o poparcie radnych zarówno w głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania z 

wykonania budżetu za rok ubiegły, jak i w sprawie udzielenia absolutorium za 2012 rok. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że pomoc 

społeczna to nie tylko nakłady na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej i 

zasiłki, ale także na budownictwo socjalne i znalezienie mieszkań dla dorastających dzieci 



 13 

opuszczających domy dziecka. Niewiele możemy zdziałać w tych dziedzinach, gdy nie mamy 

mieszkań.  

Radny Adam Miazek powiedział, że formalnie wykonanie budżetu wygląda dobrze. Zwrócił 

uwagę na niskie wykonanie planowanych nakładów na remonty dróg gminnych - 75 % planu,  a 

zwłaszcza na niepomalowane przejścia dla pieszych.  

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że trudność w realizacji inwestycji drogowej w 

ulicy Przedwiośnie wynika z nieuregulowanych dotąd stosunków własnościowych. Zlecenie na 

malowanie przejść dla pieszych zostało przekazane Spółdzielni Socjalnej.  

Radni Adam Miazek i Tadeusz Barucki zwrócili uwagę, że malowania przejść nie wykonano 

w roku 2012 i że zastępca burmistrza odpowiada nie na temat. 

Przewodniczący Rady podał przykład ulicy Moniuszki, która została przebudowana, ale 

przejść dla pieszych nie odtworzono. Powiedział, że jest zadowolony z poziomu dyskusji na temat 

wykonania budżetu za rok 2012 rok. Następnie poprosił skarbnik o odczytanie projektu uchwały i 

zapytał, czy do tego projektu są uwagi. Ponieważ nikt się nie zgłaszał, przewodniczący poprosił o 

głosowanie.  

Spośród 13 radnych głos ”za” oddało 12, „przeciwko” – 0, „wstrzymujących się”-1. 

Uchwała Nr XXXVII/167/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Brzeziny za rok 2012. 

1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Brzeziny za 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny Jakub Piątkowski przedstawił 

wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2013 r. skierowany do Rady Miasta Brzeziny w 

sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Brzeziny za 2012 rok.  

Komisja w swoim wniosku pozytywnie zaopiniowała właściwą realizację budżetu Gminy 

Miasto Brzeziny za 2012 rok. Czterema głosami „za” i jednym „wstrzymującym się”- przy 

pięcioosobowym składzie Komisji jest za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 

2012 rok.  

2) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 

sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny. 
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Skarbnik Grażyna Mela odczytała Uchwałę Nr 3/374/2013 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej z 19 czerwca 2013 roku pozytywnie opiniującą wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Brzeziny o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Brzeziny za 2012 rok. W 

uzasadnieniu uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza, że Komisja Rewizyjna wnikliwie 

przeanalizowała realizację zadań za 2012 rok i rekomenduje Radzie Miasta  udzielenie absolutorium 

burmistrzowi za 2012 rok. 

3) dyskusja  

Przewodniczący Rady stwierdził, że  absolutorium jest instrumentem kontroli Rady nad 

burmistrzem i poprosił radnych o uwagi do działalności burmistrza w 2012 r. w realizacji zadań 

budżetowych. 

Skarbnik Grażyna Mela podziękowała w tym miejscu radnym za co miesięczną akceptację 

zmian budżetowych proponowaną przez burmistrza. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że cały czas  był pilnowany i kontrolowany pod 

względem gospodarności i celowości wydatkowanych środków budżetowych miasta. 

Radna Halina Szczepaniak wniosła uwagę do nie wykonania planowanych środków w 2012 roku na 

przygotowanie przebudowy drogi w ul. Sejmu Wielkiego. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie ma w tym naszej winy, ponieważ firma, która miała zrobić 

dokumentację projektową na  modernizację tej ulicy, nie wykonała zlecenia. Jednak w ciągu trzech 

miesięcy przepust i część drogi w tej ulicy będą wykonane. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała o poprawę stanu nawierzchni ul. Leśnej, 

bo w 2012 r. mieszkańcy tej poprawy nie zauważyli. 

Burmistrz odpowiedział, że możliwość poprawy będzie dopiero w bieżącym roku.. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że  wieloletnie prognozy finansowe wydają się fikcją, 

bowiem co chwila musimy je zmieniać jak nie o „schetynówki”, to o dotacje na remonty 

popowodziowe dróg. Nawiązał też do poważnego opracowania pod redakcją prof. Jerzego Hausera, w 

którym przedstawiono analizę trafności inwestycji lokalnych prowadzonych przez samorządy.  

4) głosowanie  

Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie 

udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Brzeziny za 2012 rok. Po przedstawieniu tego projektu 

uchwały przez skarbnik miasta i wobec braku uwag przewodniczący Rady poprosił o glosowanie. 
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Głosowało  13 radnych, z których 12 było „za”, 0 – „przeciw” , 1 głos „wstrzymujący się” . 

Uchwała Nr XXXVII / 168 / 2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

Przed przystąpieniem do realizacji bloku uchwał przewodniczący złożył gratulacje 

burmistrzowi, doceniając w nich rolę skarbnik miasta. Następnie podjęto debatę na temat 

projektów uchwał: 

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

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła propozycję zmian w budżecie – projekt 

uchwały wraz załącznikami – w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przekazał 

pozytywną opinię Komisji w sprawie proponowanych zmian. W swojej dalszej wypowiedzi 

nawiązał do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z początku 2013 roku, wskazującej na 

takie gospodarowanie budżetem, które pozwoli na wypracowanie nadwyżki, która pozwoli na 

spłatę zadłużenia. Radny przestrzegał przed dalszym zadłużaniem miasta, które jest obecnie 

wysokie i zagraża deficytem w 2014 roku. 

Podobne zdanie na temat konieczności zmniejszania poziomu zadłużenia miasta 

wyraził radny Adam Miazek. Zaproponował, aby obiecane przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego środki w wysokości 1,7 mln zł, rekompensujące część kosztów  budowy 

Przedszkola Nr 1, przeznaczyć na spłatę zadłużenia. 

Skarbnik miasta wyjaśniła, że zarówno w bieżącej jak i przyszłej działalności 

finansowej miasta w najbliższych latach wprowadzane będą takie zmiany, które pozwolą na 

obniżanie poziomu wskaźnika zadłużenia budżetu. Dodała, że będzie to trudne zadanie, 

ponieważ obserwuje się malejące wpływy z podatków od osób fizycznych. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że  zadania inwestycyjne, które rozpoczęliśmy jak 

przebudowa dróg z programu „schetynówek” i rekonstrukcja jazu wraz ze stawem w parku 

miejskim są zabezpieczone finansowo ze środków zewnętrznych. Dodatkowe wpływy do 

budżetu miasta chcemy pozyskać w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego    

i w wyniku ruchu w gospodarowaniu mieniem komunalnym.  

Przewodniczący Rady powiedział, że z zamierzeń Ministra  Finansów   wynika 

dążenie do ograniczania dotacji zewnętrznych dla samorządów na remonty dróg. W 

większym zakresie będą one finansowane, ale z przewagą porozumień między samorządami i 

formach partnerstwa publiczno – prywatnego. Przewodniczący zapytał, jak burmistrz widzi 

możliwość realizacji w przyszłorocznym budżecie miasta inicjatywy budżetu obywatelskiego. 

Zaproponował, żeby wziąć pod uwagę przy tworzeniu tego budżetu wybudowanie nowego, 

bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych i że jest to jego pierwszy wniosek do budżetu 

obywatelskiego na 2014 r. 
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Burmistrz odpowiedział, że idea budżetu obywatelskiego jest krokiem w stronę 

aktywizacji mieszkańców jako współgospodarzy miasta i ograniczaniem społecznego 

marazmu. Skorzystać na wdrożeniu tej idei mogą najaktywniejsze grupy mieszkańców. Z 

budżetu  miasta  na realizację tej idei wydzielona byłaby część środków, ale nie oznacza to, że 

będą jakieś środki dodatkowe. 

Skarbnik Grażyna Mela po zakończeniu dyskusji odczytała projekt uchwały, do 

którego nie wniesiono uwag. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały po głosowanie. 

Głosowało 12 radnych, z których 10 było „za”, 1 przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr XXXVII/169/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował zastępcę komendanta policji Cezarego Petrusa, 

że w wyniku realizacji tej uchwały przekazane zostaną Komendzie Powiatowej Policji środki 

na  pełnienie służb ponadnormatywnych w II półroczu 2013 r. Dodał, że ma prośbę o 

szczególne zainteresowanie  patroli zachowaniem  bezpieczeństwa publicznego na pasażu w 

ul. Konstytucji 3 Maja. 

Inspektor Cezary Petrus podziękował Radzie Miasta za dotację i powiedział, że 

policjanci będą współpracować ze Strażą Miejską nad poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. 

Radny Jakub Piątkowski wskazał zagrożenie zakłócania ciszy nocnej w pobliżu 

blokowisk oraz w okolicy sklepu nocnego z alkoholem przy ul. Św. Anny. 

Radna Grażyna Korybut poprosiła Komendanta Policji o większe zwrócenie uwagi na 

sprzedaż alkoholu młodzieży przez niektóre sklepy oraz na zaktywizowanie się melin 

handlujących alkoholem niewiadomego pochodzenia. 

Inspektor Cezary Petrus wyjaśnił, że handel alkoholem bezakcyzowym jest 

wykroczeniem karno – skarbowym i że niewielu kupujących alkohol w melinach chce 

świadczyć do protokołu policyjnego. 

Radna Grażyna Korybut poprosiła jednak komendanta o zwiększenie kontroli melin 

jako działań profilaktycznych, ponieważ, jak stwierdziła: „handlarze sprzedają śmierć”. 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał w tym miejscu, że oskarżyciele 

publicznie powinni częściej wnosić o zastosowanie kary dodatkowej – podanie wyroku do 

publicznej wiadomości, co pełniłoby funkcję prewencyjną. Inspektor Cezary Petrus 

odpowiedział, że ma negatywne doświadczenia z tego typu publikacjami. 

2) Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2013 - 2015  

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień przedstawiła projekt uchwały wprowadzającej w 

życie Program Wspierania Rodzin w latach 2013 – 2015 i powiedziała, że do  wprowadzenia 

w życie tego programu obliguje Radę Miasta art. 179, ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. Projekt uchwały - w załączeniu do protokołu. 
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W porozumieniu z Komisją Spraw Społecznych zaproponowała zmianę nazwy 

programu z „Gminnego” na „Miejski” dla odróżnienie go od programu, który opracuje Gmina 

Brzeziny. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że w 

wyniku przeprowadzonej analizy programu przeprowadzonej przez Komisję wprowadzono do 

niego kilka poprawek i uzupełnień, po uwzględnieniu których będzie można przedstawić go 

Radzie Miasta do uchwalenia. Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie wprowadzenia  

Miejskiego Programu Wspierania Rodziny  w latach 2013 – 2015 jest pozytywna. 

W tym miejscu przewodniczący Rady przekazał prowadzenie obrad 

wiceprzewodniczącej Zofii Krawczyk. 

 Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut zwróciła uwagę na następujące kwestie, 

ważne wg niej z punktu widzenia skuteczności wspierania rodzin:                                                        

- wprowadzenie podziału zadań pomiędzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, a więc jednostek, które powinny w realizacji ustawy o pomocy 

rodzinie i realizacji systemu pieczy zastępczej – współpracować,    

- zabezpieczenie powrotu dziecka z rodziny zastępczej do rodziny biologicznej jest zadaniem 

pracownika socjalnego MOPS i asystenta rodziny,                                            

- uaktywnienie rodzin wspierających – sąsiadów i krewnych. 

Radny Grzegorz Kędzia powiedział, że jest za uchwaleniem działań na rzecz pomocy 

rodzinom. Zwrócił jednak uwagę na pewne uchybienia w projekcie programu. Zabrakło mu 

prognozy na koniec 2015 r. w zakresie realizacji zadań. Zapytał, w jaki sposób Rada Miasta 

będzie mogła ocenić czy program jest realizowany. Poprosił również o poprawienie analizy 

SWAT. 

Kierownik MOPS odpowiedziała, że program będzie oceniany corocznie pod 

względem jego skuteczności. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że ten trzyletni program powinien być otwarty 

na wprowadzanie nowych, potrzebnych zadań w zakresie pomocy rodzinie. Zwróciła uwagę, 

że w programie wskazano cele szczegółowe, natomiast nie określono celu głównego działań. 

Radna zauważyła, że cele programu potraktowano jako zadania, co jest błędem wymagającym 

poprawienia. Poprosiła, aby wykreślić z programu miejskiego zadania, które przypisane są 

ustawowo powiatowi. Jej zdaniem nie można ocenić poziomu ewaluacji programu, skoro nie 

ma w nim wskaźników charakteryzujących stan obecny. Nie zgodziła się też, że w pieczy 

zastępczej jest tylko ośmioro dzieci jak podano w programie, gdy ona wie, że jest ich 

trzydzieścioro. 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut zapytała, czy zgłoszone uwagi 

dyskwalifikują projekt programu i czy w takim kształcie z uchybieniami Rada może go 

przyjąć?  
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Radny Tadeusz Barucki zapytał, skąd autorka programu czerpała informacje o 82% 

poziomie ubóstwa i czy prawdziwy jest podany w programie 41% wskaźnik faktycznego 

bezrobocia? W programie nie ma odniesienia do tych niekorzystnych danych. 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut broniła autorki programu przed zarzutem, 

że to MOPS, czy Rada i radni mają za zadanie walczyć o zmniejszenie bezrobocia w naszym 

mieście. Takie możliwości mają władze miasta To nie jest nasze zadanie i nie mamy 

bezpośredniego wpływu na poprawę sytuacji materialnej mieszkańców. Takie możliwości 

mają władze miasta a radni mogą sygnalizować, doradzać oraz wpływać na działanie władz 

administracyjnych. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, czy omawiany program jest 

pilny do uchwalenia i czy może poczekać do następnej sesji i przedstawi się go do uchwalenia 

po poprawkach? 

Kierownik MOPS odpowiedziała, że uchwalenie tego programu wynika z obowiązku 

ustawowego. W tym miejscu przewodniczący Rady ponownie objął prowadzenie obrad. 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut zaproponowała, aby przyjąć proponowany 

program w takim kształcie, jaki obecnie przedłożono Radzie. Zaproponowała, aby autorka 

projektu programu dotarła do innych MOPS-ów i przedstawiła uzupełnienia i poprawki, które 

będą mogły być wprowadzone przy nadarzającej się okazji. 

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały wprowadzającej Miejski Program Wspierania 

Rodzin na lata 2013 – 2015 głosowało 12 radnych, z których 9 było „za” , 2 przeciw i 1 

wstrzymujący się. 

Uchwała Nr XXXVII/170/2013 stanowi załącznik do protokołu.     

Po tym punkcie  przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach od godz. 12.30 do 

godz. 13.00. Po przerwie przewodniczący Zbigniew Bączyński wznowił obrady i 

przestąpiono do realizacji dalszego ciągu porządku obrad. 

3) odmowy do przystąpienia scalenia i podziału działek 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie odmowy scalenia i podziału działek na wniosek mieszkańców ul. 

Małczewskiej – w załączeniu do protokołu.  

Naczelnik Justyna Nowak uzasadniła odmowę tym, że tereny wskazane we wniosku są 

gruntami rolnymi i zgodnie z prawem nie można ich dzielić, a następnie scalać. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska powiedziała, że opinia Komisji jest 

pozytywna.  

Naczelnik Justyna Nowak odczytała projekt uchwały, który wobec braku dyskusji, 

poddany został głosowaniu. 
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Spośród 11 obecnych radnych głosów „za” odnotowano 8, 1 przeciw, 1 wstrzymujący 

się.  Z głosowania wyłączyła się radna Zofia Krawczyk, która w tej sprawie miała interes 

prawny. 

Uchwała Nr XXXVII/171/2013 stanowi załącznik do protokołu.  

4) planu pracy Rady Miasta na II półrocze 2013 r. 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił projekt planu pracy Rady 

Miasta na II półrocze 2013 r. – w załączeniu do protokołu.                                      

Przewodniczący odniósł się do wcześniejszej propozycji radnej Małgorzaty Pyki, dotyczącej 

wprowadzenia do planu pracy Rady informacji o funkcjonowaniu w naszym mieście ogrodów 

działkowych. Powiedział, że obecnie trwają prace parlamentarne nad nowym modelem 

funkcjonowania ogrodów, więc proponuje przełożenie debaty na temat działek do chwili 

zajęcia stanowiska przez Parlament. Zaproponował, aby do planu pracy we wrześniu włączyć 

rozpatrzenie możliwości wprowadzenia  budżetu obywatelskiego na 2014 rok na 

sfinansowanie projektu zgłoszonego przez mieszkańców. 

Radna Grażyna Korybut poprosiła, aby ujednolicić terminologię w procedowaniu 

uchwał np. Zamiast „uchwalenie stawek” zastosować  „rozpatrzenie projektów stawek”. 

Przewodniczący Rady zgodził się ze zdaniem radnej i poprosił przewodniczących 

komisji o ujednolicenie terminologii w swoich projektach planów pracy. 

Ponieważ nie było więcej uwag, przewodniczący odczytał projekt uchwały, a 

następnie poprosił o głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za” 

Uchwała Nr XXXVII/172/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

5) planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013 r. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił projekt planu 

pracy swojej komisji - w załączeniu do protokołu. Poprosił o wprowadzenie autopoprawki 

związanej z ujednoliceniem terminologii opiniowania i rozpatrywania projektów stawek 

opłat. 

 Ponieważ nie było uwag związanych  z projektem planu pracy, odczytał projekt 

uchwały, a przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Uchwała Nr XXXVII/ 173/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

6) planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na II półrocze 2013 r.   

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przedstawił projekt 

planu pracy swojej komisji - w załączeniu do protokołu. Poprosił o wprowadzenie 
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autopoprawki w planie pracy polegającej na:                                                                               

- wprowadzeniu w listopadzie informacji o prowizorium budżetowym na 2014 rok,                                     

- przesunięciu z września na sierpień informacji o budownictwie mieszkaniowym w 2013 

roku,                                                                                                                                              

- wprowadzeniu w sierpniu do planu pracy punktu  dot. oceny potrzeb finansowych w 

zakresie inwestycji i remontów Przedszkola Nr 3. 

 Ponieważ nie było uwag związanych  z projektem planu pracy, odczytał projekt 

uchwały, a przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

Uchwała Nr XXXVII/ 174/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

7) planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na II półrocze 2013 r. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przedstawiła projekt planu pracy komisji 

na II półrocze 2013 r. – w załączeniu do protokołu.                                                        

Poprosiła o wprowadzenie autopoprawką do planu w październiku 2013 wizytacji stanu dróg 

przed sezonem zimowym i w listopadzie punktu z informacją o wykorzystaniu pomieszczeń 

budynku  zarządzanego przez dyrektor Centrum Promocji i Kultury. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku uwag,  przewodniczący Rady poprosił            

o głosowanie. 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie zaakceptowali plan pracy tej komisji na 

drugą część roku 2013. 

Uchwała Nr XXXVII/ 175/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

8) planu pracy Komisji Spraw Społecznych na II półrocze 2013 r. 

 Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przedstawiła projekt 

planu pracy komisji na II półrocze 2013 r. – w załączeniu do protokołu.  Poprosiła                   

o wprowadzenie poprawek w terminologii opiniowania projektów uchwał: w październiku 

stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, w listopadzie opiniowania 

stawek opłat za wodę i ścieki i w grudniu opiniowania Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 Radni nie zgłosili uwag do planu pracy tej komisji i po odczytaniu projektu uchwały 

przewodniczący Rady poprosił o przystąpienie do głosowania. 

 W głosowaniu jednogłośnie 11-oma głosami „za” radni przyjęli uchwałę Nr 

XXXVII/176/2013, która stanowi załącznik do protokołu. 

W tym miejscu przewodniczący Rady poprosił sekretarz miasta  o zmianę w BIS 

numeru telefonicznego opieki nocnej i świątecznej w związku z prowadzeniem jej od 1 lipca 

przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach. Ten numer to: 46 874 20 11. 
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9) planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na II półrocze 2013 r. 

 Przewodniczący Komisji Przemysław Maślanko przedstawił projekt planu pracy 

Komisji na następne półrocze 2013 r.- w załączeniu do protokołu. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku uwag,  przewodniczący Rady poprosił            

o głosowanie. 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za” 

Uchwała Nr XXXVII/ 177/2013 stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że w trakcie sesji wpłynęła 

skarga p. Ilony Małojec na działalność Burmistrza Miasta Brzeziny, którą należy rozpatrzyć 

w terminie miesiąca. Ponieważ w lipcu planowana jest przerwa wakacyjna Rady Miasta, 

proponuje, aby skargę rozpatrzyć na sesji  sierpniowej. W związku z tym zasugerował, aby 

wprowadzić do porządku obrad w bloku uchwał pkt. 10 i poddaje swój wniosek pod 

głosowanie. 

Radni jednogłośnie 11- toma głosami poparli zmianę porządku obrad sesji. 

10) przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi p. Ilony Małojec. 

 Przewodniczący Rady zaproponował  projekt uchwały w sprawie przesunięcia terminu 

rozpatrzenia skargi p. Ilony Małojec na działalność burmistrza do końca sierpnia 2013 r.     - 

w załączeniu do protokołu. 

 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie i uzyskał jednogłośne poparcie 11 

radnych. Uchwała Nr XXXVIII/178/2013 stanowi załącznik do protokołu.  

10. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Grzegorz Kędzia poinformował, że zeschłe liście z jesieni do tej pory nie 

zostały uprzątnięte z ulic osiedla Szydłowiec. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że inwestycja przebudowy dróg osiedla 

Szydłowiec jeszcze trwa i nie została odebrana. Nastąpi to wkrótce i ulice w ciągu 2-3 

tygodni będą  posprzątane. 

Radna Grażyna Korybut upomniała się o termin kontroli schroniska dla bezdomnych 

zwierząt i prosiła o wcześniejsze powiadomienie, ponieważ do 17 lipca będzie nieobecna      

w Brzezinach, a chciałby wziąć udział w kontroli. Do prośby radnej przychylił się zastępca 

burmistrza. 

Radna Małgorzata Pyka zapytała o przybliżenie tematu zasilania miasta w energię 

elektryczną w związku z powstaniem głównego punktu zasilania. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że uruchomienie GPZ o mocy 2 x 10 

Megawat jest ważne dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Podał termin oddania 
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GPZ do użytku – koniec lipca b.r. 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk poprosiła o interwencję w sprawie 

wyeliminowania urządzenia hukowego zakłócającego spokój mieszkańcom przy ul. Fredry. 

Zastępca burmistrza obiecał zająć się tą sprawą, sprawdzi zwłaszcza, czy w planie 

oddziaływania na środowisko ujęto stosowanie hukowej metody odstraszania ptactwa. 

Radna Barbara Kozłowska wnioskowała o umieszczenie w planach inwestycyjnych 

2014 roku remontu ciągu ulic łączących drogi wojewódzkie nr 704 i 708 wraz z przebudową 

mostu na Mrożycy w ul. Kilińskiego oraz o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich       

o  wybudowanie chodnika w ul. Wojska Polskiego. Pod takim wnioskiem podpisało się 200 

mieszkańców. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że jest kilka projektów remontów dróg i należy 

zastanowić się nad kolejnością ich realizacji. Jeżeli będzie możliwość skorzystania ze 

środków zewnętrznych z programu tzw. „schetynówek”, to wg niego w pierwszej kolejności 

należałoby wykonać modernizację ul. Kopernika wraz z budowa większego parkingu. 

Zastępca Burmistrza dodał, że do końca września zostanie  opracowany wykaz 

najpilniejszych potrzeb remontowych dróg gminnych w naszym mieście. 

Radna Małgorzata Pyka pytała o zamierzenia władz miasta w stosunku do budowy 

mieszkań. Powiedziała, że jej pytanie ma związek z wizją lokalną budynku administracyjnego 

po zakładach „Damina”. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że do końca sierpnia b.r. przedstawi radnym          

2 koncepcje modernizacji tego budynku wraz z rozwiązaniem problemu ogrzewania 

mieszkań. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że dużym utrudnieniem w realizacji projektu 

dostosowania tego budynku do potrzeb mieszkańców jest brak przewodów kominowych, 

wentylacyjnych oraz komórek. 

Radna Małgorzata Pyka zapytała, jak przebiegają prace nad opracowaniem studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że odbyło się już pierwsze wyłożenie publiczne 

oraz, że powołano Miejską Komisję Urbanistyczną do opracowania studium. 

Radna Halina Szczepaniak zapytała, czy rzeka Mrożyca będzie oczyszczona poniżej 

nowego jazu? 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że prace hydrotechniczne przy renowacji stawu       

i jazu polegają na oczyszczeniu stawu z mułu oraz zainstalowaniu odstojników przy moście    

w  ul. Piłsudskiego. Rzeka zostanie oczyszczona z drzew i korzeni. Przy tej okazji zwrócił 

uwagę, że most na rzece w ul. Kościuszki ma za niską przepustowość wody podczas dużego 

spływu wód w wyniku ulew. 
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Przewodniczący Rady na wniosek radnej Haliny Szczepaniak udzielił głosu 

mieszkańcowi Stanisławowi Przymusowi. 

Mieszkaniec Stanisław Przymus odniósł się do prac nad studium do planu 

zagospodarowanie przestrzennego. Powiedział, że ma uwagi do lokalizacji nowego cmentarza 

przy ul. Waryńskiego oraz do ograniczeń zabudowy domów jednorodzinnych. Zaproponował 

także zmianę terminów ze względu na konieczność konsultacji poważnych problemów           

o charakterze strategicznym dla miasta. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że wszystkie zgłoszone uwagi, nawet po 

terminie będą dokładnie rozpatrzone. Nie chcielibyśmy jednak przedłużać samej procedury 

planowania. Wyjaśnił, że Kuria Łódzka  wystąpiła o zlokalizowanie cmentarza na terenach 

nieużytków przy ul. Waryńskiego. Jest to wniosek, który dopiero będzie rozpatrywany. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

Przewodniczący Rady poinformował o otrzymaniu kopii odpowiedzi na interpelacje: 

- dla p. Teresy Maszkowskiej w sprawie uwzględnienia wniosku o zmianę planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

- dla p. Jerzego Morawskiego, w sprawie zasad dopłat do wody, które wg. odpowiedzi 

prezesa TBS są zgodne z przepisami. 

Przewodniczący powiedział, że mieszkaniec wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 

Mickiewicza p. Janusz Kopertowski poinformował go, że nie doszło do ustalonego spotkania 

z burmistrzem w sprawie rozwiązania sporu pomiędzy zarządem TBS i wspólnotą w sprawie 

dopłat do wody. 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że to, co należało do niego, wykonał, a jeżeli 

mieszkańcy wspólnoty nie mogą porozumieć się z zarządem TBS, to pozostaje im 

dochodzenie swoich żądań na drodze sądowej.    

Radny Adam Miazek powiedział, że 29 maja 2013 r. złożył interpelację w sprawie 

konieczności poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Skłodowskiej, lecz dotąd nie 

otrzymał odpowiedzi. 

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk podziękowała w imieniu radnych i 

własnym przewodniczącemu Rady Zbigniewowi Bączyńskiemu za duży wkład osobisty                        

w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystej sesji związanej z ustanowieniem sztandaru 

miasta Brzeziny. Radny Tadeusz Barucki skrytykował  wypowiedź  wiceprzewodniczącej 

Rady Zofii Krawczyk, która bez pytania radnych o zgodę, wystąpiła w ich imieniu. Podobne 

zdanie na ten temat wyraziła również radna Grażyna Korybut. Radny Tadeusz Barucki 

powiedział, że on sam podziękuje przewodniczącemu Rady. 

Przewodniczący Rady nie skomentował tej dyskusji a poinformował, że przy 
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sprzyjających okolicznościach, w okolicy 15 sierpnia, może udać się poświęcić sztandar 

miasta i przekazać go uroczyście burmistrzowi Miasta Brzeziny. Powiedział także o 

inicjatywie wyboru kandydatury do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny. Nie 

myśli na razie o nikim konkretnym, lecz uważa, że przyszła pora, aby w obecnej kadencji 

dokonać wyboru kolejnego Honorowego Obywatela Miasta. Dodatkowo zgłosił inicjatywę  

powołania młodzieżowej rady miasta – o ile będzie taka wola młodzieży naszego miasta i 

Rady Miasta Brzeziny. 

Radny Tadeusz Barucki wyraził zdanie, że nie powinniśmy „na siłę” szukać 

kandydata. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że rok 2014 będzie rokiem 650 - lecia 

potwierdzenia praw miejskich  naszego miasta i w związku z tym ponownie proponuje 

powołanie komitetu do spraw obchodów, opracowania harmonogramu uroczystości i 

zaplanowania wydatków na ten cel w przyszłym budżecie. 

Radny Tadeusz Barucki skrytykował odwołanie i przełożenie w ostatniej chwili przez 

zastępcę burmistrza wizytacji radnych, którzy chcieli sprawdzić stan przygotowań do 

przyjmowania odpadów w punkcie segregacji przy ul. Łódzkiej. Każdy z radnych, który 

chciał zobaczyć punkt zbiorczy odpadów, musiał odłożyć swoje plany zawodowe i stracił 

wtedy swój  czas przeznaczony na inne zajęcia. Radny zapytał, co dzieje się z budynkiem 

zakupionym od Telekomunikacji. Miał on być sprawny technicznie, a okazało się, że przy 

większych deszczach budynek jest zalewany zarówno od góry przez nieszczelny dach jak i od 

dołu przez niesprawną instalację burzową. 

Zastępca burmistrza powiedział, że dach zostanie wkrótce uszczelniony, a ostatnia 

ulewa była tak gwałtowna, że wody burzowe nie zmieściły się w istniejącej kanalizacji           

i wypłynęły od dołu do piwnic. Podobna sytuacja była na posesji przy ul. Sienkiewicza 6, gdy 

nadmiar wód opadowych nie został przyjęty przez kanalizację i nastąpiło zalanie garaży. 

Sytuację pogorszyło naniesienie gałęzi i zatamowanie spływu wody. Zdaniem zastępcy 

burmistrza należy udrożnić system kanalizacji począwszy od ulicy Polnej i poprawić 

parametry kanalizacji w tym rejonie miasta, bo podobnie gwałtowne ulewy i podtopienia 

mogą się powtórzyć. 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że na niedawnej sesji Rady Miasta wskazał na 

kiepskie zamontowanie słupków metalowych na Pl. Jana Pawła II, które zaczynają się 

pochylać. Po raz kolejny prosi także o poprawę estetyki albo usunięcie kiosku „Ruchu” przy 

ul. Konstytucji 3 Maja. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że usterki budowlane na Pl. Jana Pawła II zostaną 

usunięte przez wykonawcę inwestycji w okresie gwarancji. W sprawie kiosku przy ul. 

Konstytucji 3 Maja wysłane zostało pismo do właściciela. 

Radna Halina Szczepaniak zwróciła uwagę na uszkodzone wszystkie ławki w parku 

miejskim, które wymagają naprawy. Konserwacji wymagają także urządzenia na placu zabaw 

dla dzieci w parku. 
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Zastępca burmistrza odpowiedział, że betonowe podstawy ławek zostaną najpierw 

wyjęte i ławki następnie mają być naprawione.  

Radny Tadeusz Pabin, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi przewodniczącego 

Rady, przypomniał o szpecącym centrum miasta obiekcie po sklepie byłego PSS-u  przy ul. 

Piłsudskiego. Powiedział również, że po ostatnich ulewach wody burzowe naniosły na ulice 

piasek, gruz i śmieci, które należy uprzątnąć. 

Zastępca burmistrza przypomniał, że właściciel chciał usunąć  zniszczony budynek i w 

tym miejscu zamierzał postawić obiekt handlowy o parametrach, którego warunki techniczne 

były niezgodne   z przepisami – planem zagospodarowanie przestrzennego.  W sprawie 

uprzątnięcia ulic po ulewach wydane zostały polecenia Spółdzielni Socjalnej. 

Radna Małgorzata Pyka stwierdziła, że brak jest pielęgnacji zieleni na Pl. Jana Pawła 

II, a radny Przemysław Maślanko poprosił o wymianę uszkodzonej płaskorzeźby orła na 

pomniku żołnierzy na części wojskowej cmentarza. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że wyda w tych sprawach polecenia. 

13. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miasta i 

życzył udającym się na urlopy wypoczynkowe dobrej pogody. Obrady Rady Miasta zostały 

zakończone o godz. 15.00. 

Protokołował: Janusz Sidor 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Zbigniew Bączyński 

 

  

 

 

 

  

 


