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      Proponowany porządek obrad  przekazany radnym przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XXXVIII sesji Rady Miasta. 

5. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym oraz aktu 

powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach. 

6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Brzeziny, komisji i dyżurów radnych za okres  

I półrocza 2013 r. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1 /  nadania Tytułu Honorowej  Obywatelki Miasta Brzeziny, druk nr 10.1, 

            2/  zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok, druk nr  10.2, 

            3/ zmiany uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny w zakresie                           

gospodarki komunalnej, druk nr 10.3, 

4/ przesunięcia terminu rozpatrzenia skargi p. Krystyny i Stanisława Kejnów, druk nr 10.4. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zakończenie sesji. 

 

           1.Otwarcie sesji 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński, otwierając obrady XXXIX sesji, 

przywitał radnych, kierownictwo Urzędu Miasta Brzeziny: burmistrza Miasta Brzeziny Marcina Plutę, 

jego zastępcę Romana Sasina, sekretarz miasta Grażynę Dziedzic, skarbnik miasta Grażynę Melę oraz 

przybyłych zaproszonych gości, w tym po raz pierwszy nową dyrektor Centrum Promocji i Kultury w 

Brzezinach Katarzynę Spychalską i nowego prezesa Spółdzielni Socjalnej Communal Service 

Ryszarda Śliwkiewicza,  któremu życzył większej  dbałości o czystość w mieście. Przywitał także 

pozostałych przybyłych na sesję mieszkańców miasta.  Przewodniczący złożył życzenia szczęścia pani 

Małgorzacie Kobierskiej dyrektor Gimnazjum w Brzezinach na nowej drodze życia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miasta  na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

Na sesji obecnych było 13 radnych. Nieobecni radni to usprawiedliwiona Halina Szczepaniak i 

Krzysztof Jeske. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 
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Przewodniczący Rady Miasta odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy są uwagi i 

propozycje. 

Radny Jakub Piątkowski zasugerował, by w punkcie 10.4 porządku obrad wprowadzić zmianę 

polegającą na rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie przekazania do Sądu Rejonowego dla Łodzi-

Widzewa w Łodzi IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Brzezinach skargi państwa 

Krystyny i Stanisława Kejnów zamiast rozpatrywania projektu uchwały w sprawie przesunięcia 

terminu skargi. 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Bączyński poinformował, że wpłynęła do Rady 

kolejna anonimowa skarga, zgłosił więc wniosek aby w p 10.5 rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie 

pozostawienia tej skargi   bez rozpoznania . 

W głosowaniu za wnioskiem radnego Jakuba Piątkowskiego było 12 radnych ( jeden nie 

głosował), za wnioskiem przewodniczącego Rady było także 12 radnych, a za zmienionym 

porządkiem obrad sesji było 13 radnych.  

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

  1. Otwarcie  sesji. 

     2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

  3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

  4. Przyjęcie protokółu XXXVIII sesji Rady Miasta. 

  5. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym   

     oraz aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach. 

  6. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

  7. Interpelacje i zapytania radnych. 

  8. Odpowiedzi na interpelacje. 

  9. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Brzeziny, komisji i dyżurów radnych za okres  

      I półrocza 2013 r. 

   10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

  1 /  nadania Tytułu Honorowej  Obywatelki Miasta Brzeziny, druk nr 10.1, 

              2/  zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok, druk  nr 10.2, 

 3/ zmiany uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny     w 

zakresie gospodarki komunalnej, druk nr 10.3, 

  4/  przekazania do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi IX Zamiejscowy   

Wydział Cywilny z siedzibą w Brzezinach skargi Państwa Krystyny i Stanisława  Kejnów,    

druk nr 10.4, 

  5/ pozostawienia skargi bez rozpoznania, druk nr 10.5.   
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        11.Wolne wnioski i sprawy różne. 

        12. Zakończenie sesji. 

 

 

 4. Przyjęcie protokołu  XXXVIII sesji Rady Miasta 

 Podczas głosowania w sprawie przyjęcia protokołu XXXVIII sesji uzyskano  wynik:  8 

głosów „za” i   5 głosów „wstrzymujących się” .  

   5. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom   mianowanym    

oraz aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 w   Brzezinach 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił burmistrza Marcina Plutę o wręczenie 

aktów  nauczycielom brzezińskich placówek oświaty i wychowania. 

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta wraz ze swoim zastępcą Romanem Sasinem wręczyli 

akty nadania stopnia awansu zawodowego następującym nauczycielkom: Katarzynie Stępień z 

Przedszkola Nr 3, Ewie Wojciechowskiej z Przedszkola Nr 1 oraz nauczycielom ze Szkoły 

podstawowej Nr 1: Annie Koładzie, Magdalenie Poddemskiej   i Marcinowi Lewandowskiemu. W 

uroczystości nie wzięła udziału Monika Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Przewodniczący 

Rady Miasta pogratulował w/w nauczycielom. 

Następnie Burmistrz Miasta Brzeziny wręczył Agnieszce Gaździe akt powierzenia stanowiska 

Dyrektora Przedszkola Nr 3 na kolejną pięcioletnią kadencję. Burmistrz nadmienił, że nie 

przeprowadzano  konkursu, ponieważ Kuratorium Oświaty pozytywnie oceniło dotychczasową pracę  

Agnieszki Gazdy na stanowisku dyrektora. 

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta uhonorował laureatkę konkursu na logo Centrum 

Promocji i Kultury w Brzezinach Katerynę Kuszmierenko stosownym dyplomem i nagrodą pieniężną 

w wysokości 500 zł.  Burmistrz poinformował, że do konkursu zgłosiło się 38 osób. Ostatecznie 

wyłoniono najlepszy, kompletny projekt, zawierający zarówno symbol graficzny, jak i stylizację 

literową. 

Ponadto dyrektor Centrum Promocji i Kultury Katarzyna Spychalska zaprezentowała wraz z 

redaktorem naczelnym Brzezińskiego Informatora Samorządowego Michałem Gołąbkiem oraz 

dziennikarzem łódzkim Bogdanem Sobieszkiem  prowadzoną kampanię promocyjną  we współpracy z 

magazynem kulturalnym Łodzi i województwa łódzkiego „Kalejdoskop”. Redaktor naczelny BIS 

Michał Gołąbek powiedział, że przez kolejne trzy miesiące do BISu bezpłatnie załączany będzie 

Kalejdoskop. Zapowiedział, że trzy następne wydania Kalejdoskopu będą poświęcone promowaniu 

kultury Brzezin. 

Dyrektor Centrum Promocji i Kultury Katarzyna Spychalska, odnosząc się  

do koncertu Stanisława Soyki, który miał miejsce 24 sierpnia 2013 r., uwypukliła fakt,  

że po raz pierwszy  mieszkańcy Brzezin mogli obejrzeć internetową transmisję z tego koncertu. 

Ponadto dyrektor zapowiedziała wieczory poetyckie  autorów publikujących w Kalejdoskopie. 

Dodała, że zorganizowane zostaną także warsztaty literacko-dziennikarskie. 
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Burmistrz przekazał informację o współpracy miasta z Teatrem Nowym w Łodzi w zakresie 

propagowania w naszym środowisku małych form teatralnych.  

Przewodniczący Rady złożył na ręce komendant Straży Miejskiej Jolanty Sikorskiej życzenia 

z okazji dnia Straży Miejskiej  

 

6. Informacja burmistrza z prac między sesjami. 

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta przestawił informację z prac między sesjami, tj. od 

26 lipca do 28 sierpnia 2013 r. - w załączeniu do protokołu. 

Radny Jakub Piątkowski poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej ustaleń komisji 

urbanistycznej. Zapytał, ile wniosków przyjęto a ile odrzucono? Poprosił też o rozszerzenie informacji 

ze  spotkania z dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego panią Dorotą Zagrabą. 

Burmistrz odpowiedział, że zarówno władzom miasta jak i kierownictwu Wytwórni 

Umundurowania Strażackiego zależy, aby zakład ten rozwijał się, do czego potrzebny jest teren pod 

rozbudowę mocy produkcyjnych zakładu. W przypadku braku takich możliwości istnieje 

prawdopodobieństwo wyprowadzenia produkcji firmy do zakładu w Kaliszu. Dodał, że przede 

wszystkim zależy nam na utrzymaniu zatrudnienia w jednym z większych zakładów Brzezin. 

O informację w sprawie ustaleń komisji urbanistycznej poprosił swojego zastępcę Romana Sasina. 

Zastępca burmistrza poinformował, że na obecnym etapie prac nad zmianami studium  

zagospodarowania przestrzennego rozpatrywane są wnioski indywidualne oraz od instytucji. Z 30 

wniosków indywidualnych wiele odrzucono, inne są w opracowaniu i przygotowaniu odpowiedzi.  

Zastępca burmistrza uzupełnił wypowiedź burmistrza w sprawie perspektyw rozwoju 

Wytwórni Umundurowania Strażackiego. Dopowiedział, że potrzebne są tereny pod dodatkową halę  

produkcyjną, budynek magazynowy oraz pod kontenerową stację transformatorową. Miasto nie 

dysponuje wolnymi terenami w pobliżu WUS. Takie tereny istnieją, ale są własnością osoby fizycznej, 

do której zwrócono się z prośbą o wypowiedzenie się w sprawie propozycji zamiany gruntów ale na 

razie  brak jest odpowiedzi. 

Radny Tadeusz Barucki nawiązując do informacji burmistrza z dnia 8 sierpnia powiedział, że 

pomysł skate - parku byłby dobry, gdybyśmy mieli wolne środki, ale w naszej niełatwej sytuacji 

finansowej byłby ostrożny z tego rodzaju inwestycjami. Radny przypomniał, że gdy był przetarg na 

tereny w sąsiedztwie Wytwórni Umundurowania Strażackiego, to zainteresowanie dyrekcji nie było 

zbyt duże i WUS przegrał przetarg z osobą fizyczną, a teraz prosi miasto o pomoc. 

Radny Przemysław Maślanko zapytał o koszty i zyski z eksploatacji przyszłej fermy 

fotowoltaicznej. 

Burmistrz opowiedział, że zaawansowanie tej inwestycji jest duże, dokumentacja jest na 

ukończeniu, są wymagane uzgodnienia, mamy zapewnienie, że instalacje na budynkach publicznych 

otrzymają dofinansowanie do 85 %. Przy okazji podziękował służbom starosty za szybką reakcję w 

sprawie uzyskania wymaganych uzgodnień. Pozwoli to na przygotowanie wniosku o dotację. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy pan burmistrz poświęca swoją uwagę gospodarce 

odpadami komunalnymi, bo w informacji nic na ten temat nie przedstawiono. 
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Burmistrz odpowiedział, że usprawnianiu gospodarki odpadami poświęca dużo swojego czasu 

pracy, np.  wczoraj, tj. w środę był ze swoim zastępcą w Piotrkowie Tryb. w sprawie ewentualnego 

zakupu urządzeń do frakcjonowania odpadów segregowanych. 

Radna Grażyna Korybut nawiązując do spotkania  komitetu ds. referendum o odwołanie  Rady 

Powiatu zapytała, kogo reprezentował pracownik Urzędu Miasta na tym spotkaniu: czy burmistrza, 

czy samego siebie? Powiedziała, że  nie powinno dojść do takiej sytuacji. 

Burmistrz odpowiedział, że ta sprawa jest dla niego kłopotliwa, bo ocenia swoją współpracę 

ze starostwem jako dobrą i uważa, że powinno zachować się status quo. P. Krzysztof Kotynia nie 

reprezentował ani burmistrza, ani urzędu, nie zapytał o zgodę, poinformował  o tym dopiero po fakcie, 

więc uznać należy, że reprezentował tylko siebie i działał „na własną rękę”. Sprawa jest tym bardziej 

przykra, że p. Kotynia  w polemice z członkiem zarządu powiatu powołał się na  burmistrza, do czego 

nie był upoważniony. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy jest prawdą, że uniemożliwiono komitetowi ds. 

referendum  powiatowego zamieszczenia w BIS-ie notatki? 

Burmistrz potwierdził  wiadomość, że polecił wydawcy gazety wstrzymanie artykułu 

komitetu, gdyż z zasady jest przeciwny publikacji polemicznych  i  kontrowersyjnych, prowadzących 

do zaostrzenia konfliktu. Jednak po opublikowaniu płatnego ogłoszenia dwójki radnych powiatowych, 

zdecydował się na udostępnienie  komitetowi ds. referendum łamów BIS-u. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w posiedzenie Rady Miasta uczestniczą przedstawiciele 

starostwa, którzy w kwestii prywatyzacji szpitala mogliby udzielić wyczerpujących informacji. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o wyjaśnienie niezgodnego z umową pobierania prowizji od 

opłaty śmieciowej przez Bank Spółdzielczy. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że było uzgodnienie z prezesem banku, że nie będą 

pobierane żadne opłaty. W tej sprawie odbędzie rozmowę wyjaśniającą z prezesem BS w Andrespolu. 

Radny Tadeusz Barucki  poinformował, że w weekendowym wydaniu Dziennika Łódzkiego z 

15 sierpnia ukazała się wypowiedź  doradcy burmistrza Krzysztofa Kotyni w sprawie melin 

alkoholowych w Brzezinach, która psuje dobre imię naszego miasta, bo można z niej wywnioskować, 

że nasze działania w sprawie walki z alkoholizmem są  mało skuteczne. Radny uważa, że osobą 

reprezentującą  miasto na zewnątrz jest burmistrz, więc wypowiedź p. Kotyni nie powinna się ukazać. 

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie oczekuje wyjaśnienia od pana doradcy. 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że nie zna treści artykułu, ale jako członek Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Antyalkoholowych może potwierdzić, że w naszym mieście 

istnieje problem skutecznej walki z melinami. 

Burmistrz wyjaśnił, że zadanie walki z melinami należy do policji, ale wydźwięk artykułu 

psuje jednak pozytywny obraz naszego miasta.  

Radny Jakub Piątkowski.  zadał pytanie czy i kiedy będzie wprowadzona korekta dochodów 

budżetowych miasta?  Wypowiedział się w kwestii planowanych na 2013 rok dochodów z działalności 

Straży Miejskiej. Osiągnięte dochody z mandatów od kierowców w wysokości 600 tys. zł za I 
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półrocze 2013 r. nie pozwalają wnioskować, że plan 2,5 mln zł na 2013 r. jest realny.  zadał pytanie 

czy i kiedy będzie wprowadzona korekta dochodów budżetowych miasta?  

Burmistrz odpowiedział, że korekta budżetu nastąpi w październiku lub listopadzie. 

Radna Czesława Gałecka korzystając z obecności na sesji starosty brzezińskiego zadała 

pytanie  dotyczące sytuacji pracowników szpitala zwolnionych przez nowego właściciela spółki oraz 

w sprawie programu inwestycji i remontów obiektów szpitala. 

Starosta Edmund Kotecki powiedział, że 9 sierpnia b.r. przy udziale przewodniczących rad 

(Rada Miasta była reprezentowana przez wiceprzewodniczącą), wójtów i burmistrza odbyła się debata 

na temat opieki zdrowotnej po przekształceniach własnościowych i rozmawiano także o bieżącej 

sytuacji w funkcjonowaniu szpitala. Starosta podkreślił, że spółka Powiatowe Centrum Zdrowia nadal 

odpowiada za stan funkcjonowania opieki zdrowotnej mieszkańców powiatu brzezińskiego. Starosta 

poprosił inspektor  Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Małgorzatę Żuraw o przedstawienie 

informacji dot. chronologii przekształceń własnościowych brzezińskiego szpitala. 

Inspektor  Małgorzata Żuraw przekazała następujące informacje: 

Jeszcze przed utworzeniem i tuż po utworzeniu Powiatu Brzezińskiego, mimo pozyskania 

przez SP ZOZ kontraktów, dokonano  prywatyzacji wielu świadczonych przez szpital usług 

medycznych, powierzając ich realizację NZOZ-om, których właścicielami były osoby prywatne.        

Do roku 2007 zadłużenie SPZOZ wzrosło do kwoty 15,5 mln zł, a plan finansowy na 2007 r. 

przewidywał wzrost zadłużenia do kwoty ponad 21 mln zł. Wówczas nastąpiła zmiana dyrektora 

SPZOZ. W latach kolejnych spadało zadłużenie SPZOZ, a bieżąca działalność szpitala nie przynosiła 

strat.                                                                                                                                                        

Dla uratowania Przychodni Rejonowej , we wrześniu 2008 r. przy ul. Bohaterów  Warszawy 

utworzono Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. Z o.o., która przejęła świadczenia medyczne z zakresu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradni D, stomatologii i medycyny szkolnej.                               

Aby skorzystać z rządowego „Planu B”  i oddłużenia szpitala, do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia 

włączony został w sierpniu 2010 r. szpital , który został w całości oddłużony a Powiat przejął całość 

zobowiązań SPZOZ w kwocie 5,6 mln zł. Całość zobowiązań wynosząca z odsetkami i 

odszkodowaniami za błędy w sztuce medycznej popełnione w 2004 r.- ponad 9 mln zł zostanie 

spłacona do 2015 r. Z rządowego „Planu B” Powiat pozyskał kwotę 2,7 mln zł. Do nowopowstałej 

spółki Powiat wniósł aportem budynek Przychodni Rejonowej oraz sprzęt i wyposażenie przejęte po 

zlikwidowanym  SP ZOZ.                                                                                                                     

Wskutek zmian zasad kontraktowania usług medycznych przez NFZ w 2012 r. spółka straciła część 

planowanych przychodów i na koniec 2012 r. poniosła stratę na ok. 2,2 mln zł.                                  

Dla zachowania wymogów kontraktowania i podnoszenia standardów świadczonych usług niezbędne 

było zainwestowanie w rozbudowę szpitala i doposażenie w nowoczesny sprzęt i urządzenia na ponad 

30 mln zł. W związku z tym należało znaleźć inwestora strategicznego, który zagwarantuje 

sfinansowanie takich inwestycji. W wyniku publicznie ogłoszonego postępowania konkursowego 

powołana komisja złożona z przedstawicieli związków zawodowych, rady nadzorczej, radnych 

powiatowych oraz ekspertów  wyłoniła w dniu 7 stycznia 2013 r. wspólnika spółkę prof. Adama 

Dzikiego. Spółka ta objęła 51% udziałów w podwyższonym kapitale spółki PCZ za kwotę 4,685 mln 

zł. Powiat nadal jest właścicielem obiektów szpitala m.in. nowego budynku szpitalnego i działki o 

pow. 2,48 ha z budynkami infrastruktury szpitalnej. Budynki te Powiat wydzierżawia spółce PCZ za 

kwotę 960 tys zł rocznie. Dodatkowo Powiat zbył na rzecz nowej spółki budynek starego szpitala z 

działką o pow. 0,37 ha za 1,9 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane przez Powiat na spłatę części 
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zobowiązań przejętych po SP ZOZ.                                                                                                     

Aktualna umowa Spółki gwarantuje zachowanie jednomyślności udziałowców przy:                             

- zmianach przedmiotu działalności spółki, dopłat wspólników,                                                                   

- rozwiązania spółki,                                                                                                                                        

- zmianie umowy spółki ograniczającej działalność medyczną.                                                              

W umowie Spółki zagwarantowano przeprowadzenie inwestycji na ok. 5 mln zł  polegającej na 

przebudowie, modernizacji i dostosowaniu pomieszczeń starego budynku szpitala pod względem 

obowiązujących wymogów  w celu prowadzenia:                                                                                                                 

- bloku operacyjnego z 2-ma salami operacyjnymi wraz z wyposażeniem,                                              

- oddziału położniczo-ginekologicznego  z zespołem porodowym,                                                                   

- pomieszczeń służących działalności w zakresie pediatrii i neonatologii.                                              

W pierwszym półroczu 2013 r. wypowiedziano umowy o pracę 40 osobom pracowników 

administracji, obsługi i służb technicznych. Na wcześniejsze emerytury odeszło 15 osób, kilku 

osobom wygasły umowy na czas określony, pozostałym pracownikom zaproponowano zatrudnienie u 

innych pracodawców. Z prywatnymi NZOZ-ami nie uzgodniono dalszych warunków współpracy, a z 

nielicznymi lekarzami, którzy nie identyfikowali się z celami nowej Spółki rozwiązano umowy o 

pracę. W związku z tym, Spółka rozpoczęła od czerwca nabór nowej załogi. Zatrudniono:                    

-23 osoby na umowę o pracę, w tym 15 pielęgniarek,                                                                               

-8 osób na umowę zlecenie,                                                                                                                        

-15 lekarzy na umowy cywilno – prawne.                                                                                               

W chwili obecnej prowadzone są prace remontowo – budowlane. Wkrótce zostaną oddane do użytku 

sale dla potrzeb pediatrii ze stanowiskami do inhalacji, poprawią się warunki rodziców 

przebywających z dziećmi w szpitalu. Trwa dobudowa klatki schodowe wraz z szybem windowym w 

starym budynku szpitala. Do końca listopada planowane jest zakończenie nadbudowy II piętra starego 

budynku. Zakończenie rozbudowy tego budynku  przewiduje się do końca września 2014 r. 

Przewodniczący Rady podziękował za wyczerpujące informacje, które są niezbędne dla 

zrozumienia faktycznych przemian zachodzących w opiece zdrowotnej naszych mieszkańców.                                                                                                              

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że dobrze się stało, że poinformowano radnych miasta 

o sytuacji w szpitalu, bowiem „po mieście” krążą niesprawdzone informacje o zwalnianych bez 

propozycji pracy  pracownikach szpitala i likwidacji działalności neurologicznej i kardiologicznej. 

Okazuje się że działalność neurologii i kardiologii włączono do oddziału wewnętrznego a nie 

zlikwidowano. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy była potrzeba powołania w szpitalu spółki prawa 

handlowego? Zapytał, czy nie było innych możliwości? Przecież, gdy właściciel posiadający 51 % 

udziałów po pewnym czasie uzna, że działalność w ochronie zdrowia jest nieopłacalna, a większe 

zyski przyniesie na przykład  hurtownia materiałów budowlanych, to nie będziemy w stanie temu 

przeszkodzić. 

Starosta Edmund Kotecki wyjaśnił, że były podejmowane  próby innych rozwiązań, jak np. 

próba zawiązanie spółki okolicznych samorządów, ale niestety nie udawały się.  

Radna Grażyna Korybut stwierdziła, że przeważyła twarda polityka państwa sprzedaży 

majątku publicznego prywatnym spółkom. Radna zadała retoryczne pytanie o wpływ samorządów na 

funkcjonowanie wrażliwych społecznie  dziedzin. 

Starosta powiedział, że tematyka  finansowania ochrony zdrowia i dostosowania do tego form 

organizacyjnych była i jest  trudna. Jednak zawsze zależało nam na utrzymaniu szpitala. Obecnie 
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spółka ma środki finansowe na rozwój , prowadzi modernizację majątku i buduje swoją markę w 

dziedzinie specjalistycznych usług medycznych. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin zapytał, czy mieszkańcy Koluszek mogą tak jak dotychczas 

korzystać z usług brzezińskiego szpitala? 

Starosta odpowiedział, że szpital jest dla wszystkich i nie ma żadnych przeszkód, aby 

mieszkańcy Koluszek w dalszym ciągu mogli korzystać z naszej bazy ochrony zdrowia. Wspomniał 

też o niedawno uruchomionej na bazie  szpitala nocnej i świątecznej pomocy medycznej. 

Zadeklarował również, że spółka zapewni opiekę dentystyczną w szkolnych gabinetach. Starosta 

wyraził tu uznanie dla propozycji miasta zakupu wyposażenia dwóch gabinetów dentystycznych dla 

szkół. 

Radny Przemysław Maślanko poprosił, aby informacje o sytuacji organizacyjnej opieki 

medycznej znalazły się na stronie internetowej powiatu. Gdyby one tam były, to może nie doszłoby do 

nieporozumień i konfliktów wokół prywatyzacji szpitala. 

Radna Grażyna Korybut poinformowała, że uzgodniła ze wszystkimi radnymi złożenie na ręce 

burmistrza interpelacji w sprawie pilnego rozpoczęcia zadania związanego z socjalnym 

budownictwem mieszkaniowym. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał w sprawie braku wjazdu z ul Fredry do posesji p.Czajki. 

Zastępca burmistrza  poinformował, że sprawa tego wjazdu jest rozpatrywana. W kilku 

przypadkach występowały podziały działek i właściciele chcieliby do każdej nowej działki aby wykonano 

nowy wjazd. Zgodnie z przepisami do jednej działki w przypadku przebudowy drogi gmina jest 

zobowiązana do wykonania na jej koszt  jednego wjazdu. Gdy komuś potrzebny jest drugi wjazd, to może 

być wykonany, ale jedynie na koszt właściciela .  

Radna Czesława Gałecka wnioskowała, aby przy okazji inwestycji drogowej prowadzonej przez 

były dworzec PKS poprawić stan chodników na przyległych ulicach, głównie na ul. Św. Anny. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że naprawa chodników przy okazji inwestycji drogowej 

będzie możliwa tylko w ograniczonym zakresie w rejonie skrzyżowań ulic. 

W tym miejscu przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę do godz. 13.00. 

Po przerwie kontynuowano temat interpelacji i zapytań radnych. 

Radna Czesława Gałecka zadała pytanie na jakim etapie jest organizacja procesu przetwarzania 

odpadów segregowanych w punkcie odbioru odpadów przy ul. Łódzkiej.  

W następnym pytaniu poprosiła o informację na temat zatrudnienia przy segregacji odpadów oraz 

warunków socjalnych na tym stanowisku pracy. 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że zagospodarowaniem  frakcji odpadów segregowanych 

zajmować się będą pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Communal – Service”, natomiast  zarządzaniem 

składowiskiem i zagospodarowaniem odpadów zmieszanych zajmie się Zakład Usług Komunalnych. 

Powiedział, że obecnie nie stać jest nas na zakup nowych urządzeń do segregacji odpadów, dlatego 

chcemy wyposażyć się w używane maszyny i urządzenia, które są o wiele tańsze. Burmistrz zapowiedział 

utworzenie w Urzędzie Miasta  1 – 2 osobowej komórki zajmującej się zagospodarowaniem odpadów. 

Środowa wizyta jego i zastępcy w Piotrkowie Tryb. była właśnie poświęcona  zakupowi urządzeń i 
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dlatego nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Burmistrz poinformował, że 

spółka Remondis nie dotrzymała postanowień umowy i odbierała odpady niezgodnie z harmonogramem. 

Mieszkańcy sygnalizowali częste opóźnienia w odbiorze odpadów. W związku  z tym  przygotowuje się 

obciążenie karami umownymi  spółkę „Remondis”. 

Radna Grażyna Korybut zapytała, czy jest możliwość wyposażenia domów jednorodzinnych w 

pojemniki do zbierania odpadów frakcji bioprzetwarzalnej? Radna powiedziała, że  worki plastikowe nie 

zdają egzaminu. 

Burmistrz przyznał rację radnej i powiedział, że widzi możliwość wyposażenia posesji 1-

rodzinnych na koszt miasta w pojemniki plastikowe o pojemności 60 – 80 litrów. 

Przewodniczący Rady  na koniec dyskusji  o gospodarce odpadami zapytał, kiedy  zakończą się 

problemy z uruchomieniem segregacji odpadów? Powiedział, że „barujemy się ze śmieciami już 5. 

miesiąc”. Zgłosił także krytyczną uwagę co do stanu czystości miasta. 

Burmistrz odpowiedział, że cały system segregacji odpadów powinien już w pełni funkcjonować 

pod koniec października br. 

8. Odpowiedzi na interpelacje 

Przewodniczący zapytał radnych Michała Dróżdża i Adama Miazka,  czy otrzymali odpowiedź na 

swoje interpelacje  i czy są z nich zadowoleni? 

Radny Adam Miazek odpowiedział twierdząco, natomiast radny Michał Dróżdż powiedział, że 

nie dostał odpowiedzi, na co przewodniczący Rady zareagował uwagą, że w sprawie odpowiedzi radnym 

na zgłoszone interpelacje i zapytania niewiele się poprawiło – przypomniał o obowiązujących terminach. 

            9. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Brzeziny, komisji i dyżurów radnych za okres  I 

półrocza 2013 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński przedstawił sprawozdanie z pracy Rady 

Miasta za I półrocze 2013 r. i swoich dyżurów  Uchwalony plan pracy Rady został zrealizowany, 

ponadto sesje były wzbogacane w elementy uroczyste. Sprawozdanie w załączeniu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia Krawczyk przedstawiła sprawozdanie z dyżurów 

radnych Rady Miasta Brzeziny w I półroczu 2013 roku. Poinformowała, że  dyżury odbywały się w 

każdą środę w godzinach 16.00-18.00 w pokoju nr 127 w Urzędzie Miasta Brzeziny. Kwestie, które 

najczęściej były poruszane podczas dyżurów to: 

- sprawy związane z bezrobociem, zatrudnieniem, 

- budowa i przebudowa dróg, wnioski dotyczyły m. in. ulic: Kordeckiego, Niemcewicza, Słowackiego, 

Kilińskiego, Kosmonautów,  

- sprawy socjalne i mieszkaniowe (zapotrzebowanie na lokale socjalne, problemy osób 

eksmitowanych), 

- sprawy różne  np. spotkanie z przedstawicielami klubu „Viola”, wnioski o zmodyfikowanie rozkładu 

jazdy autobusu do Łodzi i dodanie kursów w soboty oraz niedziele, wnioski do planu 

zagospodarowania przestrzennego, prośby o wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne. 
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 Przewodniczący Rady Miasta  zauważył, że sprawdza się idea dyżurów  radnych i spotkań z 

mieszkańcami, jednak słabą strona jest realizacja wniosków z dyżurów i komunikacja pomiędzy 

administracją interesantem i radnym przyjmującym interwencję. 

 Radna Grażyna Korybut potwierdziła, że nie wszystkie wnioski, które wpływały podczas 

dyżurów, doczekały się odpowiedzi. 

 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przedstawiła 

sprawozdanie komisji z pracy w I półroczu 2013 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko przedstawił 

sprawozdanie z pracy komisji w I półroczu 2013 roku. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu. 

 Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki zreferował  sprawozdanie 

komisji z pracy w I półroczu 2013 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut odczytała sprawozdanie z 

pracy komisji w I półroczu 2013 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski zaprezentował sprawozdanie z pracy 

komisji za I półrocze 2013 roku. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu. 

           10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 10.1. nadania Tytułu Honorowej  Obywatelki Miasta Brzeziny 

 Przewodniczący Rady  Zbigniew Bączyński przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania 

Tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Brzeziny wraz z szerokim uzasadnieniem wniosku 10 radnych 

oraz ze sprawozdaniem z posiedzenia kapituły tytułu z dnia 21 sierpnia br. i wynikiem głosowania– w 

załączeniu do protokołu. 

 Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta wyjaśnił, że nie był przeciwny kandydaturze Pani 

Teresy Szymczak. Chciał natomiast uhonorować jeszcze jedną osobę i sądził, że będzie to możliwe. 

 Radna Grażyna Korybut powiedziała, że  temat drugiej kandydatury jest otwarty, co zostało 

wyartykułowane podczas posiedzenia Kapituły. 

 Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę w  sprawie nadania Tytułu Honorowej Obywatelki 

Miasta Brzeziny Pani Teresie Szymczak większością głosów. 12 radnych opowiedziało się „za”, jedna 

osoba wstrzymała się od głosu.  

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

            Skarbnik Miasta Grażyna Mela przestawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian 

w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 rok. Poinformowała o wprowadzeniu autopoprawek. 

Projekt uchwały – w załączeniu do protokołu 

 Radna Czesława Gałecka zwróciła uwagę, że w I półroczu wydano 40.000 zł na oczyszczanie, 

50.000 zł na zieleń, a efekty są niezadowalające. Zapytała, kiedy w związku z tym będzie wyraźna 

poprawa? 

 Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta tłumaczył, że Spółdzielnia Socjalna Communal 

Service działa od niedawna pod kierownictwem nowego prezesa Ryszarda Śliwkiewicza, który stara 
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się reagować na zgłaszane uwagi do sposobu funkcjonowania Spółdzielni. Rezultaty są widoczne na 

przykład w parku miejskim. 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński stwierdził, że inwestycja w 

„zaginione miasto”, która ma pochłonąć blisko 1.000.000 zł wymaga poważnego przemyślenia, 

ponieważ w chwili obecnej są pilniejsze sprawy do wykonania i sfinansowania w istniejącym mieście.  

Radny Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej nadmienił, że 

komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały, z uwagą, że  „zaginione miasto” jest  

na razie niepotwierdzoną legendą i wydatki na ten cel wydają się obecnie nieuzasadnione. Wg niego 

są w mieście ważniejsze wydatki, jak np. remont Przedszkola Nr 3. Wizja lokalna, przeprowadzona w 

tym przedszkolu  wykazała, że placówka wymaga pilnie gruntownego remontu i zaapelował o 

szukanie środków na ten cel. Ponadto odniósł się do sprawy płac dla pracowników Spółdzielni 

Socjalnej Communal Service. Zaznaczył, że wynagrodzenia są zbyt niskie i nie są współmierne do 

trudnych warunków pracy. Nawiązał też do wniosków z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej 

z 23 sierpnia 2013 roku w sprawie braku około 150.000 zł. na wydatki oświatowe. Powiedział, że 

skarbnik miasta  wprawdzie zapowiedziała obniżenie tej kwoty do 70.000 zł, jednak to i tak zabraknie 

dużo. Podkreślił, że  priorytetem obecnej kadencji Rady powinno być budownictwo mieszkaniowe. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński zaznaczył, że owszem, pewne uchwały 

były podejmowane, jednak trzeba dostosować się do obecnej sytuacji i zweryfikować wydatki.  

Radna Grażyna Korybut wypowiedziała się, że dział  „Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego” powinien być zmodyfikowany, z uwzględnieniem bieżących potrzeb. 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Baczyński nadmienił, że debata dowodzi, iż 

nie ma aprobaty dla rozdawnictwa środków budżetowych na cele archeologiczne. 

Burmistrz powołał się na wyniki częściowych odkrywek archeologów pracujących na zlecenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z których wynika, że  na terenie naszego miasta nad rzeką 

była drewniana zabudowa z okresu późnego średniowiecza, co stanowi unikat na skalę europejską. W 

odpowiedzi na wnioski z wizytacji przedszkola Nr 3 burmistrz zadeklarował generalny remont tej 

placówki w 2014 r. 

Radny Adam Miazek powiedział, że jest pod wrażeniem ilości projektów m.in.  koncepcji 

projektu fotowoltaiki  czy „zaginionego miasta”  Obawia się, że budżet miasta nie wytrzyma tylu 

inwestycji, zważywszy na fakt, że nie wszystkie planowane dochody są pewne np. z działalności 

Straży Miejskiej. Dodał, że na poprzedniej sesji apelował o zmniejszenie deficytu. Radny Adam 

Miazek wyraził uznanie dla ogromu pracy, jaką wykonał burmistrz, lecz zaakcentował konieczność 

ratowania budżetu. 

Burmistrz podkreślił, że w tym roku nie planuje zaciągać pożyczek ani kredytów. Nadmienił, 

że wskaźnik zadłużenia budżetu nie pogorszył się. Dodał, że stara się inwestować w te projekty, które 

mogą przynieść miastu korzyści materialne. Stawia na promocję i marketing. 

Radna Czesława Gałecka zapytała, co Brzeziny zyskają na realizacji projektu „zaginione 

miasto”?. 

Burmistrz odpowiedział, że rozwój miasta stymulowany przez turystykę zaowocuje wzrostem 

jakości usług i wzrostem dostępności do nich mieszkańców i turystów. 
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Skarbnik Miasta Grażyna Mela odczytała projekt uchwały.  

W głosowaniu 9 radnych było „za”, 1 - „przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

10.3. zmiany uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny w 

zakresie gospodarki komunalnej 

Zastępca burmistrza przedstawił uzasadnienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej. 

Projekt uchwały w załączeniu. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformowała o pozytywnej opinii tego 

projektu. 

Radni podjęli uchwałę większością głosów. 11 radnych było „za”, 2 wstrzymało się od głosu. 

10.4. przekazania do Sadu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi IX Zamiejscowy  

Wydział Cywilny z siedzibą w Brzezinach skargi Państwa Krystyny i Stanisława  

Kejnów 

Radny Jakub Piątkowski przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 

przekazania do Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi IX Cywilny Wydział Zamiejscowy z 

siedzibą w Brzezinach skargi Państwa Krystyny i Stanisława Kejnów. 

 Radny Tadeusz Barucki wyraził wątpliwość, czy Rada Miasta Brzeziny jest władna, by 

przekazać przedmiotową skargę do sądu. Uważa, że tylko skarżący mają takie prawo, ponieważ to oni 

są stroną w postępowaniu. Dodał, że Urząd Marszałkowski pochopnie skierował sprawę do nas, 

tymczasem powinien przesłać skargę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania sprawy. 

 Radna Czesława Gałecka wyraziła zaniepokojenie faktem, że spór między miastem a Krystyną 

i Stanisławem Kejnami trwa tak długo. Zapytała, czy nie można wypracować porozumienia i zawrzeć  

ugody? 

             Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzenie się mecenas Agnieszki Piwek na jakim 

etapie jest postępowanie sądowe w toczącej się sprawie?  

 Radca prawny Agnieszka Piwek wytłumaczyła, że pismo państwa Kejnów było poddane przez 

nas dokładnej analizie prawnej, w uzasadnieniu do projektu uchwały szczegółowo wyjaśniono stan 

faktyczny i prawny. Powiedziała, że istotą sprawy jest skierowane przez Krystynę i Stanisława 

Kejnów do władz miasta wezwanie do zwrotu działki nr 295, tymczasem w tej sprawie toczy się spór 

w sądzie i to jest organ władny  do rozstrzygania tej kwestii. My mamy obowiązek  stosować się do 

postanowień sądu. Zaznaczyła, że próby zawarcia ugody były podejmowane, a co się tyczy trwających 

procesów sądowych, potrzebna jest tu specjalistyczna wiedza – biegłego geodety. Wyeksponowała 

fakt, że omawiany projekt uchwały nie uniemożliwia złożenia zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa.  

 Radny Tadeusz Barucki podkreślił, że nie podważa wiedzy pani mecenas, jednak podejrzewa, 

że sąd odeśle dokumenty, które przekażemy lub sprawa będzie rozpatrywana przez sąd  rok lub dłużej. 

 Radca prawny Agnieszka Piwek powiedziała, że możemy zapytać  pani Krystyny Kejny, czy 

złożone zostało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 
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 Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta powołał się na pismo Wojewody Łódzkiego z 2 

sierpnia 2013 r., w którym zawarte są instrukcje dotyczące postępowania w sprawach skargowych. 

Powiedział, że przemyślał dogłębnie sprawę, przeprosił za emocjonalne wypowiedzi pod adresem 

skarżących. Powiedział, że Państwo Kejnowie powinni wystosowywać wnioski do Skarbu Państwa. 

My działamy na podstawie decyzji uwłaszczeniowej z 2004 roku oraz w oparciu o pozwolenie na 

budowę, czyli dokumenty będące w obrocie prawnym. 

 Radca prawny Agnieszka Piwek, odpowiadając radnemu Tadeuszowi Baruckiemu, 

stwierdziła, że Gmina Miasto Brzeziny również jest  stroną – uczestnikiem postępowania. 

 Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Baczyński dodał, że to nie będzie nowa 

sprawa, ale sąd dołączy przesłane przez nas dokumenty do sprawy, która jest w toku.  

 W tym momencie przewodnictwo nad obradami Rady Miasta Brzeziny przejęła 

wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk, ponieważ przewodniczący Rady musiał opuścić posiedzenie. 

  Radny Tadeusz Barucki zapytał, co podjęcie tej uchwały wniesie do postępowania. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Brzeziny Zofia Krawczyk zapytała, czy jest sens 

podejmować tę uchwałę. 

 Radca prawny Agnieszka Piwek odpowiedziała, że wyraziła swoją opinię, ale decyzja należy 

do radnych. 

 Uchwała została podjęta większością głosów. 7 radnych było „za”, 1 – „przeciw”, 4 

wstrzymało się od głosu. 

 10.5. pozostawienia skargi bez rozpoznania 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Brzeziny Zofia Krawczyk odczytała projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem w sprawie pozostawienie skargi bez rozpoznania. Skarga jest anonimowa i zgodnie z 

przepisami  nie musi być rozpatrywana.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski powiedział, że opinia Komisji Rewizyjnej jest 

jednoznaczna w tej sprawie – nie będziemy zajmować się anonimami. 

 Uchwała została podjęta jednogłośnie. 9 radnych opowiedziało się „za”. 

 11. Wolne wnioski i sprawy różne 

 Radny Grzegorz Kędzia wnioskował o uporządkowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic 

Słoneczna/Słowackiego oraz o wyrównanie nawierzchni ul. Sejmu Wielkiego. 

 Zastępca burmistrza Roman Sasin zadeklarował, że zajmie się tymi sprawami. 

 Radny Tadeusz Barucki wysunął propozycję zryczałtowania niektórych opłat za prace 

wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w celu wyeliminowania drobnych 

zleceń.  Poprosił o interwencję w sprawie zarośniętych chwastami brzegów rzeki przy stacji paliw 

CPN.  Poruszył  temat braku reakcji urzędu na zgłaszane kilkakrotnie sprawy porządkowe jak: 

uszkodzone słupki na Pl. Jana Pawła II, uszkodzony, szpecący pojemnik na selektywną zbiórkę przy 

pasażu. W sprawie kiosku  przy ul. Konstytucji 3 Maja zwraca się do zastępcy burmistrza na każdej 
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sesji od kilku miesięcy i nie ma efektu.  Zapytał, na jakim etapie są przygotowania do jubileuszu 650-

lecia nadania praw miejskich Brzezinom. 

 Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że po wakacjach odbędzie się spotkanie, na którym 

zostanie opracowana koncepcja i program. 

 Radna Grażyna Korybut zgłosiła chęć udziału w pracach komitetu obchodów 650 – lecia 

potwierdzenia praw miejskich Brzezin. 

 Radny Michał Drożdż, nawiązując do 69-tej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, 

zapytał, dlaczego nie zorganizowano u nas obchodów z tej okazji.   

 Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że oficjalnych uroczystości nie było, ale tak, jak w 

całym kraju uczczono to wydarzenie minutą ciszy. Dodał, że uroczyście celebrujemy okrągłe rocznice.  

 Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia wyjaśnił, że z prywatnej inicjatywy złożono pod 

pomnikiem na Pl. Jana Pawła II wiązankę kwiatów oraz zapalono znicze. 

Radna Grażyna  Korybut powiedziała, że ktoś z władz miasta powinien koordynować obchody 

ważnych rocznic.  

 Następnie głos zabrała mieszkanka Brzezin Krystyna Kejna. Poprosiła o zgodę na nagranie  

tego fragmentu sesji. Uwypukliła fakt, że upłynął rok od czasu, gdy po raz pierwszy przedstawiała 

swoją sprawę Radzie Miasta Brzeziny. Powiedziała, że od lutego 2011 roku toczy się postępowanie 

sądowe. Nadmieniła, że od 2008 roku kierowała do Urzędu Miasta Brzeziny pisma, wnioski, prośby, 

petycje, licząc na reakcję władz miasta. Dodała, że dwukrotnie wyrażała swoje stanowisko na 

posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego. Zarzuciła radnym, że nie 

odnieśli się do merytorycznej strony przedmiotowej prawy.  Powiedziała, że na podstawie wadliwej 

decyzji opartej na poświadczeniu nieprawdy poprzedniej burmistrz, miasto przejęło jej działkę. 

Uważa, że na spornym terenie miasto nie powinno budować drogi. Żeby nie przeszkodzić unijnej 

inwestycji, sąd nie uznał naszego wniosku i drogę wybudowano przy ścianie naszego domu                

Z sarkazmem podkreśliła, że jest „wdzięczna za niezwykły gest Rady Miasta”, która podjęła uchwałę 

o przekazaniu jej sprawy do Sądu Rejonowego. Zapytała,  czy radni nie poczuwają się do obowiązku 

rozpatrzenia jej sprawy? Zapowiedziała, że w obecnej sytuacji jest zmuszona zwrócić się o pomoc do  

mediów, co na pewno nie przyniesie władzom miasta splendoru. Wg niej państwo oraz władza 

samorządowa w jej sprawie nie funkcjonowały skutecznie .Jej zdaniem „komunizm nie skończył się  u 

nas 4 czerwca 1989 roku”. 

 Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował, że na budowie ul. Kordeckiego trwają 

ostatnie poprawki . Powiedział, że aby nie utrudniać życia państwu Kejnom będziemy wnioskować do 

właściwego organu, aby z odcinka ul. Kordeckiego przy ich posesji  wyłączyć ruch pojazdów 

ciężarowych.  

 Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że jesteśmy w posiadaniu dokumentu, na którym  

pracownik Urzędu Miasta nie wyraził zgody na rozbudowę domu państwa Kejnów poza granicami ul. 

Słowackiego. Nie ma natomiast żadnego śladu w dokumentach, z którego wynikałoby, że była 

burmistrz pani Ewa Chojka poświadczyła nieprawdę. Wg burmistrza właściwym organem, do którego 

można mieć żądania w tej sprawie jest Wojewoda lub inny organ reprezentujący Skarb Państwa. 
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 Skarbnik Grażyna Mela poinformowała, że  Urząd Miasta przygotowuje się do emisji obligacji 

komunalnych i w związku z tym burmistrz będzie wnioskował o odbycie w przyszłym tygodniu sesji 

nadzwyczajnej Rady Miasta dla rozpatrzenia i przyjęcia niezbędnych do tego uchwał Rady. 

12. Zakończenie sesji. 

 

         Wobec wyczerpania porządku dziennego, wiceprzewodnicząca  zamknęła XXXIX  sesję Rady. 

Protokołował: Janusz Sidor 

                                                                                                 Przewodniczący Rady    

                                                                                                   Zbigniew Bączyński 


