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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XLIII sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Informacja nt. projektu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2014 r. 

9. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich 

składania. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

10.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013      

          – 2023, 

10.3.  uchylenia uchwały Nr XLIII/206/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31   

          października 2013 r., 

10.4.  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami     

          komunalnymi, 

10.5.  zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe           

          odprowadzanie ścieków, 

10.6.  wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

          w  Brzezinach, 

10.7.  przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi    

          podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, 

10.8. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego podjęciem   

         przez Radę Miasta Brzeziny uchwały Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny 

         z  dnia 29 listopada 2004 r. 

11.  Zakończenie obrad. 

 

1. Otwarcie obrad. 
 

      Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński, otwierając obrady XLIV sesji Rady, 

przywitał obecnych radnych, burmistrza Marcina Plutę z jego zastępcą Romanem 

Sasinem, kierownictwo Urzędu Miasta: sekretarz Grażynę Dziedzic i skarbnik Grażynę 

Melę, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i prezesów spółek oraz przybyłych 

mieszkańców miasta Brzeziny. 

 

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad – w chwili rozpoczęcia sesji 

obecnych było 13 radnych. Swoje spóźnienie usprawiedliwiła radna Grażyna Korybut.  

Z godzinnym spóźnieniem przybyła na sesję radna Halina Szczepaniak. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady po przedstawieniu  propozycji porządku obrad zapytał, czy są do 

niego uwagi lub propozycje. 



 3 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował rozszerzenie bloku rozpatrywanych projektów 

uchwał o punkt 10.9 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr XLIII/ 199/2013 o 

podatku od nieruchomości na 2014 r. Wyjaśnił, że Wydział Zamiejscowy Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Skierniewicach w rozmowie telefonicznej zażądał wprowadzenia 

w uchwale podatkowej zapisu o jej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski wniósł o rozszerzenie bloku 

uchwał o punkt 10.10 w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na burmistrza miasta. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że w proponowanym porządku obrad zabrakło punktu 

dot. wolnych wniosków i zaproponował umieszczenie go w pozycji 11, natomiast punkt 

„Zakończenie obrad” otrzymałby nr 12. 

 

Radni zaakceptowali propozycje zgłoszonych zmian w porządku obrad13 głosami „za”,  

a następnie zatwierdzili zmieniony porządek obrad jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokółu XLIII sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6 Interpelacje i zapytania radnych. 

      7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

      8 .  Informacja nt. projektu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2014 r. 

      9   .Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich   

            składania. 

10.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

10.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013      

          – 2023, 

10.3.  uchylenia uchwały Nr XLIII/206/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31   

          października 2013 r., 

10.4.  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami     

          komunalnymi, 

10.5. zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe           

          odprowadzanie ścieków, 

10.6.  wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

          w  Brzezinach, 

10.7  przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi    

          podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, 

10.8. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego podjęciem   

         przez Radę Miasta Brzeziny uchwały Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny  

         z  dnia 29 listopada 2004 r. 

10.9. zmiany uchwały Nr XLIII/ 199/2013 Rady Miasta z dnia 31 października 2013 r.  

         w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, 

          10.10. pozostawienia skargi bez rozpoznania. 

      11.  Wolne wnioski. 
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12.  Zakończenie obrad. 

 

4. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Miasta 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół XLIV sesji został sporządzony, 

podpisany i zamieszczony na stronie internetowej BIP miasta Brzeziny. Nadmienił, że jest 

także dostępny  w wersji papierowej w biurze Rady. Zapytał, czy są uwagi do protokołu  

z poprzedniej sesji? 

Ponieważ nie zgłoszono uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. 

 

Głosowało 13 radnych, z których 8. było „za”, 1. - „przeciw”, 4. wstrzymało się od głosu. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił informację o zakresie prac swoich i zastępcy Romana 

Sasina w okresie miedzy sesjami tj. od 4 do 27 listopada 2013 r.  

4 listopada burmistrz odbył spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014 – 

2020. Następnego dnia burmistrz wraz z prezesem TBS Sp. z o. o. spotkał się w 

Warszawie z przedstawicielami BGK w sprawie spłaty zaciągniętego kredytu na zadanie 

inwestycyjne – budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Warszawy 6b. 8 

listopada rozpoczął się odbiór zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa ulic przy 

osiedlu Szydłowiec w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacyjnej”. Rozliczenie 

inwestycji z Województwem Łódzkim nastąpi w   grudniu. Inwestycja została 

dofinansowana z funduszu UE w kwocie 7.191.007,05 zł. 11 listopada wraz z radnymi, 

burmistrz brał udział w uroczystych obchodach 95. rocznicy odzyskania niepodległości.   

13 i 14 listopada burmistrz brał udział w charakterze prelegenta w Europejskim Forum 

Gospodarczym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W wydarzeniu 

brali udział m. in. Witold Stępień - marszałek województwa łódzkiego, Jacek Męcina – 

sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marek Belka - prezes NBP, 

prof. Zdzisława Janowska z UŁ oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej 

Kaczorowski. 14 listopada burmistrz uczestniczył w VII Gali Przedsiębiorczości 

Społecznej, której celem była promocja idei ekonomii społecznej gdzie został 

uhonorowany statuetką „Złotego Kłosa” w kategorii Urzędnika Przyjaznego 

Organizacjom Pozarządowym w regionie łódzkim 2013 r. Również tego dnia odbył się 

objazd trasy linii 90 w kierunku Andrespola. 15 listopada w ramach II Międzynarodowej 

Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych w Brzezinach odbyły się 

spotkania tematyczne i wizyty studyjne w grupach branżowych, którym przewodniczył 

burmistrz. W spotkaniu udział wzięli goście, m.in. ze Szwecji i Szkocji. Tego samego 

dnia w sali konferencyjnej UM w Brzezinach odbyło się po raz pierwszy w Brzezinach 

posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich – ogólnopolskiej organizacji samorządowej, 

reprezentującej interesy miast oraz wspierającej samorządność lokalną i dążenie do 

lepszego rozwoju polskich miast. 

W dn. 18 – 22 listopada z-ca burmistrza przebywał z wizytą studyjną w Dublinie w 

ramach projektu „PWP AD – AAM adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających 

rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim” współfinansowanym 

ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19 listopada w auli 

CPiK w Brzezinach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Razem Możemy 

Więcej” realizowany w partnerstwie przez Gminę Miasto Brzeziny oraz Stowarzyszenie 
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Wsparcia Społecznego „Ja – Ty – My”. Burmistrz poinformował, że 25 listopada wniosek 

na realizację Programu pt. „Rewitalizacja Społeczna w mieście Brzeziny” przeszedł 

pozytywnie ocenę merytoryczną i został rekomendowany do dofinansowania w 100% na 

kwotę 827.370,00 zł. 26 listopada burmistrz wraz z zastępcą, prezesem PEC i sekretarz 

miasta spotkali się z przedstawicielami włoskiej firmy zajmującej się dystrybucją              

i sprzedażą gazu ziemnego w sprawie ugazowienia miasta Brzeziny. Podczas spotkania 

omawiano sprawy rozwoju miasta i zapotrzebowania na gaz. Następnego dnia burmistrz 

brał udział w spotkaniu eksperckim w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat 

zmian w ustawie dotyczącej klauzul społecznych. Pełna informacja  – w załączeniu do 

protokołu. 

 

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał radny Tadeusz Barucki, który wyraził swoje 

niezadowolenie z nieobecności burmistrza lub zastępcy na posiedzeniach komisji. Zadał 

pytanie dotyczące współpracy miasta z włoską firmą w zakresie dystrybucji gazu 

ziemnego. Radnego interesowały też efekty wizyty studyjnej zastępcy burmistrza  

w Irlandii. 

 

Burmistrz przeprosił za nieobecność swoją i zastępcy na posiedzeniach komisji i wyjaśnił, 

że jej powodem był udział w ważnych dla miasta wyjazdach służbowych. Dodał, że na 

posiedzeniach komisji burmistrza reprezentowały panie sekretarz i skarbnik. W sprawie 

doprowadzenia gazu ziemnego do Brzezin burmistrz poinformował, że istnienie  gazu 

jako źródła energii jest ważne z punktu widzenia logistyki i konkurencyjności oferty 

inwestycyjnej miasta. Rynek gazownictwa jest uwolniony i nie jest ważne, jakiego 

wykonawcę rurociągu przesyłowego wybierze  operator „GAZ – SYSTEM S.A.” Łódź. 

Wyjaśnił, że jego zastępca pojechał do Irlandii zdobywać doświadczenie w zakresie 

przystosowania pracowników, którzy dotychczas nie byli zatrudnieni i nie mają 

dostatecznych umiejętności w komunikowaniu się w procesie pracy. 

 

Radny Krzysztof Jeske podziękował władzom miasta za zakończenie inwestycji  

przebudowy dróg na osiedlu Szydłowiec. Prosił jednocześnie o usunięcie drobnych 

uchybień w zakresie oznakowania dróg oraz zagospodarowania zieleni miejskiej na tym 

osiedlu.   

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że prace, o których wspomniał radny Jeske, będą wkrótce 

zakończone, a oznakowanie ulic jest obecnie uzgadniane ze Starostwem i Powiatową 

Komendą Policji. 

 

Przewodniczący Rady pogratulował burmistrzowi  Marcinowi Plucie wyróżnienia 

„Złotego Kłosa” dla Urzędnika Przyjaznego Organizacjom Pozarządowym w roku 2013, 

która została wręczona burmistrzowi 14 listopada na uroczystej VII Gali 

Przedsiębiorczości Społecznej w Filharmonii Łódzkiej. Przewodniczący pogratulował 

także uczniom II klas oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 zajęcia II miejsca   

w konkursie wojewódzkim w zakresie bezpieczeństwa. 

 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o stan realizacji zadania inwestycyjnego budowy 

schroniska dla zwierząt. 
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Zastępca burmistrza odpowiedział, że zadanie to zostało na razie wstrzymane ze względu 

na przeprojektowanie zakresu robót. Schronisko musi być zgodne z przepisami 

sanitarnymi i weterynaryjnymi Unii Europejskiej. Zwiększą się o ok. 30 % zarówno 

zakres, jak i koszty tego zadania w porównaniu do pierwotnych ustaleń. 

Burmistrz wyjaśnił, że zamierzamy ograniczyć wielkość powierzchni schroniska do 150  

m
2
 Budową i prowadzeniem schroniska dla zwierząt zajmować się będzie Spółdzielnia 

Socjalna Communal Service. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał, czy do budowanego  parkingu przy ul. Kardynała 

Wyszyńskiego będzie możliwy dojazd od strony osiedla Kulczyńskiego. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że nie jest to inwestycja, tylko utwardzenie placu na potrzeby 

parkowania samochodów. Dojazd od strony osiedla Kulczyńskiego zostanie udostępniony 

po uzgodnieniu przemieszczenia trzepaka z Zarządem Brzezińskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

 

Radna  Czesława Gałecka zapytała, czy pewne jest pokrycie finansowe zadań 

inwestycyjnych. Interesowała ją zwłaszcza wymiana chodnika w ul. Św. Anny. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że zamierzamy uporządkować ul. Żeromskiego, a przy 

okazji inwestycji energetycznej, finansowanej ze środków PGE, chcemy uporządkować 

ulicę Wodociągową. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że w pierwszej kolejności będziemy starać się o zabezpieczenie 

środków na zadanie modernizacji Przedszkola Nr 3. Jeśli znajdą się dodatkowe środki  

w budżecie miasta, to będziemy realizować kolejne zadania. 

 

Radny Tadeusz Pabin poruszył temat  przejezdności ul. Tulipanową przy przychodni na 

„Osiedlu Kwiatowym” oraz ul. Piłsudskiego przy parku miejskim, gdzie przejazd  

utrudniają zaparkowane samochody pacjentów tamtejszej przychodni. Według radnego 

przyczyną tych niedogodności jest brak miejsc parkingowych przy prywatnych 

przychodniach. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że przychodnia przy ul. Tulipanowej ma swój parking za 

budynkiem, tylko niewielu kierowców z niego korzysta, chcąc podjechać jak najbliżej 

wejścia. Natomiast budowa parkingu dla przychodni na ul. Piłsudskiego wiązałaby się  

z koniecznością uszczuplenia powierzchni parku, do czego nie chcemy dopuścić. 

 

Burmistrz uzupełnił powyższą informację, powiadamiając o projekcie budowy parkingu 

dla przychodni rejonowej na ul. Bohaterów Warszawy w systemie partnerstwa publiczno 

– prywatnego. 

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła o informację na temat przygotowań do funkcjonowania 

budynku noclegowni Towarzystwa im. Św. Brata Alberta. 

  

Burmistrz odpowiedział, że budynek jest remontowany, ocieplany i powinno poprawić się 

ogrzewanie tego budynku. 
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Radna Małgorzata Pyka podważyła skuteczność przeprowadzonej deratyzacji w mieście, 

ponieważ w wielu miejscach pojawiają się szczury. Pytała także o naprawę nawierzchni 

ul. Ludowej. 

 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że deratyzacja jest skuteczna, wówczas, gdy sprawna jest 

koordynacja wszystkich zainteresowanych uczestników odszczurzania. Takiej koordynacji 

w tym roku niestety zabrakło. W sprawie utwardzenia nawierzchni ul. Ludowej stwierdził, 

że zamówione jest kruszywo, które, gdy tylko pozwolą warunki pogodowe, zostanie użyte 

do naprawy ulic Ludowej, Polnej, Spokojnej i Cichej. W  celu prowadzenia takich robót 

kupujemy przyczepę ciągnikową dla Spółdzielni Socjalnej. 

 

Radna Barbara Kozłowska przypomniała, że  nie po raz pierwszy zgłasza potrzebę 

wyremontowania niewielkiego odcinka ul. Przechodniej. Za każdym razem zastępca 

burmistrza zapewnia o zajęciu się tym odcinkiem wspomnianej ulicy. Są to jednak jak 

dotychczas zapewnienia bez pokrycia. Prosiła też o wycięcie uschniętych drzew przy 

bloku na ul. Reformackiej 2/4 

 

Zastępca burmistrza przeprosił radną  i powiedział, że odcinek ul. Przechodniej zostanie 

naprawiony i uschnięte drzewa przy ul. Reformackiej będą wycięte. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk wnioskowała o  modernizację ul. Leśnej. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że kolejno w 2014 r. będą naprawiane ulice: Krasickiego, 

Ludowa, Leśna i Mrocka. 

 

Radna Halina Szczepaniak, nawiązując do swojej wypowiedzi na poprzedniej sesji Rady 

zapytała, w jaki sposób zabezpieczono ścianę baraku na ul. Krakówek. Powiedziała, że od 

trzech lat upomina się bezskutecznie o remont baraku na Krakówku. Nie rozumie takiego 

lekceważącego traktowania mieszkających tam ludzi.  Zapytała także, ilu mieszkańców 

zostało wyprowadzonych ze sprzedanej kamienicy na ul. Berka Joselewicza? 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że  2 mieszkania z baraku na ul. Krakówek są 

chwilowo wyłączone z użytkowania i będą jeszcze przed mrozami częściowo naprawione. 

Resztę robót trzeba przełożyć do wiosny 2014 roku. Powiedział, że wielu mieszkańców 

nie dba o stan swoich mieszkań i dewastuje je. Dlatego potrzebne są mieszkania socjalne, 

dla tych, którzy niszczą mieszkania lub nie mają środków na zapłacenie czynszu. 

Budynek na ul. Berka  Joselewicza jest obecnie budynkiem prywatnym i sprawa 

wyprowadzenia i zasiedlania tego budynku  należy do właściciela. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o odbudowę budynku na stadionie sportowym. 

 

Burmistrz odpowiedział, że po rozebraniu poprzedniego budynku pozostały fundamenty, 

piwnice i strop, które podlegają  osuszaniu. Na rozpoczęcie robót mamy zabezpieczone  

400 tys. zł i mamy szanse na otrzymanie 1 mln zł ze środków PFRON, przeznaczonych na 

dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

 

Radna Grażyna Korybut poinformowała, że 6 listopada oglądała w Internecie wywiad  

z prezesem Spółdzielni Socjalnej, który powiedział, że zatrudnia 26 pracowników, w tym 

osoby bezdomne.  Jako przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych prosi o pisemną 

informację na temat funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej ze szczególnym 
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uwzględnieniem zatrudnienia w niej osób dotychczas bezrobotnych oraz osób 

bezdomnych. 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie widział materiału i po obejrzeniu udzieli informacji pani 

radnej. 

 

Radna Grażyna Korybut zwróciła się do burmistrza o właściwe przedstawianie  

w wywiadach TV i wyeksponowanie zaangażowania  w odbudowę kościoła Św. Anny 

społecznego komitetu i proboszcza parafii. 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie odpowiada za realizację programu TV. Wywiad, którego 

udzielił stacji TV, trwał 1,5 godz., natomiast to co pokazano zostało przez realizatora   

w większości wycięte, w tym to co mówił o roli społecznego komitetu w odbudowie 

kościoła Św. Anny. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, czy w przyszłych planach 

inwestycyjnych miasta  znajduje się budowa placów zabaw dla małych dzieci przy  obu 

szkołach podstawowych? 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady przypomniał zebranym, że zgłaszał wcześniej 

wniosek o  wybudowanie placu zabaw dla małych dzieci w wieku od 2 do 5 lat jako punkt 

budżetu obywatelskiego na 2014 rok, ale nie podjęto na razie tej inicjatywy. 

Przewodniczący uważa, że place zabaw dla małych dzieci są potrzebne zwłaszcza przy 

blokowiskach. Jeden z nich mógłby powstać przy Szkole Podstawowej Nr 2 i mógłby 

mieć nazwę im. 650 – lecia Miasta Brzeziny. Z takim samym, pisemnym wnioskiem 

wystąpili rodzice dzieci Szkoły Podstawowej Nr 2, który wpłynął na jego ręce kilka dni 

temu. Wniosek podpisało około 300 rodziców. 

 

Radny Michał Dróżdż przypomniał, że wnioskował wcześniej o urządzenie placu zabaw 

dla małych dzieci na terenie pływalni lub przy ul. Przechodniej. 

 

Burmistrz przekazał informację, że dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 zgłosił plac zabaw 

do konkursu firmy NOVUM, w którym nagrodą jest dofinansowanie  w wysokości 15 tys. 

zł. Zdaniem burmistrza plac zabaw dla małych dzieci mógłby  być zlokalizowany na 

terenie miejskiej pływalni, a więc w pobliżu dużego osiedla przy ul. Kulczyńskiego. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił zastrzeżenie co do tej lokalizacji. Nie ma tam elementów 

zacieniających teren: drzew i krzewów, co w przypadku intensywnego nasłonecznienia  

powoduje, że jest tam tzw. „patelnia”, ponadto miejsce jest położone  dosyć daleko od 

centrum miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki zamierzał przejść do poruszenia tematu inwestycji, ale 

przewodniczący Rady poprosił go, aby z tym zaczekał do następnego punktu obrad,  

z czego radny był niezadowolony. Wyraził swoją dezaprobatę,  twierdząc, że  „innym 

wolno, a mnie nie?”. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła o rozszerzenie zagadnienia związanego z utworzeniem 

Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych już 

wcześniej była przeciwna, aby łączyć lokalizację obiektów dla osób niepełnosprawnych  

z terenami i obiektami przeznaczonymi dla działalności sportowej. 
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7. Odpowiedzi na interpelacje 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni otrzymali odpowiedzi na złożone interpelacje  

i zapytania oraz czy są z nich zadowoleni? 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że otrzymał odpowiedź, ale ma obiekcje, gdyż 

interpelacja została złożona w imieniu p. Grzegorza Mospinka po tym jak jego sprawa 

została  zlekceważona w Urzędzie Miasta. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że jako przewodnicząca Komisji Spraw 

Społecznych oczekuje już drugi miesiąc na poprawienie programu polityki mieszkaniowej 

miasta Brzeziny. Zgłaszała swoje uwagi do tego opracowania wraz z radną Małgorzatą 

Pyką i oczekują na poprawiony program. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że na grudniowej sesji Rady zostanie przedstawiony 

projekt uchwały o mieszkaniowym zasobie gminy. 

 

Radna Małgorzata Pyka  powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi, o którą prosiła 

dotyczącą liczby mieszkańców zobowiązanych do złożenia deklaracji w sprawie odbioru 

odpadów komunalnych. Niepełna jest także informacja o kosztach promocji Centrum 

Promocji i Kultury. Z przeprowadzonej przez radną analizy wydatków i dotacji CPiK 

wynika nierówne traktowanie podmiotów. Jako przykład podała  Stowarzyszenie 

Wsparcia Społecznego, które opłaca pełny czynsz, czego nie można powiedzieć o innych 

jednostkach. Twierdzi także o nieracjonalnym dotąd  zagospodarowaniu pomieszczeń 

przeznaczonych w CPiK do wynajmu. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że nie zna ostatnich ustaleń dotyczących Poczty 

Polskiej, która miała zamiar wynajmować większą część pomieszczeń na parterze 

budynku CPiK. Dodał, że w budynku tym umieszczono wiele organizacji ożywiających  

działalność kulturalną  Brzezin jak np. ZHP, orkiestra miejska, Koło Gospodyń Miejskich. 

 

Radna Małgorzata Pyka oceniła, że nie opłaciło się wydać dużych pieniędzy na obiekt  

Telekomunikacji i teraz szukać najemców. 

 

Radna Grażyna Korybut nawiązała do argumentu, że nie będzie dużych nakładów na 

utrzymanie budynku CPiK, prawda jest jednak inna. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że posiada dostęp do danych, z których wynika spory deficyt 

z wynajmu lokali budynku CPiK w stosunku do stanu sprzed kupna obiektu 

Telekomunikacji – spadły wpływy podatkowe z tego budynku. W związku z tym poprosił 

burmistrza o wyjaśnienie. 

 

Burmistrz  poprosił o cierpliwość, ponieważ prowadzi rozmowy z dwoma dużymi 

bankami: Bankiem Zachodnim i Wielkopolskim Bankiem Kredytowym. Jeśli negocjacje 

się powiodą, to budynek będzie przynosić dochód. Burmistrz zaprzeczył, aby różne 

podmioty działalności społecznej  były traktowane wybiórczo i nierówno. 
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Radny Tadeusz Barucki, w odniesieniu do informacji Centrum Promocji i Kultury, 

chciałby wiedzieć, jakie środki wydatkowano na poszczególne działalności w stosunku do 

liczby osób uczestniczących w różnych spotkaniach. 

 

Burmistrz zaproponował odbycie posiedzeń zainteresowanych komisji na terenie CPiK, 

aby zobaczyć, jak toczy się tam ożywiona działalność. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że można dostrzec ożywienie działalności kulturalnej 

i towarzyskiej, chodzi tylko o to, czy wydatkowane na niektóre z nich środki publiczne są 

zasadne. 

 

8. Informacja nt. projektu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił skarbnik Grażynę Melę o przypomnienie radnym, jaka 

obowiązuje procedura i terminy zgłaszania propozycji wydatków budżetowych na 2014 

rok w procesie uchwalania budżetu na 2014 r. 

 

Skarbnik miasta Grażyna Mela przekazała informacje o terminach i zadaniach, których 

należy przestrzegać przy zgłaszaniu wniosków do przyszłorocznego budżetu miasta: 

 

- komisje do 30 listopada mają sformułować opinie o projekcie uchwały budżetowej, które 

mają zgłosić do Komisji Finansowo – Budżetowej, 

 

- Komisja Finansowo – Budżetowa opiniuje w/w wnioski i przekazuje je w terminie do 5 

grudnia do burmistrza, 

 

- burmistrz w terminie do 10 grudnia składa autopoprawkę do projektu budżetu do Rady 

Miasta. 

 

Następnie skarbnik poinformowała obecnych o projekcie budżetu Gminy Miasto Brzeziny 

na 2014 rok – w załączeniu do protokołu. Materiał ten radni otrzymali przed sesją rady  

i był on przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzi w sprawie projektu budżetu na 2014 r. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki powiedział, że  

w projekcie wydatków 2014 r. brak jest zadania związanego z remontem Przedszkola Nr 

3. Zauważył, że z projektu „zaginione miasto” została zdjęta  kwota 1 mln zł, ale nie 

przeznaczono ich na remont przedszkola. Chciałby także wiedzieć, czy w projektowanej 

przebudowie dróg z programu „schetynówek” mieści się budowa chodników na ul. 

Przedwiośnie i Głowackiego? 

 

Skarbnik miasta odniosła się do tematu środków na remont Przedszkola Nr 3, wyjaśniając, 

że w chwili obecnej, gdy trzeba było tworzyć zręby przyszłorocznego budżetu, nie znamy 

jeszcze zakresu i wartości kosztorysowej remontu przedszkola. Dlatego tej pozycji nie ma  

w projektowanym budżecie. W sprawie zakresu robót inwestycyjnych na drogach  

w ramach „schetynówek” możemy coś więcej powiedzieć dopiero w  styczniu 2014 r., 

gdy rozstrzygną się konkursy w tym zakresie. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko wyraził w 

imieniu komisji zaniepokojenie w związku z okrojeniem wydatków na funkcjonowanie 

placówek oświaty i kultury w 2014 r. Radny ostrzegł przed powtórzeniem się  sytuacji 

sprzed kilku laty, gdy zaniedbania  stanu technicznego obiektu Przedszkola Nr 1 

doprowadziły do interwencji nadzoru budowlanego Starostwa i wyłączenia go  

z normalnego funkcjonowania. Spowodowało to zakłócenie w opiece przedszkolnej  

w mieście a przede wszystkim w funkcjonowaniu finansów miasta, które musiało ponosić  

niezaplanowane wydatki na inwestycje.  

 

Burmistrz Marcin Pluta wypowiedział się za rozłożeniem zakresu remontu przedszkola na 

lata 2014 -2015. 

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 Agnieszka Gazda opowiedziała się za  okresowym 

wyłączeniem działalności przedszkola przez trzy miesiące od czerwca do września 2014 r. 

w okresie I etapu  remontu. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała, dlaczego w budżecie na 2014 rok nie ma budowy 

chodnika przy ul. Kilińskiego? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że nie ma projektu technicznego  budowy chodnika oraz 

kosztorysu. 

 

Burmistrz powiedział, że musimy zweryfikować priorytety budowlane i szukać sposobu 

sfinansowania. Nie można jednak zarzucić, że nic się w mieście nie robi. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że program wychodzenia z bezdomności zależy od  

budowy domu socjalnego i funkcjonowania noclegowni. Zapytała, czy zdążymy jeszcze  

w obecnej kadencji znaleźć środki i rozpocząć budowę domu socjalnego? Obawia się, że 

1 mln zł nie wystarczy na to zadanie. 

 

Burmistrz odpowiedział, że  liczy na dofinansowanie tego zadania ze środków 

zewnętrznych. Przy budowie domu przez TBS możemy uzyskać 50% dofinansowania. 

Łącznie możemy dysponować na ten cel 2. milionami zł. Rozpatrujemy także możliwość 

wykupienia na ten cel budynku administracyjnego po „Daminie” przy ul. Przemysłowej. 

 

Radna  Grażyna Korybut powiedziała, że na realizację jednego z ważniejszych punktów 

deklaracji wyborczego jest coraz mniej czasu i obawia się, że można z tym nie zdążyć. 

Proponuje zrobić analizę prowadzącą do wyboru. Jeśli nie zdążymy z budową, to może 

lepiej będzie  kupić budynek po „Daminie” i rozpocząć jego adaptację. 

 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że niepotrzebne są różnice zdań pomiędzy 

burmistrzami w sprawie rozwiązań problemu budowy budynku socjalnego, zarówno jeśli 

chodzi o lokalizację, jak i przeznaczenie budynku. Nie wiemy, czy burmistrz myśli  

o budowie domu socjalnego, czy komunalnego. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że rozpatrywane są 3 lokalizacje: przy ul. Szarych Szeregów, przy ul. 

M.C. Skłodowskiej i w budynku po „Daminie”. Mamy na razie na ten cel 1 mln. zł 

chcemy wybudować 20 kompletów niewielkich mieszkań zarówno socjalnych jak i 

komunalnych. 
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      9. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich   

          składania. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację na temat oświadczeń majątkowych radnych 

– w załączeniu do protokołu. Powiedział, że w większości nieprawidłowości wykazano  

w nich drobne błędy i nieścisłości, konieczne jednak do usunięcia. Każda pozycja  

w oświadczeniu powinna być wypełniona. Nie stawia się kresek, lub słów „nie dotyczy” 

tam gdzie one nie pasują do kontekstu. Trzeba odpowiedzieć na pytanie np. „ nie 

posiadam”. Odróżnić też należy dochód  od przychodu i podać adresy swoich 

nieruchomości oraz podać wartość posiadanych oszczędności, a nie pisać  „nie posiadam”. 

Przewodniczący prosił, aby radni odwiedzili pokój 318 w Urzędzie Skarbowym i dokonali 

poprawek błędów. Skomentował także niedawne doniesienia mediów o dochodzeniach 

prokuratorskich w sprawie nieprawidłowości w wypełnianiu oświadczeń majątkowych 

mówiąc, że nie są to sprawy błahe i że można podchodzić do nich z lekceważeniem.  

W tym punkcie poinformował również o wynikach analizy oświadczeń majątkowych 

innych zobowiązanych do ich składania przedłożonych przez urzędy skarbowe, 

burmistrza i wojewodę łódzkiego. 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił półgodzinną przerwę w obradach. 

 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

 

10.1.  zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2013 r. 

 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła uzasadnienie do proponowanych w listopadzie 

zmian w budżecie na 2013 r. – w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki powiedział, że opinia jest pozytywna. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały przewodniczący Rady zapytał, czy od 9 stycznia 2013 r. 

były wprowadzane zmiany w budżecie miasta? 

 

Skarbnik odpowiedziała twierdząco. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby na przyszłość w każdej następnej uchwale  

o zmianach powoływać się na wcześniejsze zmiany. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych, z których 11. było „za”, 1. - wstrzymał się od 

głosu. 

 

 

10.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Brzeziny na lata 2013 

– 2023 

 

Skarbnik miasta przedstawiła projekt uchwały o zmianach WPF na lata 2013 – 2023 –  

w załączeniu do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej przekazał pozytywną opinię  

o projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady wniósł  uwagę dotyczącą zamieszczania w uchwałach kolejnych 

zmian  w WPF w ciągu roku. 

 

      W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, 11. było „za”, 1. wstrzymał się od głosu. 

 

10.3. uchylenia uchwały Nr XLIII/206/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31       

października 2013 r. 

 

      Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Justyna Nowak uzasadniła  

potrzebę uchylenia uchwały Nr XLIII/206/2013  w sprawie deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi ingerencją Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w sprawie  oświadczeń o osobach przebywających za granicą kraju.  

 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że miał podobną uwagę w sprawie oświadczeń jak 

RIO. 

 

Naczelnik Justyna Nowak dodała, że  w miejsce oświadczenia wystarczy informacja 

zarządzającego nieruchomością o osobach czasowo przebywających za granicą. 

 

W głosowaniu  udział wzięło 13 radnych. 11. było „za”, 2. wstrzymało się od głosu. 

 

10.4.  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami     

komunalnymi 

 

Naczelnik Wydziału RI przedstawiła projekt uchwały z poprawionym wzorem deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Usunięto także definicję 

zamieszkania. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała 

pozytywną opinię  projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o poprawienie pisowni na zgodną z zasadami tworzenia 

aktów prawnych. 

 

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały ze zmianą pisowni 13 radnych głosowało 

jednogłośnie „za”. 

 

 

10.5. zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe           

odprowadzanie ścieków 

 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła załącznik do projektu uchwały, 

poprawiony w wyniku opinii Komisji Finansowo – Budżetowej, która wnioskowała  

o obniżenie na 2014 r. ceny odbioru 1 m
3     

ścieków.  

Projekt nowej, na 2014 r. taryfy opłat za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków przedstawia się następująco: 
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-  cena za 1 m
3      

wody       netto    3,68 zł 

                                           brutto   3,97 zł  

- cena za 1 m
3 

     ścieków  netto    5,11 zł 

                                           brutto   5,52 zł
 
. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że na wzrost cen wody i ścieków znacząco wpłynęło 

podwyższenie podatku od nieruchomości na 2014 r. Ponieważ ceny proponowane są 

niższe, niż wynika z kalkulacji spółki ZUK, istnieje konieczność dofinansowania spółki  

z budżetu miasta w wysokości 300 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że z taką dotacją musimy się liczyć. Jest to wynik 

dbałości Rady Miasta o interes mieszkańców, gdyż nie wyrażono zgody na wysokie 

podwyżki opłat za wodę i ścieki. Zdaniem przewodniczącego Rady taka dotacja jest 

najsprawiedliwszą formą wsparcia mieszkańców, ponieważ wszyscy korzystają z dostępu 

do wody, a większość odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej. 

 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował prezesowi ZUK za elastyczność w negocjacjach 

pomiędzy burmistrzem, spółką ZUK i Radą Miasta przy ustalaniu taryfy za wodę i ścieki 

na 2014 r. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, jaka jest różnica pomiędzy planowaną dotacją dla 

ZUK w wysokości 110 tys. zł i dotacją w wysokości 300 tys. zł? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że są to całkiem inne sprawy. Dotacja w wysokości 110 tys. zł. 

wynika z opłaty, jaką miasto wnosi do ZUK z tytułu odbioru i oczyszczania wód 

opadowych, natomiast dotacja w wysokości 300 tys. zł. jest dotacją do cen wody  

i ścieków jako rekompensata za utracone dochody spółki w wyniku ingerencji Rady 

Miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki zauważył, że największą pozycję w kosztach przy wyliczaniu cen 

za wodę i ścieki stanowi amortyzacja. 

 

Prezes spółki ZUK Janusz Cywiński powiedział, że zastosował możliwie najniższe stawki 

amortyzacji, za co został skrytykowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uzupełnił swoją informację, dodając, że w opłatach za 

wodę i ścieki nie ma opłaty stałej, którą do cen wody i ścieków stosują  niektóre inne 

samorządy. Dlatego nasze ceny nie są wysokie. Dodał, że w niektórych, innych 

samorządach, w których są niższe stawki stosuje się stałą opłatę, która nie jest 

umieszczana w cenie za metr3 ścieków i wody. Łącznie stawki te są na ogół wyższe niż  

w naszym mieście. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania, w którym 11 radnych 

glosowało „za” a 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

10.6.  wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w  Brzezinach 

 

      Projekt uchwały o wniesieniu wkładu pieniężnego do spółki ZUK przedstawiła sekretarz  

      miasta Grażyna Dziedzic  - w załączeniu do protokołu. 
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      Przewodniczący Komisji Finansowo –Budżetowej Tadeusz Barucki przekazał pozytywną 

opinię Komisji w tej sprawie. 

 

      W głosowaniu  udział wzięło 12 radnych, z których 10. było „za” i 2. wstrzymało się od 

głosu.  

 

 

10.7. przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi    

      podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł  przedstawił projekt uchwały – 

w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych radna Grażyna Korybut przedstawiła 

pozytywną opinię projektu uchwały, mimo, że były uwagi co do wysokości dotacji. 

Powiedziała, że nie dość, że  są niskie, to są jeszcze problemy z ich rozliczaniem. 

 

Radny Grzegorz Kędzia poinformował, że organizacje pozarządowe będą  rozliczane 

      nie z faktur, tylko z rezultatów swojej działalności, a zatem będzie to zmiana pozytywna. 

 

      W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13. było „za”, 1.radny nie głosował. 

 

      10.8. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego podjęciem      

      przez   Radę Miasta Brzeziny uchwały Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia    

      29 listopada 2004 r. 

 

Naczelnik Wydziału RI Justyna Nowak przedstawiła projekt uchwały o odrzuceniu 

wezwania adwokata reprezentującego spółkę T-Mobile do wzruszenia  uchwały Rady 

Miasta z 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jako niezgodnej z przepisami prawa. 

Wyjaśniła, że sprawa dotyczy legalności postawienia masztu telefonii komórkowej ERY. 

Starostwo pozwoliło na budowę tego masztu, ale w wyniku protestu mieszkańców i sprawy 

sądowej ERA  - obecnie T-Mobile utraciła możliwość przesyłania sygnału przez ten 

nadajnik. 

 

Radca prawny Agnieszka Piwek proponuje uznać żądanie T-Mobile za nieuzasadnione. 

Uchwała o zagospodarowaniu przestrzennym z 2004 roku jest ważna i należy odmówić jej 

uchylenia. 

 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że na dzisiaj uchwała jest obowiązującym prawem  

i nie będziemy jej uchylać. 

 

Doradca burmistrza Krzysztof Kotynia przypomniał, jako mieszkaniec będący stroną w 

postępowaniu, że ERA przegrała w WSA w Łodzi sprawę o legalizację masztu i zamierza 

wzruszyć uchwałę Rady z 2004 r. o zagospodarowaniu przestrzennym miasta Brzeziny, 

aby przywrócić jego funkcjonowanie lub żądać odszkodowania za błędnie podjętą decyzję   

o pozwoleniu na budowę. 

 

W głosowaniu radni jednomyślnie 14. głosami podjęli uchwałę. 
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   10.9. zmiany uchwały Nr XLIII/ 199/2013 Rady Miasta z dnia 31 października 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 

 

   Kierownik Referatu Podatków Anna Nowowiejska powiedziała, że na żądanie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej powinniśmy zmienić naszą uchwałę o podatku od nieruchomości na 

2014 rok o informację, że uchwała podlega ogłoszeniu na stronie BIP  miasta oraz w 

lokalnej gazecie BIS. 

Przewodniczący  Rady poddał w wątpliwość ustne żądanie RIO, a to z powodu, że 

wszystkie uchwały Rady Miasta Brzeziny są umieszczane, z mocy prawa, na BIP-ie oraz, 

że takie oczekiwanie nie jest wyrażone w formie pisemnej, jak to w podobnych 

przypadkach ma miejsce u Wojewody. Przedmiotowa uchwała w dacie rozpatrywania jej 

zmiany już od pewnego czasu jest opublikowana na brzezińskim BIP. 

  

   W glosowaniu udział wzięło 14 radnych, z których 12. było „za”, 1. przeciw i 1. wstrzymał 

się od głosu.  

 

10.10. pozostawienia skargi bez rozpoznania 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski przedstawił opinię Komisji w 

sprawie skargi anonimowej. Z opinii wynika, że zawarty w skardze zarzut  

o nieopublikowaniu przez burmistrza protokołu RIO na stronie BIP z kontroli jest 

nieprawdziwy, gdyż nie zakończyła się jeszcze procedura odwoławcza; protokół nie został 

podpisany. Ponadto w skardze nie podano danych adresowych i nazwiska skarżącego się, 

co uniemożliwia odpowiedź. Dlatego też realizując inicjatywę uchwałodawczą Komisji 

zaproponował aby skargę  pozostawić bez rozpoznania. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby protokół kontroli RIO opublikować w BIP, gdy tylko 

zostanie podpisany i wpłynie do Urzędu Miasta. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały, przystąpiono do głosowania.  

 

W głosowaniu 14. głosami jednogłośnie uchwała została podjęta. 

 

11.  Wolne wnioski 

 

Radny Tadeusz Barucki poddał pod rozwagę wykonanie przejścia antypoślizgowego na 

przejściu przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Bohaterów Warszawy. Takie 

przejście wykonano przy kościele Św. Anny, dbając o bezpieczeństwo przechodzących 

pieszych po skośnej płaszczyźnie chodnika. 

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby przedstawił   

uzgodnioną w Komisji propozycję odpowiedzi na pismo Państwa Kejnów z  8  września    

2013 r. w sprawie sporu z miastem o prawo własności nieruchomości przy ul.    

Kordeckiego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski odczytał projekt pisma –  

w   załączeniu do protokołu. 

 

Z pisma wynika propozycja  wystąpienia Urzędu Miasta Brzeziny do instytucji 

zarządzającej z zapytaniem o możliwość ingerencji w projekt pn. „Budowa i przebudowa 
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ulic w osiedlu Szydłowiec w Brzezinach, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” 

celem wypracowania ugody. 

 

Radny Tadeusz Barucki apelował, aby doprowadzić do ugody.  Stwierdził, że obecny stan 

tej ulicy przy budynku Państwa Kejnów nie jest zgodny ze zdrowym rozsądkiem 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski powiedział, że warto spróbować  

wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego, mimo, że znamy zasadę 5 – letniej trwałości 

wybudowanego obiektu. Zmiany w przebiegu drogi byłyby niewielkie – odsunięcie się  

o 1,3 metra  od strony budynku Państwa Kejnów z wykonaniem w tym miejscu chodnika. 

Po drugiej stronie ulicy także wykonanoby podobny chodnik. 

 

Burmistrz Marcin Pluta skomentował ustęp pisma dotyczący ugody, mówiąc, że może to 

być trudne do zrealizowania. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że spór Państwa Kejnów z miastem  trwa już zbyt 

długo i chcielibyśmy wreszcie doprowadzić do jego zakończenia. Po dokonaniu poprawek 

w treści pisma dot. daty, sygnatury akt sprawy w sądzie oraz  podpisu pod treścią 

odpowiedzi  przewodniczącego Rady, poddał je pod akceptację radnych. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

Mieszkanka ul. Słowackiego Krystyna Kejna poprosiła o wyjaśnienie terminu „Pięcioletni 

okres trwałości projektu budowlanego”. Według niej  można dokonywać w zakończonym 

już zadaniu poprawiania ewidentnych błędów i niedoróbek. 

 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza o wskazanie dokumentu dotyczącego trwałości 

inwestycji. 

 

Burmistrz powiedział, że definicję zachowania trwałości projektu współfinansowanego  

z funduszy europejskich można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego oraz Marszalka Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wypełnienie ankiety Łódzkiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego dotyczącej rozwoju miasta Brzeziny. Ponadto poinformował, że 

Skład Orzekający RIO w Łodzi pozytywnie zaopiniował realizację budżetu Miasta 

Brzeziny za I półrocze 2013 r., przedstawił wniosek Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Brzezinach o dofinansowanie zakupu dla potrzeb ratownictwa 

drogowego  piły tarczowej beziskrowej niezbędnej przy rozcinaniu wraków samochodów 

zagrożonych wybuchem paliwa, poinformował o piśmie Komendy Powiatowej Policji  

w Brzezinach skierowanym do burmistrza w sprawie wskazanie miejsc przeznaczonych 

do handlu na terenie miasta, o piśmie p. Janiny Pieruckiej z ul. Wojska Polskiego  

w sprawie wyrównania i utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej. 

 

Radny Tadeusz Barucki skrytykował pomysł  redakcji BIS przeprowadzenia w gazecie  

sondażu na temat poparcia mieszkańców dla referendum o odwołanie Rady Powiatu  

w Brzezinach. 

 

Burmistrz  odpowiedział, że każda ze stron konfliktu otrzymała możliwość 

wypowiedzenia się w sprawie referendum na 2 stronach gazety BIS. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że inicjatywa redakcji gazety BIS jest „nieszczęśliwa  

i budzi mieszane uczucia.” 

 

 

 

 

12. Zakończenie obrad. 

 

      Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął je o godz. 16.00. 

 

 

     Protokołował: Janusz Sidor 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady 

 

  Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


