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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

 

I. Część uroczysta sesji. 

 

1. Wręczenie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Annie i Jerzemu   

Frydrychom. 

2. Wręczenie Odznaki za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców Panu 

Tadeuszowi  Baruckiemu. 

               

II   Część robocza sesji 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokółu XLIV sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Informacja o funkcjonowaniu ochrony zdrowia na terenie miasta Brzeziny. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

9.2.  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto    

        Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej, 

9.3.  wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i  wdrażania planu gospodarki   

        niskoemisyjnej na terenie Miasta Brzeziny, 

9.4.  planu pracy Rady Miasta na I półrocze 2014 r., 

9.5.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 r., 

9.6.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na I półrocze 2014 r., 

9.7.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na I półrocze 2014 r., 

9.8.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na I półrocze 2014 r., 

9.9.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na I półrocze 2014 r. 

      10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11.  Zakończenie obrad. 

 

 

I. Część uroczysta sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński rozpoczął uroczystą część XLV sesji 

Rady Miasta wprowadzeniem do sali obrad sztandaru Miasta Brzeziny. Poprosił poczet 

sztandarowy złożony z radnych: Michała Dróżdża, Barbary Kozłowskiej i Tadeusza 

Pabina o wprowadzenie sztandaru Miasta w związku z wręczeniem medali i odznaczeń. 

      Następnie przywitał radnych i zebranych gości, wśród których byli: 

- długoletni małżonkowie Anna i Jerzy Frydrych, 

- radny Tadeusz Barucki i kierownictwo Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych  

 w Brzezinach, 

- działacze i zawodnicy Brzezińskiej Ligi Orlikowej.  
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1. Wręczenie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańcom Miasta 

Brzeziny Państwu Annie i Jerzemu Frydrychom. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie uroczystości wręczenia medalu za 

długoletnie pożycie małżeńskiej kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewę Natkańską. 

 

Przy dyskretnej muzyce marsza weselnego Mendelsona kierownik USC przedstawiła 

drogę życiową małżonków, którzy są ze sobą ponad 50 lat. Powiedziała, że Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył ich medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Poprosiła burmistrza Marcina Plutę, aby w imieniu Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego udekorował małżonków Annę i Jerzego Frydrychów. 

 

Burmistrz Marcin Pluta w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa 

Bączyńskiego, wiceprzewodniczącej Rady Zofii Krawczyk i zastępcy burmistrza Romana 

Sasina wręczył dostojnym Jubilatom medale i wiązankę kwiatów. Złożono im także 

życzenia długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. 

 

Zebrani w sali konferencyjnej radni i goście odśpiewali Państwu Frydrychom „Sto lat”. 

Odbyła się następnie sesja fotograficzna a burmistrz Marcin Pluta zaprosił Państwa 

Frydrychów do swojego gabinetu  na okolicznościowy poczęstunek. 

 

2.  Wręczenie „Odznaki za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” radnemu 

Tadeuszowi Baruckiemu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił członka władz krajowych  Polskiego Związku 

Działkowców 

p. Tadeusza Mańko o wręczenie „Odznaki za  Zasługi dla Polskiego Związku 

Działkowców”  

p. Tadeuszowi Baruckiemu – radnemu Miasta Brzeziny. 

 

Tadeusz Mańko w swoim wystąpieniu przedstawił w imieniu Prezydium Rady Krajowej 

Polskiego Związku Działkowców i z upoważnienia prezesa Eugeniusza Kondrackiego 

uzasadnienie o przyznaniu najwyższego odznaczenia tej organizacji społecznej. 

Powiedział, że p. Tadeusz Barucki, jako radny obecnej i poprzednich kadencji wyróżnił 

się w aktywnej działalności nad zmianą w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Brzeziny. W planie tym tereny zajmowane dotychczas  przez 

rodzinne ogrody działkowe  przeznaczone były pod inwestycje. Realizacja tych planów w 

przyszłości oznaczała likwidację terenów ogrodów działkowych. Determinacja radnego 

Tadeusza Baruckiego popieranego przez innych radnych , także wskutek przyjaznego 

stanowiska obecnych władz administracyjnych miasta doprowadziły do prawnego 

uregulowania statusu rodzinnych ogrodów działkowych w naszym mieście. Nawiązał do 

podpisania przez Prezydenta RP nowouchwalonej ustawy o ogrodach działkowych, która 

stabilizuje sytuację prawną ogrodów działkowych w miastach. Następnie w towarzystwie 

przedstawicieli ogrodu „Bratek” prezesa Edwarda Wosika i Wiesławy Urbańskiej z 

Komisji Rewizyjnej wręczył odznakę Tadeuszowi Baruckiemu. 

 

Tadeusz Barucki podziękował za wyróżnienie go spośród wielu radnych. Podkreślił, że 

radni miasta Brzeziny nie tylko skupiają się nad uchwalaniem prawa miejscowego, ale 
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także reagują na żywotne problemy mieszkańców, uczestnicząc w ich skutecznym 

rozwiązywaniu. 

 

Burmistrz Marcin Pluta pogratulował  Tadeuszowi Baruckiemu  odznaczenia oraz 

podziękował władzom krajowym PZD za wyróżnienie brzezińskiego radnego. Przyznanie 

wysokiego odznaczenia organizacji społecznej Panu Tadeuszowi Baruckiemu jest 

wyrazem uznania za oddolną działalność obywatelską. Powiedział także, że słusznie się 

stało, że Prezydent RP podpisując  w końcu 2013 r. ustawę o rodzinnych ogrodach 

działkowych stanął po stronie milionów użytkowników terenów zielonych w polskich 

miastach.  

 

Przewodniczący Rady podziękował działaczowi Polskiego Związku Działkowców 

Tadeuszowi Mańko za przybliżenie historii ostatnich lat walki politycznej o istnienie 

ogrodów działkowych w Polsce i w naszym mieście oraz za przyznanie wysokiej odznaki 

związkowej brzezińskiemu radnemu. 

 

3.  Przyznanie nagród i wyróżnień działaczom i sportowcom Brzezińskiej Ligi 

Orlikowej. 

 

Na wniosek burmistrza Marcina Pluty rozszerzono część uroczystą sesji o uhonorowanie 

inicjatorów i zwycięzców młodzieżowej Brzezińskiej Ligi Orlikowej. 

Burmistrz Marcin Pluta wyróżnił inicjatorów i działaczy Brzezińskiej Ligi Orlikowej, 

zwłaszcza Mateusza Cieślaka, któremu pomagali Piotr Niźnikowski, Tomasz Wodzyński, 

Tomasz Chądzyński i Mateusz Michalec. Burmistrz podkreślił, że Brzezińska Liga 

Orlikowa jest oddolną inicjatywą młodzieżową w naszym mieście, bazującą na 

uruchomionych w 2013 roku w Brzezinach dwóch nowoczesnych boiskach Orlik. Liga 

Orlikowa licząca 17 zespołów i 211 zawodników rozegrała w okresie II półrocza 2013 r. 

106 spotkań. Zwycięzcą rozgrywek została drużyna o nazwie „Łap Gołębia”. Burmistrz 

podkreślił, że dzięki samorządowi miasta, przy wykorzystaniu środków rządowego 

programu „Moje Boisko Orlik” powstały dwa nowoczesne obiekty sportowe, na których 

młodzi mieszkańcy miasta mają możliwość i ją wykorzystują w sportowej rywalizacji 

piłkarskiej. 

 

Mateusz Cieślak inicjator Brzezińskiej Ligi Orlikowej podziękował burmistrzowi 

Marcinowi Plucie, dyrektorom obu szkół podstawowych Annie Mrówce i Zbigniewowi 

Zielińskiemu oraz obsłudze obu boisk za pomoc w zorganizowaniu rozgrywek.  

 

Burmistrz przy udziale przewodniczącego Rady Miasta wręczyli zawodnikom 

zwycięskich zespołów puchary, medale i okolicznościowe upominki. Na zakończenie tej 

części uroczystości działacze i zawodnicy Brzezińskiej Ligi Orlikowej w towarzystwie 

przewodniczącego Rady, burmistrza oraz jego zastępcy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. 

 

 

II Część robocza sesji. 

 

1. Otwarcie sesji 

  

Po krótkiej przerwie kończącej część uroczystą  przewodniczący Rady otworzył 

merytoryczne obrady  XLV sesji Rady Miasta witając przybyłych radnych oraz 

zaproszonych gości. 
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie podpisów na liście obecność 13 radnych. 

Nieobecni radni to: Krzysztof Jeske i Halina Szczepaniak. 

 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Po odczytaniu przekazanego wcześniej radnym porządku obrad, przewodniczący Rady 

zadał pytanie o uwagi i propozycje, nie było jednak zgłoszeń. 

 

 

4. Przyjęcie protokołu XLIV sesji  Rady Miasta. 

 

Na zapytanie przewodniczącego o uwagi do treści protokołu XLIV sesji dostępnego 

zarówno w biurze Rady Miasta jak i na stronie internetowej nie było zgłoszeń. 

Przegłosowano przyjęcie protokołu stosunkiem głosów: 7 „za” i  4. „wstrzymujących się”. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

 

      Burmistrz Marcin Pluta poinformował m.in. że: 

-29 listopada podpisał umowę z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim umowę na 

dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia 

w Gimnazjum w Brzezinach” na zakup 390 tabletów o łącznej wartości 787,3 tys. zł, 

- 10 grudnia dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przywrócenie prawidłowego 

funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w parku miejskim w Brzezinach 

obejmującego odbudowę  jazu i mostu oraz oczyszczenie stawu na rzece Mrożycy” o 

wartości 1.517 tys. zł, 

-11 grudnia  odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 650 - lecia 

Miasta Brzeziny, na którym przyjęto harmonogram zadań i imprez w 2014 roku,  

- 16 grudnia  podpisał umowę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na pełne 

dofinansowanie w wysokości 827,37 tys. zł. projektu pn. „Rewitalizacja Społeczna w 

mieście Brzeziny”, 

- 19 grudnia dokonano rozruchu linii sortowniczej odpadów przy ul. Łódzkiej, 

- 20 grudnia dokonano odbioru utwardzenia placu z budową chodnika i miejsc 

postojowych przy kościele zabytkowym  Św. Anny o wartości zadania 135,3 tys. zł. 

Informacja burmistrza- w załączeniu do protokołu. 

  

      Radna Czesława Gałecka poprosiła o umożliwienie radnym wizytacji Punktu Segregacji     

      Odpadów przy ul. Łódzkiej. Burmistrz poprosił swojego zastępcę o zorganizowanie    

      wizytacji dla chętnych radnych. 

      

      Radny Tadeusz Pabin zapytał czy mamy odbiorców surowców wtórnych pochodzących z   

segregacji. 

 

      Burmistrz odpowiedział, że odbiorców posegregowanych odpadów przeznaczonych do    

   recyklingu wyłoni przetarg. 

 

   Radny Jakub Piątkowski podziękował za wykonanie utwardzenia placu,  budowy  
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chodnika i miejsc parkingowych przy kościele Św. Anny. 

 

Radny Tadeusz Barucki wyraził uznanie prezesowi Spółdzielni Socjalnej Ryszardowi 

Śliwkiewiczowi za  dobrą organizację robót remontowo – budowlanych w Punkcie 

Odbioru Odpadów przy ul. Łódzkiej. Zaproponował, aby miasto wyposażyło Spółdzielnię 

Socjalną w specjalistyczny transport odpadów do segregacji w celu przejęcia przez miasto 

korzyści wynikających ze sprzedaży surowców wtórnych. 

 

Burmistrz sceptycznie odniósł się do tej propozycji. Powiedział, że do wywozu suchej 

frakcji  odpadów od odbiorców do segregacji potrzeba kilku rodzajów specjalistycznego 

transportu, na co miasta w obecnej sytuacji finansowej nie jest stać. Dodał, że spółka 

„Remondis” stosując w przetargu na odbiór odpadów  dumping cenowy w trakcie 

przetargu - poniosła straty. Gdyby Spółdzielnia Socjalna chciała przejąć odbiór odpadów 

od mieszkańców – musiałaby stanąć do przetargu. Dodatkową komplikacją jest obecnie 

brak odpowiednich przepisów. 

 

Radny Tadeusz Pabin zwrócił uwagę na brak zabezpieczenia betonowych pochylni przy 

jazie, co stwarza zagrożenie dla przechodniów, zwłaszcza dla dzieci. Zapytał również o 

rewitalizację pozostałej części parku miejskiego. 

 

Burmistrz odpowiedział, że betonowe pochylnie  są niezbędne do oczyszczania jazu z 

przypływających wodą gałęzi i śmieci. Zabezpieczenie pochylni można wykonać przy 

pomocy  metalowych słupków i lin poręczowych. Pozostałą część parku miejskiego 

będziemy mogli rewitalizować w miarę możliwości finansowych naszego budżetu. 

Dotyczy to wymiany nasadzeń krzewów oraz remontu ścieżek parkowych. 

 

Przewodniczący Rady podzielił się informacją z rządowego sondażu o słabym 

przygotowaniu szkół do informatyzacji procesu nauczania. Przekazał dyrektorom szkół 

obecnym na sesji  materiał poglądowy dotyczący tego problemu – materiał w załączeniu. 

 

Burmistrz poinformował, że w marcu i kwietniu br. rozpocznie się w Gimnazjum 

wdrażanie   e-kształcenia,  począwszy od zapoznania się nauczycieli i uczniów z 

funkcjonowaniem sprzętu komputerowego. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu burmistrza zabrakło informacji  

o udziale burmistrza, zastępcy i doradcy w telewizyjnej kampanii przed referendum dot. 

odwołania Rady Powiatu. Chodzi o audycję na żywo TV Trwam pn. „Po stronie prawdy”  

w dniu 14 grudnia (oklaski). 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie angażował się po żadnej ze stron i jako gospodarz miasta 

starał się dyplomatycznie przedstawiać problem prywatyzacji szpitala mając na względzie 

dobro mieszkańców miasta Brzeziny. 

 

Radna Grażyna Korybut skrytykowała zbytnie zaangażowanie się znaczących 

współpracowników burmistrza tj. zastępcy burmistrza i doradcy w sprawy referendum o 

odwołanie Rady Powiatu. Powiedziała, że władzom administracyjnym miasta zabrakło 

dystansu do tego referendum i wystąpienie przedstawicieli miasta w audycji telewizyjnej 

było niepotrzebnym zgrzytem. Radna powiedziała, że nie domaga się wyciągania 

konsekwencji służbowych w stosunku do doradcy, ale uważa, że burmistrz powinien 

wcześniej budować właściwe relacje pomiędzy nim a doradcą. 
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Burmistrz powtórzył, że nie stanął po żadnej ze stron. Nie mógł też zabronić swoim 

współpracownikom zaangażowania poza godzinami pracy. 

 

Przewodniczący Rady podsumował tę część dyskusji słowami, że referendum o odwołanie 

Rady Powiatu skończyło się dla inicjatorów fatalnym rezultatem ok. ośmioprocentowego 

poparcia. 

 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę zastępcy burmistrza, że nie wypadało zwracać się 

do starosty słowami „Panie starosto - pan kłamie”. Radny zapytał, dlaczego w porządku 

obrad obecnej sesji zabrakło tematu dotyczącego polityki mieszkaniowej miasta? 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że pan wiceburmistrz obiecywał przedstawić temat 

przed końcem  bieżącego roku, ale nie udało się to. Zaproponował, aby powrócić do 

tematyki mieszkaniowej na sesji lutowej Rady Miasta. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że możemy nie zdążyć z wdrożeniem programu 

mieszkaniowego przed końcem kadencji Rady. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin tłumaczył, że przed końcem roku był natłok prac 

związanych z  zakończeniem inwestycji i wdrażaniem do ruchu linii segregowania 

odpadów  przy ul. Łódzkiej. 

 

Przewodniczący Rady nawiązując do tematu gospodarki odpadami powiedział, że nasz 

samorząd jako jeden z nielicznych wprowadził trafnie cenę odbioru odpadów, co jest 

m.in. zasługą radnego Krzysztofa Jeske, który taką wysokość ceny zaproponował  i Rada 

Miasta taką cenę uchwaliła.  

 

      Radny Tadeusz Barucki powiedział, że udało się nam wybrnąć z rządowego „bubla”  

      w  sprawie gospodarki odpadami. Gdybyśmy chcieli oprzeć się o wytyczne rządowe w    

      sprawie ustalania cen odbioru odpadów, zatwierdzilibyśmy dużo wyższe ceny. Na całe  

      szczęście nie zawiodła nas intuicja i krytyczne podejście do kalkulacji rządowej. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że na adres Rady Miasta i na jego ręce wpłynęło wiele 

życzeń świątecznych i noworocznych. Otrzymaliśmy je m.in. od posłów: Cezarego 

Grabarczyka, Elżbiety Królikowskiej – Kińskiej i senatora Ryszarda Bonisławskiego.     

Od Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła Św. Anny reprezentowanego przez 

proboszcza parafii  Podwyższenia Świętego Krzyża ks. Bogumiła Walczaka przyszło 

podziękowanie dla radnych za angażowanie się w sprawy konserwacji zabytków 

sakralnych w naszym mieście szczególnie drewnianego kościółka Św. Anny. Za odnowę 

tego kościółka Generalny Konserwator Zabytków wyróżnił nasze miasto.   

Przewodniczący dodał, że wraz z burmistrzem przesłali życzenia świąteczne i noworoczne 

osobom i jednostkom współpracującym z naszym samorządem.  

 

6.   Interpelacje i zapytania. 

 

Radny Przemysław Maślanko zapytał czy udało się uzgodnić z Brzezińską Spółdzielnią 

Mieszkaniową i parafią  Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej sprawę uruchomienia 

parkingu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego? 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że nie doszło jeszcze do takiego 

spotkania, ale jest planowane w najbliższych dniach. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała o możliwość restauracji zabytkowej 

studni św. Jana Nepomucena. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że gdy znajdą się środki w budżecie, to zostaną 

dokończone kompleksowo roboty na terenie całego parku – także poprawimy stan 

zabytkowej studni. 

 

Radna Czesława Gałecka zadała pytanie o możliwość dokończenia rozpoczętej 

modernizacji ul. Św. Anny. 

 

Burmistrz obiecał, że remont chodnika w tej ulicy zostanie doprowadzony do 

skrzyżowania z ul. Wodociągową. 

 

Zastępca burmistrza poinformował, że remont ul. Św. Anny zostanie wykonany, ale 

dopiero po zakończeniu podłączenia energetycznego GPZ. 

 

Radny Tadeusz Pabin zwrócił uwagę, że w ul. 1 Maja wjeżdżają ciężkie samochody 

niszcząc jezdnię i naruszając ograniczenia określone znakami drogowymi. 

 

Zastępca burmistrza obiecał zgłosić do wyjaśnienia nieścisłości w obecnej regulacji ruchu 

pojazdów w tym miejscu. Jego zdaniem powinno tam być ograniczenie wjazdu pojazdów 

o tonażu powyżej 8 ton. 

 

Radna Barbara Kozłowska poprosiła zastępcę burmistrza o podanie konkretnego terminu 

wyrównania nawierzchni w ul. Przechodniej. Czeka na wykonanie tej pracy od 6. 

miesięcy. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że naprawa nawierzchni w ul. Przechodniej zostanie 

wykonana w terminie do 14 stycznia 2014 r. 

 

Radny Grzegorz Kędzia poprosił o zabezpieczenie nieczynnej studni w ul. Kordeckiego. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że studnia zostanie zasypana gruzem. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na potrzebę pilnego wykonania naprawy 

nawierzchni  przy pomniku Marszałka Piłsudskiego poprzez zastąpienie kostki płytami 

granitowymi w terminie do świąt majowych oraz wymiany czerwonej kostki np. płytami 

granitowymi przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miasta. Należy zadbać, aby 

płyty były bezpieczne dla przechodzących. Należy także usunąć ubytki w nawierzchni w 

ulicy Ludowej, od kiedy funkcjonuje Kaplica przy cmentarzu stała się to bardzo 

uczęszczaną ulicą.  Istniejący stan ulicy i skrzyżowania zagraża bezpieczeństwu ruchu 

drogowego. Przewodniczący zaproponował wykonanie ścieżki z kostki brukowej nad 

stawem w parku miejskim od strony kościoła. Możliwość spaceru wokół stawu byłaby 

atrakcją dla spacerowiczów. 

 

Radna Barbara Kozłowska przypomniała o wymywanym przez opady bruku na 

podjeździe w ul. Malowniczej. 
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Burmistrz odpowiedział, że sposobem na poprawę tego stanu jest przełożenie bruku. 

 

Radny Tadeusz Pabin zgłosił uszkodzenie słupka na skrzyżowaniu ulic Św. Anny i 

Moniuszki, na co zastępca burmistrza odpowiedział, że utrzymanie sprawnego 

skrzyżowania należy do zarządu dróg krajowych i że w tej sprawie będzie interweniować. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy wiadomo, kto uszkodził pomnik na Pl. Jana Pawła II  i 

co dalej z odpowiedzialnością sprawcy? 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że ustalono sprawcę i jest nim kierowca z Łodzi i 

miasto będzie dochodziło zwrotu kosztów usunięcia szkód. 

 

 

7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni składający interpelacje i zapytania są zadowoleni 

z odpowiedzi? 

 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że z odpowiedzi na jej zapytanie wynika, że liczba 

ludności miasta zmniejszyła się wskutek emigracji głównie młodzieży za pracą o tysiąc 

mieszkańców. Jest to ważna informacja dla kształtowania polityki społecznej władz 

miasta. 

 

Radny Tadeusz Pabin powiedział, że na nawierzchni ul. Słowackiego nadal jest nie 

uprzątnięty piasek. 

 

Zdaniem przewodniczącego Rady jest to sygnał do interwencji dla Straży Miejskiej. 

 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na swoje zapytanie 

dotyczące polityki zatrudnienia w Spółdzielni Socjalnej a zwłaszcza podanej w wywiadzie 

TV informacji o zatrudnieniu w Spółdzielni Socjalnej bezdomnych mieszkańców miasta. 

 

8.   Informacja o funkcjonowaniu ochrony zdrowia na terenie miasta Brzeziny 

 

W tym miejscu przewodniczący Rady przekazał przewodniczenie obrad 

wiceprzewodniczącej Zofii Krawczyk, która poprosiła o zreferowanie tematu w tym 

punkcie obrad. 

 

      Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Radosław Pyka powiedział, że zdaje sobie 

sprawę z niedoskonałości materiału zaprezentowanego radnym i przedstawił problemy, z 

jakimi zetknął się przygotowując informację na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej 

w naszym mieście. Powiedział, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości uzyskania 

rzetelnej informacji od spółek funkcjonujących na rynku świadczeń medycznych. 

Właściciele tych spółek odmawiają przekazywania informacji zasłaniając się tajemnicą 

handlową. Obawa przed konkurencją powoduje ograniczenie przepływu ważnych dla 

samorządu informacji w dziedzinie ochrony zdrowia mieszkańców, co jest ustawowym 

zadaniem jednostki samorządu terytorialnego. Inspektor Radosław Pyka  powiedział, że w 

takich okolicznościach zmuszony był przy opracowaniu materiału do skorzystania z 
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dostępnych w Internecie informacji zamieszczonych w Zintegrowanym Informatorze 

Pacjenta. Materiał – w załączeniu do protokołu. 

 

      Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut powiedziała, że mimo, iż   

      materiał oparty jest o ogólnie dostępne informacje Narodowego Funduszu Zdrowia,  to  

      brakuje sporo interesujących nas  informacji, m.in. o przychodniach specjalistycznych   

      spółki Powiatowe Centrum Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego. Przewodnicząca Komisji 

      wnioskowała  o uzupełnienie danych dotyczących: 

      -  specjalistyki, 

      -  czasu trwania kontraktu, 

      -  funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, 

      -  organizacji i funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, 

      -  organizacji i funkcjonowania medycyny szkolnej. 

      Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby zgromadzić powyższe informacje, tak,  

      aby w marcu można było zrealizować zaplanowany temat o ochronie zdrowia na terenie  

      miasta Brzeziny w świetle kontraktów 2013 r. i kontraktowania usług medycznych na  

      2014 rok. Dodała, że gdyby nie udało się w tym terminie zebrać wiarygodnych danych,   

      Komisja mogłaby przesunąć realizację zaplanowanego tematu na okres późniejszy.  

      Zależy nam na właściwym rozeznaniu zarówno potrzeb w ochronie zdrowia  

      mieszkańców jak i poziomu ich zaspokojenia. Przewodnicząca Komisji wyraziła    

      zadowolenie  z wywalczenia lokalizacji nocnej i świątecznej opieki lekarskiej na terenie  

      Brzezin. 

 

     9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:   

 

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

 

     Skarbnik Miasta Grażyna Mela uzasadniła wprowadzenie zmian w budżecie 2013 roku     

     potrzebą porządkowania planu wydatków i dochodów na koniec 2013 r. Projekt zmian w   

     budżecie - w załączeniu do protokołu. 

 

     Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przekazał   

     pozytywną opinię proponowanych zmian w budżecie 2013 r. 

 

    Radna Czesława Gałecka zapytała jaki jest po ostatecznych zmianach plan dochodów    

    Straży Miejskiej? 

 

    Skarbnik odpowiedziała że plan dochodów Straży Miejskiej na 2013 r. został obniżony i  

    wynosi  po zmianie 1.019 tys. zł. 

 

    Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie projektu uchwały, a następnie  

    przystąpiono  do głosowania. 

 

    Projekt uchwały o zmianach budżetowych uzyskał jednogłośne poparcie 10 radnych. 

 

    9.2   zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Miasto           

    Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej 

 

    W tym miejscu przewodniczący Rady po powrocie na salę obrad przejął kierowanie  

    pracami Rady i poprosił o zreferowanie tego punktu porządku. 
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    Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie zmian w zakresie przekazania  

    składników majątkowych na rzecz Spółdzielni Socjalnej oraz w zakresie zarządzania      

    składnikami majątku gminy niezbędnymi do prowadzenia gospodarki odpadami  

    komunalnymi. Projekt uchwały – w załączeniu do protokołu. 

 

    Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego przekazała pozytywną opinię Komisji  

    o zmianach wprowadzanych uchwałą Rady Miasta. 

 

    Zastępca burmistrza odczytał projekt uchwały. Radni nie zgłosili uwag i przystąpiono  do  

    przegłosowania uchwały. 

 

    Głosowało 12 radnych, wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

 

    9.3    wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i  wdrażania planu    

    gospodarki  niskoemisyjnej na terenie Miasta Brzeziny  

 

    Burmistrz Marcin Pluta omówił projekt uchwały, która ma charakter intencyjny. Uchwała  

    ta  jest niezbędna do rozpoczęcia aplikacji o środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu  

    Spójności dla opracowania i wdrożenia w życie planu gospodarki niskoemisyjnej, mającej  

    na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez głównego emitenta spalin w  

    naszym mieście – kotłownię Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Ograniczenie  

    zanieczyszczenia powietrza z pyłów i związków węgla i siarki będzie możliwe poprzez  

    zastosowanie w PEC dodatkowego źródła energii ze spalania gazu ziemnego. Przy okazji  

    stosując technologię kogeneracji będziemy mogli uzyskać rocznie dodatkowo 2 megawaty  

    tańszej energii elektrycznej dla potrzeb  miasta. Będzie to korzystne w perspektywie  

    najbliższych lat, bowiem ceny energii elektrycznej  mogą wzrosnąć .  

    Burmistrz poinformował, że potencjalni inwestorzy rozpoczynając wstępne rozmowy o  

    swoim     zaangażowaniu inwestycyjnym dopytują się , czy jest na miejscu możliwość  

    korzystania  z  gazu ziemnego jako źródła energii.  

    Burmistrz wyjaśnił, że w przyznawaniu środków europejskich zwłaszcza z Funduszu  

    Spójności   preferowane będą w  latach 2014 – 2020 te samorządy, które posiadają  

    programy chroniące  środowisko poprzez ograniczanie niskiej emisji. 

  

    Radny Adam Miazek zapytał, czy realizacja tego programu nie  uderzy w tradycyjne   

    ogrzewanie gospodarstw domowych, tak jak to się stało w Krakowie?  

 

    Burmistrz odpowiedział, że w przypadku Krakowa wyeliminowanie ogrzewania    

 węglowego było  pilne i konieczne z powodu smogu, natomiast w naszym przypadku nie   

 dojdzie do takiej sytuacji  i niską emisję spalin z gospodarstw domowych będziemy   

 stopniowo ograniczać poprzez  modernizację  przestarzałych i nisko sprawnych domowych  

 systemów ogrzewania węglowego.  

 

    Prezes PEC Radosław Bujaśkiewicz poinformował, że jest żywotnie zainteresowany   

    opracowaniem i realizacją planu w zakresie  ograniczania niskiej emisji. Powiedział, że na  

    realizację tego programu można uzyskać dotację ze środków europejskich nawet w  

    wysokości 85% nakładów. Realizacja planu polegałaby na stopniowym zastępowaniu     

    miału węglowego –  gazem ziemnym w produkcji ciepła. Prezes dodał, że jest  

    zainteresowany  doprowadzeniem gazu ziemnego do PEC ale i  gospodarstwa domowe   
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    mogą skorzystać na  doprowadzeniu gazu ziemnego, gdyż spółka otrzymując certyfikat  

    będzie mogła rozszerzać swoją działalność ciepłowniczą na odbiorców indywidualnych.  

 

    Radny Tadeusz Barucki powiedział, że  popiera projekt doprowadzenia do Brzezin gazu  

    ziemnego zaprezentowany przez burmistrza. Ma tylko wątpliwości, czy opłacać się będzie  

    odbiorcom indywidualnym zakładać ogrzewanie gazowe przy wzroście cen gazu ziemnego  

    o 26 % . 

 

    Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego przekazała pozytywną opinię w sprawie  

    projektu uchwały. 

 

    Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, burmistrz odczytał projekt uchwały,  

    a przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. 

 

    W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych, z których 9. Było „za” a 2. wstrzymało się od  

    głosu. 

 

    9.4  planu pracy Rady Miasta na I półrocze 2014 r. 

 

    Przewodniczący Rady poprosił o chwilowe zastąpienie go przez wiceprzewodniczącą Rady  

    Zofię Krawczyk, która odczytała zamierzenia do planu pracy Rady Miasta na I półrocze  

    2014 r.  

    Planowana tematyka obrad Rady stanowi załącznik do protokołu. 

 

    Przewodniczący Rady poprosił o wprowadzenie do planu pracy 2 poprawek: 

    - w marcu 2014 r. Rada obradowałaby nad stanem bezrobocia w 2013 r., a dyrektor     

    Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiłaby działania PUP w zakresie ograniczania  

    bezrobocia na 2014 r.- jest to uściślenie tematu, 

    - w czerwcu 2014 r. Rada przyjmie plan pracy nie na II półrocze 2014 r. ale do końca  

    kadencji Rady. Wnioskował, aby podobną poprawkę  przyjąć w planach pracy wszystkich  

    komisji Rady. 

 

    Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk odczytała projekt uchwały w sprawie planu  

    pracy Rady Miasta na I półrocze 2014 r., stwierdziła, że radni nie mają więcej uwag i  

    poddała uchwałę pod głosowanie. 

 

    Głosowało 10 radnych i wszyscy byli jednogłośnie „za”. 

 

    9.5  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 r. 

 

    Pod nieobecność przewodniczącego Komisji Rewizyjnej projekt planu pracy tej Komisji  

    przedstawił jej członek Adam Miazek – w załączeniu do protokołu. 

 

    Przewodniczący Rady przedstawił wniosek, aby jeśli nie w I  to w II półroczu 2014 r.   

    Komisja Rewizyjna  przeprowadziła kontrolę korzystania przez burmistrza z delegowanego  

    w 2012 r. przez Radę dla niego uprawnienia gospodarowania nieruchomościami  

    stanowiącymi majątek  miasta. 

 

    Radny Adam Miazek odczytał projekt uchwały i wobec braku uwag wiceprzewodnicząca  

    Rady poddała uchwałę pod głosowanie. 
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    Głosowało 11 radnych jednogłośnie „za”. 

 

 

9.6 zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na I półrocze 2014 r. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przedstawił projekt 

planu pracy Komisji na I półrocze 2014 r. 

 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji tematów dla Komisji. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały, wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

uchwały. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

9.7 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na I półrocze 2014 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przedstawiła projekt 

planu pracy Komisji na I półrocze 2014 r. 

 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji tematów dla Komisji. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały, wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

uchwały. 

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

9.8 zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na I półrocze 2014 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych zaprezentowała projekt planu pracy Komisji 

na I półrocze 2014 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu planu i przystąpiono do przyjęcia 

uchwały.  

 

Głosowało 11 radnych i wszyscy byli jednogłośnie  „za”. 

 

9.9  zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na I półrocze 2014 

r. 

 

 

Przewodniczący Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko  przedstawił 

projekt planu pracy Komisji na I półrocze 2014 r. 

 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji tematów dla Komisji. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały, wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie 

uchwały. 
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Głosowało 11 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”. 

 

10.  Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Radny Michał Dróżdż powiedział, że w planowaniu pracy komisji Rady nie widać 

zbędnego powielania tematów jak było to dotychczas i komisje omawiają sprawy wg 

swoich kompetencji. 

 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że nie jest załatwiony temat przeniesienia przystanku 

MPK na ul. Modrzewskiego. Wskazał też, że na ul. Bohaterów Warszawy w pobliżu 

bloków BSM zarwana studzienka telekomunikacji zagraża bezpieczeństwu przechodniów. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin  powiedział, że w styczniu 2014 r. przystanek będzie 

przeniesiony. Przekaże właścicielowi studzienki konieczność wykonania jej naprawy. 

 

Radna Grażyna Korybut podziękowała za oznaczenie ulicy Berlinga tablicami z nazwą 

ulicy. 

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, jak wygląda stan prawny działki przy ul. Modrzewskiego 

przed targowiskiem miejskim. Wnioskował też o usunięcie szpecącego ogrodzenia przy tej 

działce. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że stan prawny działki przy ul. Modrzewskiego został 

już uregulowany i oczekujemy na uprawomocnienie się decyzji sądu. Także z tego samego 

powodu nie możemy jeszcze rozebrać ogrodzenia znajdującego się w granicy działki. 

Poinformował, że działka ta posłuży planowanej rozbudowie i modernizacji targowiska 

miejskiego. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że daje pod rozwagę radnym i administracji miasta temat 

zagospodarowania pozyskanego przez miasto terenu przy ul. Modrzewskiego, zwłaszcza, że  

w tym rejonie miasta brak jest miejsc parkingowych. Targowisko miejskie powinno mieć w 

pobliżu spory parking. 

Przewodniczący Rady prosił o udzielenie odpowiedzi Radzie Nadzorczej Brzezińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie 99% bonifikaty z 

tytułu przekształcenia prawa własności działki pod garażami oraz w sprawie sposobu 

załatwienia przez Radę Miasta sprawy konfliktu z administracją miasta. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Rewizyjna 

zajęły stanowisko w sprawie nie wyrażenia zgody przez państwa Kejnów na sposób 

załatwienia tematu konfliktu z administracją miasta w sprawie dotyczącej spornej działki.  

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska  powiedziała, że 

Komisja Rozwoju wielokrotnie omawiała  sprawę konfliktu Państwa Kejnów z 

administracją miasta o granice i własność działki przylegającej do drogi w modernizowanej  

ulicy Kordeckiego.  Komisja  nie zmienia swojego stanowiska, że kompetencje 

rozstrzygnięcia  tej szczególnie zawiłej sprawy należą do sądu cywilnego. 

  

Podobne stanowisko zajęła też Komisja Rewizyjna, w imieniu której wypowiedział się jej 

członek radny Adam Miazek.  
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Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że ze strony miasta była dobra wola odsunięcia 

drogi o 1,3 mb od budynku Państwa Kejnów, ale nie zgodzili się na taką propozycję. 

Zdaniem zastępcy burmistrza nie doszło do porozumienia z ich winy, gdyż zażądali strefy 

ochronnej dużo większej. Harmonogram przebudowy ulicy Kordeckiego nie pozwalał 

dłużej zwlekać, dlatego podjęliśmy decyzję o zakończeniu robót  i oddaniu odcinka ulicy w 

takim stanie jak jest obecnie. 

 

Burmistrz Marcin Pluta zaproponował aby zakończyć spór z Państwem Kejnów odsuwając 

jezdnię ulicy od budynku  przez poszerzenie drogi z lewej strony. Wymagałoby to jednak 

zgody instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zmianę projektu 

budowy. 

 

Radny Michał Dróżdż wyraził swój pogląd, że lepiej jest trochę jeszcze poczekać na 

rozstrzygnięcie sądu. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że problem z ustaleniem granic działek zaczął się 

wtedy, gdy osoba nieupoważniona w Urzędzie Miasta wydała zgodę na wybudowanie 

dachu budynku Państwa Kejnów poza granicę ich działki. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że sądził, iż sprawy podnoszone przez Państwa Kejnów 

zostały wyjaśnione wraz z ostatnim stanowiskiem Rady Miasta. Stało się jednak inaczej,      

dostaliśmy  od Państwa Kejnów kolejne pismo interwencyjne, do tego z powiadomieniem 

władz wojewódzkich i mediów. Nie buduje to zarówno Radzie jak i administracji miasta 

dobrej opinii. Miejmy tylko nadzieję, że sprawa zakończy się wkrótce orzeczeniem sądu. 

Radni zdecydowali o treści odpowiedzi na drugie zagadnienie, która stanowi załącznik do 

protokołu.  

Na problem zawarty w pkt 1 pisma w sprawie wydatkowania środków z budżetu miasta na 

zakup terenu w celu poszerzenia działki przy ul. Kordeckiego odpowiedzi udzieli burmistrz 

miasta – pismo w załączeniu.  

  

 

11. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zakończył sesję o godz. 15.50 stwierdzeniem 

wyczerpania porządku dziennego. Z okazji zbliżającego się Nowego 2014 roku złożył 

radnym, administracji miasta,  jednostkom współpracującym i wszystkim mieszkańcom 

Brzezin życzenia zdrowia i pomyślności. Do tych życzeń przyłączył się burmistrz Marcin 

Pluta, zapraszając jednocześnie wszystkich chętnych do wspólnego pożegnania Starego i 

powitania Nowego Roku na Placu Jana Pawła II w Sylwestra o godz. 23.30. 

 

 

 

Protokołował:  

Janusz Sidor 

                                                                               Przewodniczący Rady 

 

                                                                                 Zbigniew Bączyński 
 


