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Proponowany porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta  Brzeziny przekazany wraz z materiałami 

radnym przedstawia się następująco: 

 

 Otwarcie  sesji. 

 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miasta. 

 Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

 Interpelacje i zapytania radnych. 

 Odpowiedzi na interpelacje 

 Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa obywateli i 

bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Brzeziny za 2013 r. 

 Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury oraz Centrum Promocji i Kultury za 2013 r. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

      10.1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r.,     

10.2. przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej    

biblioteki publicznej, 

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

zakresie gospodarki komunalnej, 

10.4. utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 

10.5. uchwalenia Wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2018, 

10.6.wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. w Brzezinach 

10.7. uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Brzeziny dla działki nr ew. 2947/2 z obrębu nr 8, położonej przy ul. Przemysłowej 

10.8. odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, 

10.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta  Brzeziny dla 9 obszarów na terenie miasta . 

     11.  Wolne wnioski i sprawy różne. 

     12.  Zakończenie sesji. 

 

 

1. Otwarcie sesji. 
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński, otwierając obrady XLVII sesji Rady 

Miasta Brzeziny, powitał radnych, burmistrza Marcina Plutę wraz z zastępcą Romanem Sasinem i 

kierownictwem Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych i prezesów spółek miejskich 

oraz przybyłych gości. 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący Zbigniew Bączyński na podstawie listy obecności, podpisanej przez 14 radnych,  

stwierdził prawomocność obrad. Spóźnienie na sesję zgłosiła przewodniczącemu radna Halina 

Szczepaniak. 

 

3. Zapoznanie z porządkiem obrad. 
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym zapytał, czy są do niego uwagi. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski poprosił o wprowadzenie do bloku uchwał 

punktu 10.10. w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez 
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rozpoznania”.14 radnych jednogłośnie opowiedziało się za tym wnioskiem. 

 

Burmistrz  Marcin Pluta wnioskował o wyłączenie z porządku obrad punktu rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do podziału i scalenia z pozycji 10.8. Dodał, że  ten  

projekt uchwały okazał się bezprzedmiotowy. 

  

Wynik głosowania w tej sprawie przedstawia się następująco: 13 głosów - „za”, 1 – „wstrzymujący 

się”. 

 

W projekcie uchwały z punktu 10.9. burmistrz zaproponował wniesienie autopoprawki, polegającej 

na zamianie słów „dziewięciu obszarów” na „jedenaście obszarów”. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zaproponował, by w punkcie 10.8. zamiast projektem 

uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do podziału i scalenia działek wycofanym przez 

burmistrza zająć się rozpatrzeniem projektu uchwały  w sprawie anonimowej skargi. Propozycja ta 

została przyjęta przez radnych  i nowy porządek przyjęto jednogłośnie 14. głosami „za”. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zauważył, że w punkcie 10.5. niepotrzebnie poprzedzono 

wyraz „gospodarowania” przyimkiem „za”. 

 

 Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa 

sanitarnego Miasta Brzeziny za 2013 r. 

9. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury oraz Centrum Promocji i Kultury za 2013 r.  

10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

10.1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r., 

10.2. przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej    biblioteki 

publicznej, 

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

gospodarki komunalnej, 

10.4. utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 

10.5. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Brzeziny na lata 2014 – 2018, 

10.6.wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Brzezinach, 

10.7. uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny 

dla działki nr ew. 2947/2 z obrębu nr 8, położonej przy ul. Przemysłowej 

10.8. pozostawienia skargi bez rozpoznania, 

10.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta  Brzeziny dla 11 obszarów położonych na terenie miasta. 

11.  Wolne wnioski i sprawy różne. 

12.  Zakończenie sesji  
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4. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miasta Brzeziny. 
 

Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do protokołu, który był dostępny w biurze Rady Miasta oraz 

został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Radni przyjęli protokół XLVI sesji 11 głosami „za”, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

  

Przewodniczący Zbigniew Bączyński pogratulował dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 

Zbigniewowi Zielińskiemu występu podczas koncertu walentynkowego, który miał miejsce 15 

lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

5. Informacja Burmistrza Miasta  z prac między sesjami. 
 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił sprawozdanie z okresu między 25 stycznia a 26 lutego. 

  

5 lutego zastępca burmistrza uczestniczył w rocznej odprawie strażaków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, tego samego dnia burmistrz spotkał się z wiceprezesem 

firmy DUON w sprawie gazyfikacji miasta. 

11 lutego miało miejsce spotkanie z członkiem zarządu ds. finansowych i przedstawicielami 

włoskiej firmy SIME, zajmującej się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego. Podczas spotkania 

omawiane były sprawy rozwoju energetyki miasta i zapotrzebowania na gaz. 

15 lutego w ramach promocji nowego logo miasta –„Brzeziny od nova” zorganizowano w Urzędzie 

Miasta koncert  z udziałem honorowego Obywatela Miasta Brzeziny Dariusza Stachury. 

17 lutego odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS w Brzezinach sp. z o.o., na 

którym zostały podjęte uchwały m. in. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki TBS, 

nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 11 przy ulicy Sienkiewicza 1,  

ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 14 i jego sprzedaży  przy ulicy Reformackiej 2/4, 

nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Pl. Jana Pawła II 7.  

18 lutego podpisano porozumienie z Komendantem Powiatowym PSP w Brzezinach dot. wsparcia 

finansowego  w wysokości 15 tys. zł. na zakup  dwutarczowej beziskrowej piły ratunkowej. 

19 lutego burmistrz wraz z przewodniczącym Rady wzięli udział w rocznej odprawie w Komendzie 

Powiatowej Policji w Brzezinach. Tego samego dnia po przeprowadzonych postępowaniach 

przetargowych wyłonieni zostali wykonawcy na: 

1) dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta 

Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury” - PGE Obrót S.A. w Rzeszowie. 

2) zapewnienie dostępu do Internetu w ramach projektu „Druga młodość z komputerem – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+  w Brzezinach” - Citynet  S.C.Brzeziny.   

21 lutego zorganizowano spotkanie robocze w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i 

działania Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Łódzkiej 35. ZAZ będzie wykonywał usługi z 

zakresu gospodarki komunalnej i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz usługi 

remontowo-budowlane. 35% wartości tego projektu  stanowić ma wkład miasta.   

21 lutego burmistrz uczestniczył w I posiedzeniu Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Województwa Łódzkiego, do której został powołany uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. 

Tego samego dnia burmistrz brał udział w spotkaniu z prezesem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nt. wdrożenia Programu KAWKA (Likwidacja 

niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 

odnawialnych źródeł energii).  
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24 lutego w Regionalnym Centrum  Polityki Społecznej odbyło się spotkanie robocze grupy 

„Ekonomii społecznej” w sprawie realizacji projektu European Regions for Socjal Inclusion 

(Europejskie Regiony na rzecz Integracji Socjalnej). Tematem przewodnim projektu będzie 

„Budowanie ekonomii społecznej w oparciu o dialog obywatelski”. Zaproponowano organizację 

wizyty studyjnej w dniu 27 marca br. w Brzezinach, na której zaprezentowana zostanie działalność 

samorządu w zakresie zarówno dialogu obywatelskiego, jak i ekonomii społecznej. W ramach 

projektu planowana jest również  międzynarodowa konferencja w październiku, poprzedzająca 

Europejskie Forum Gospodarcze. W całym omawianym okresie trwały przygotowania do zmiany 

funkcjonalności i wizerunku parku miejskiego w ramach prowadzonego projektu Rewitalizacji 

Społecznej w Mieście Brzeziny. 

 

Radny Jakub Piątkowski, nawiązując do analizy  ugazowienia miasta, zapytał o koszt zmiany  

technologii wytwarzania ciepła przez spółkę PEC. Poprosił także o szerszą informację o przetargu 

na dostawę energii elektrycznej. 

 

Burmistrz powiedział, że rozwój miasta  wymagać będzie zwiększenia mocy ciepłowni. Jedna część 

ciepłowni będzie wytwarzać ciepło metodą tradycyjną, spalając miał węglowy. Druga część 

ciepłowni wykorzystywać będzie gaz w technologii kogeneracji. W tej technologii dodatkowo PEC 

produkować będzie energię elektryczną na potrzeby  miasta. Burmistrz zapewnił, że koszty nowej 

technologii wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu gazu w systemie kogeneracji może ponieść 

firma zewnętrzna zainteresowana w doprowadzeniu gazu do PEC. Na razie jeszcze nie znamy 

szczegółów rozwiązań technicznych – nie wiemy, skąd będzie dostarczany gaz, czy będzie 

przesyłany rurociągiem, czy dowożony cysternami jako gaz sprężony. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o różnice w cenach gazu przesyłanego rurą i gazu sprężonego. 

 

Burmistrz odpowiedział, że gaz sprężony jest droższy o 15 %, ale nie będzie kosztów przesyłu, 

tylko koszty transportu. 

 

Radny Michał Dróżdż wyjaśnił, że koszty transportu samochodów specjalistycznych do przewozu 

gazu sprężonego mogą być w sumie wyższe o 30% niż koszty przesyłu rurociągiem. 

 

Odpowiadając na pytanie w sprawie przetargu na dostawę energii elektrycznej, burmistrz wyjaśnił, 

że  wybrano najkorzystniejszą ofertę, która pozwoli zaoszczędzić w 2014 r. ok.11% kosztów w 

stosunku do ubiegłego roku.  

 

Na pytanie radnej Czesławy Gałeckiej  ile było ofert w przetargu na energię elektryczną burmistrz 

odpowiedział, że były 2 oferty. 

 

Radna Małgorzata Pyka zapytała, czy w projekcie  na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej 

przewidziane są środki na jego funkcjonowanie. Ponadto chciała wiedzieć, czy mogą wzrosnąć 

koszty odbioru odpadów komunalnych. 

 

Burmistrz poinformował, że w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej  przy ul. Łódzkiej zatrudnione 

będzie przy sortowaniu odpadów z kodu 15-tego 20 osób, w tym 6-osobowa kadra (pracownik 

socjalny, kierowca, pielęgniarka, rehabilitant i in.) oraz 14 pracowników na stanowiskach 

robotniczych o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodał, że  szczegółowy 

biznesplan przewiduje pokrycie 100% środków na wynagrodzenie kadry i na środki obrotowe oraz 

65% środków na inwestycję przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Natomiast z funduszy miasta  pochodzić ma 35% nakładów na utworzenie ZAZ. Operatorem 
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projektu będzie Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, podległe Wojewodzie 

Łódzkiemu. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy przetwarzanie odpadów w systemie, o którym informuje 

burmistrz, będzie miało wpływ na koszty ogólne zagospodarowania odpadów. 

 

Burmistrz powiedział, że powstanie w Brzezinach 7 - 8 pełnoetatowych stanowisk pracy dla osób z 

umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Zadaniem ZAZ będzie przyuczanie do 

pracy osób niepełnosprawnych dotychczas wykluczonych z naszego rynku pracy. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o wyjaśnienie, na jakim etapie znajduje się realizacja projektu 

„Druga młodość z komputerem dla osób w wieku 50 +”? 

 

Burmistrz poinformował, że na realizację programu są 22 miesiące. W chwili obecnej realizacja 

programu jest na etapie wyłonienia operatora Internetu. Powiedział, że było 200 zgłoszeń, ale część 

kandydatów nie odpowiadała warunkom programu. Ostatecznie zakwalifikowano 180 osób, w tym 

150 osób niepełnosprawnych. Utworzona została także 30 osobowa lista rezerwowa. 

 

Radna Grażyna Korybut poprosiła o poinformowanie o spotkaniu z radnymi 13 lutego. 

  

Burmistrza Marcin Pluta powiedział, że zaprosił na wspomniane zebranie wszystkich 

zainteresowanych radnych. Kto zechciał, wziął udział w ciekawej prezentacji. Teraz nie będzie 

informował o przebiegu spotkania.  

 

W tym miejscu przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński pogratulował radnej Barbarze 

Kozłowskiej tego, że została babcią – oklaski. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

 

Radny Grzegorz Kędzia powiedział, że trzeci miesiąc czeka na zabezpieczenie „ślepej” studni przy 

ul. Kordeckiego. Tymczasowo zakryta jest deskami, ale nadal jest to miejsce niebezpieczne. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że studnię zabezpieczono  prowizorycznie drewnianymi 

paletami. Obiecał, że w marcu studnia zostanie właściwie zabezpieczona. 

 

Radna Małgorzata Pyka zadała pytania o termin przeprowadzenia deratyzacji w mieście oraz o stan 

prace nad strategią rozwoju miasta. 

 

Z-ca burmistrza powiedział, że, aby odszczurzanie było skuteczne, musi być dobrze przygotowane i 

skoordynowane dla wielu podmiotów w całym mieście. Zajmuje się tym specjalistyczna firma. Jeśli 

chodzi o prace nad strategią rozwoju miasta, to jest ona w ciągłym opracowywaniu. 

 

Burmistrz  Marcin Pluta wyjaśnił, że konieczne są w projekcie strategii poprawki i 

uszczegółowienia dotyczące m.in. promocji miasta, strefy inwestycyjnej i spraw dotyczących 

odnawialnych źródeł energii. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił konieczność założenia rolet przynajmniej na trzech oknach sali 

konferencyjnej, gdyż światło dzienne zakłóca oglądanie obrazu na ekranie telebimu. Uważa, że 

pilnie należy wymienić zniszczoną kostkę przed wejściem do budynku Urzędu Miasta, najlepiej 

trwałymi granitowymi płytami. Podobny remont przydałby się także przed pomnikiem Józefa 
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Piłsudskiego. Zbliża się termin obchodów głównych uroczystości majowych 650 – lecia  Brzezin i 

należałoby w pierwszej kolejności zadbać o estetykę miasta, zwłaszcza najważniejszych jego 

miejsc. Przewodniczący nawiązał do często ostatnio stawianych pytań w sprawie tworzenia miejsc 

pracy przez władze samorządowe. Powiedział, że zarówno burmistrz, jak i Rada Miasta nie mają na 

to dużego wpływu. Samorząd może sprzyjać tworzeniu miejsc pracy przez przedsiębiorców, 

określając sprzyjające warunki podatkowe i lokalizacyjne. Mimo to powstało kilkadziesiąt nowych 

miejsc pracy poprzez utworzenie Spółdzielni Socjalnej, Straży Miejskiej i Centrum Promocji i 

Kultury oraz poprzez wdrażanie różnych projektów finansowanych z udziałem środków 

europejskich. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał do wiadomości odpowiedzi dla mieszkańców 

osiedla przy ul. Sejmu Wielkiego, dla p. Stanisława Goli i dla p. Włodzimierza Jedynaka. Zapytał, czy 

radni są zadowoleni z udzielonych mieszkańcom odpowiedzi. 

 

Radne Zofia Krawczyk i Małgorzata Pyka potwierdziły, że otrzymały kopie odpowiedzi. 

 

 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa 

sanitarnego Miasta  Brzeziny za 2013 rok 

 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński zaapelował, by kondensować 

wypowiedzi, skoro sprawozdania przedłożone zostały na piśmie i każdy miał możliwość zapoznania 

się z ich treścią  Poprosił, aby skupić się na dyskusji. 

 

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

 

Przewodniczący Rady poprosił Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Elżbietę 

Szklarek o przedstawienie tematyki bezpieczeństwa sanitarnego Miasta  Brzeziny za 2013 rok.   

  

Inspektor Elżbieta Szklarek poinformowała, że w porównaniu z rokiem poprzednim sytuacja 

epidemiologiczna chorób zakaźnych nie  uległa dużym zmianom. Wykonawstwo szczepień 

ochronnych na terenie miasta było na podobnym jak w 2012r. poziomie. Powiedziała, że we 

wszystkich placówkach służby zdrowia dezynfekcja przeprowadzana jest prawidłowo, zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi, a sposób postępowania z odpadami medycznymi jest prawidłowy. 

Dodała, że w trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień  w zakresie bieżącego 

stanu sanitarno - porządkowego. Stan sanitarny ogółu nadzorowanych obiektów z żywnością, 

żywienia i przedmiotów użytku w 2013 r. uległ nieznacznej poprawie w stosunku do roku 

ubiegłego. Poprawa stanu sanitarnego zakładów produkcji żywności osiągana jest poprzez 

modernizację obiektów oraz przez wprowadzanie systemów zapewnienia jakości. Na podstawie 

wyników kontroli i analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych  próbek środków spożywczych 

stwierdzić należy, że w stosunku do poprzednich lat nie zmienia się w istotny sposób procent 

próbek kwestionowanych.  

Nadmieniła, że skład bakteriologiczny wody rozprowadzanej przez nasze wodociągi nie budzi 

zastrzeżeń. W 2013r. pobrano do badań 13 próbek wody. W 2 próbkach wody w punkcie sieci 

stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Podjęte przez producenta działania naprawcze  

spowodowały, że odstępstwa miały charakter krótkotrwały, a odbiorcom wodociągu publicznego w 

Brzezinach dostarczana była woda właściwej jakości. W pozostałych badanych próbkach wody nie 

stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości, nie stwierdzono również obecności metali 

ciężkich (kadmu, ołowiu, chromu i arsenu). W roku sprawozdawczym prowadzono również nadzór 
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nad jakością  wody do spożycia z wodociągu lokalnego szpitala. Pobrano do badań 3 próbki wody. 

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych dla badanych parametrów. W 

krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach przeprowadzono 2 kontrole, w toku 

których nie stwierdzono uchybień w  stanie sanitarno- porządkowym. Pobrano do badania 24 próbki 

wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości żadnego 

z badanych parametrów.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że w stosunku do roku 2012 

stan sanitarno- techniczny kontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta  

poprawił się - zostały wykonane obowiązki zawarte w decyzjach dotyczących ustępu publicznego i 

schroniska. Stan sanitarno - techniczny pozostałych obiektów był właściwy. 

W 2013 r., podobnie jak w latach ubiegłych, największy zasięg miały ogólnopolskie programy 

edukacyjne, inicjowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, które były wdrażane, nadzorowane i 

koordynowane  przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Programy te wyposażone 

były w pomoce dydaktyczne i materiały oświatowo-zdrowotne przeznaczone zarówno dla 

adresatów programów jak i osób przeprowadzających działania edukacyjne. Pomoce dydaktyczne i 

materiały wydawnicze dostarczane były do placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów 

opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych. Stosowano różnorodne metody i formy 

oddziaływania, współpracowano z przedstawicielami władz samorządowych, z instytutami 

naukowymi, lokalnymi mass mediami i przedsiębiorstwami. Wszystkie działania prozdrowotne 

wymagają nakładów finansowych oraz wsparcia autorytetów  z danej tematyki, dlatego niezbędne 

jest pozyskiwanie współpartnerów merytorycznych, metodycznych i finansowych do ich realizacji. 

Należy pozytywnie ocenić współpracę z władzami samorządowymi Miasta Brzeziny w zakresie 

pomocy finansowej przy realizacji programów prozdrowotnych. 

Inspektor Elżbieta Szklarek przestrzegła, że zasadzone w ramach akcji Zielone Miasto wzdłuż ulicy 

Konstytucji 3 Maja drzewa rosną na sieci kanalizacyjnej i będzie to powodować awarie. Zwróciła 

też uwagę na zagrożenie, jakie stwarzają opadające liście z klonów przy ul. Reformackiej. W 

jesiennej porze deszczowej jest to niebezpieczne dla przechodniów (materiał w załączeniu). 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut podkreśliła, że jest pod wrażeniem 

wieloaspektowości działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach. 

Zapytała, jaki jest procent rodziców, którzy nie wyrażają zgody na szczepienia obowiązkowe 

dzieci. 

 

Inspektor Elżbieta Szklarek poinformowała, że jest to 8-10 przypadków. 

 

Radna Grażyna Korybut chciała wiedzieć, czy dyrektorzy przedszkoli mogą odmówić przyjęcia 

niezaszczepionych dzieci do swoich placówek. 

 

Inspektor Elżbieta Szklarek odpowiedziała twierdząco i wyjaśniła, że jest to możliwe, ponieważ 

przyjęcie niezaszczepionego dziecka do placówki może spowodować konsekwencje prawne wobec 

dyrektorów przedszkoli. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko zauważył, że powstały 

dwa tzw. „Orliki”, a mimo to dyrektor Elżbieta Szklarek uważa, iż we wszystkich placówkach 

znajdujących się na terenie miasta infrastruktura do prowadzenia zajęć w-fu nie odpowiada nadal 

wymaganiom.  

 

 Elżbieta Szklarek wytłumaczyła, że użytkowane sale są niepełnowymiarowe. Wszystkie szkoły 

posiadają do swojej dyspozycji sale rekreacyjno-zastępcze i boiska. Jednak są one w stosunku do  

ilości uczniów  niewystarczające. 
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Przewodniczący Rady podziękował  Pani Elżbiecie Szklarek za merytoryczne i dydaktyczne walory 

wystąpienia i za pracę Stacji na rzecz bezpieczeństwa sanitarnego miasta w 2013 r. 

 

Straż Miejska w Brzezinach. 

 

Następnie głos zabrała komendant Straży Miejskiej w Brzezinach Jolanta Sikorska. 

Straż Miejska ujawniła 1064 wykroczenia zarejestrowane przez 4 urządzenia stacjonarne,  

z czego na 211 kierowców nałożono mandaty karne na kwotę 69.100,00 zł, skierowano 1 wniosek o 

ukaranie do sądu, a ponadto  21 właścicieli pojazdów ukarano mandatami karnymi za niewskazanie 

kierującego.  

Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Brzeziny zostało wystawionych do 

służby 225 patroli zmotoryzowanych i 28 patrole piesze. Dodatkowo wspólnie z funkcjonariuszami 

Policji wystawiono 35 patroli.  

Straż Miejska przyjęła 79 zgłoszeń, z czego 49 zrealizowano (62% wszystkich interwencji). 

Jeśli chodzi o wykroczenia przeciw porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i 

mienia, przeciwko urządzeniom użytku publicznego, Straż Miejska ujawniła 24 wykroczenia. 

Zastosowano 4 pouczenia oraz nałożono 18 mandatów karnych kredytowanych i skierowano 2 

wnioski o ukaranie do sądu. 

Według zestawienia przygotowanego przez  Straż Miejską  funkcjonariusze ujawnili  przy pomocy 

urządzenia mobilnego 7.050 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, na 

5.217 kierowców nałożono kary grzywny na kwotę 898.230,00 zł, do sądu skierowano 416 

wniosków (materiał w załączeniu). 

 

Radny Jakub Piątkowski wyraził swoje wątpliwości dotyczące wysokich kosztów usług 

internetowych i pocztowych w Straży Miejskiej. 

 

Komendant Jolanta Sikorska wyjaśniła, że Straż dysponuje osobnym serwerem. Dane z rejestrów 

Centralnej Ewidencji Kierowców i Centralnej Ewidencji Pojazdów są przekazywane w formie 

plików elektronicznych Poczcie Polskiej. Taka praktyka jest niezbędna do ustalenia kierowców, 

którzy przekroczyli przepisy drogowe. Jest to proces czasochłonny i kosztowny. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poinformowała, że  Komisja 

analizowała działalność Straży Miejskiej na posiedzeniu 24 lutego br. zarówno pod względem jej 

działalności, obsady kadrowej jak i dochodów dla budżetu miasta. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński skonstatował, że Straż spełnia zakładaną funkcję 

prewencyjną. Zaapelował o zwrócenie uwagi przez wspólne patrole strażników z policjantami na 

spalanie szkodliwych dla zdrowia odpadów – ścinków krawieckich, opakowań plastikowych i 

różnych innych śmieci. Karanie w takich przypadkach jest utrudnione, ale działanie prewencyjne 

może okazać się tu skuteczne. Zapytał, czy są uniewinnienia w wyniku postępowań sądowych. 

 

Komendant Straży odpowiedziała, że adwokaci często przewlekają sprawy o ukaranie, aby doszło 

do przedawnienia i uniknięcia kary. 

 

Radna Grażyna Korybut zapytała o przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

oraz chciała wiedzieć, w jaki sposób Straż Miejska pozyskuje informacje o wykroczeniach. 

 

Komendant powiedziała, że  wykroczenia mieszkańcy miasta zgłaszają telefonicznie i dotyczą one 

w większości zaśmiecania oraz  wylewania nieczystości płynnych. Poinformowała też, że wpływy z 
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kar porządkowych zasilają budżet państwa, a nie miasta. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dziękując za pracę w 2013 r. wyeksponował fakt, że 

działalność Straży przynosi miastu  korzyści. Oprócz oddziaływania prewencyjnego daje kilka 

miejsc pracy. 

 

Powiatowa Komenda Policji w Brzezinach. 
 

Kolejnym referentem był Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Wdowiak.  

Z przygotowanego sprawozdania wynika, że w 2013 roku na terenie powiatu brzezińskiego 

odnotowano ogółem 626 przestępstw, natomiast w tym samym okresie roku 2012 stwierdzono 814 

czynów przestępczych. W przestępczości kryminalnej odnotowano spadek dynamiki (przy 561 

przestępstwach roku 2012 do 422 w roku 2013).  Zaznaczył, że wzrosła aktywność policjantów 

związana ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Jeśli chodzi o wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej, ujawniono w 2013 roku 7.683 

wykroczenia, w tym: 

- 119 przypadków zakłócania porządku publicznego, 

- 6.471 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach, 

- 189 wykroczeń przeciwko mieniu, 

- 412 wykroczeń przeciwko obyczajowości publicznej, 

- 88 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 

- 61 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 

- 10 wykroczeń przeciwko przepisom o ochronie przyrody i zwierząt, 

- 251 wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości, 

- 82 inne wykroczenia. 

W minionym roku policjanci KPP przeprowadzili łącznie 1.971 interwencji, z których 365 były 

interwencjami domowymi. W 22 przypadkach sporządzono „Niebieską Kartę”, z tego 9 kart na 

terenie miasta Brzeziny. (Kompletna informacja stanowi załącznik do protokołu.). 

 

Radny Przemysław Maślanko chciał znać opinię komendanta nt. konieczności zainstalowania 

monitoringu w mieście. 

 

Komendant Krzysztof Wdowiak stwierdził, że każda forma kontroli zmniejsza liczbę przestępstw. 

W chwili obecnej Komenda Powiatowa Policji nie spełnia warunków do zainstalowania systemu 

monitoringu. Potrzebne jest do tego odpowiednie stanowisko kierowania w Komendzie Policji. 

Komendant poinformował o wdrożeniu do 2020 r. programu standaryzacji komend  w całym kraju, 

polegającego na technicznym wsparciu jednostek Policji. Powstanie wówczas stanowisko 

kierowania z prawdziwego zdarzenia wyposażone w nowoczesną technikę, także system 

monitoringu. 

 

Radny Grzegorz Kędzia, odnosząc się do informacji nt. wzrostu liczby włamań, zapytał, ilu 

sprawców tego typu przestępstw wykryto i w ilu przypadkach umorzono postępowanie. 

 

Komendant odpowiedział, ze stopień wykrywalności włamań wyniósł w ub. roku 40%.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że 19 lutego wraz z burmistrzem Marcinem Plutą 

uczestniczył w rocznej odprawie oceniającej wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji. 

Przewodniczący pogratulował wysokiej oceny brzezińskiej  Policji przez Komendę Wojewódzką 

Policji w Łodzi - osiągnięcia 2 pozycji w większości  statystyk województwa łódzkiego.  

Przewodniczący Rady zapytał jeszcze o kontrole autokarów wyjeżdżających na ferie spod szkół. 
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Komendant poinformował, że przeprowadzono 100  takich kontroli i nie dopuszczano do wyjazdu 

niesprawnych autobusów. Kończąc swoje wystąpienie, komendant Krzysztof Wdowiak pozytywnie 

ocenił współpracę ze Strażą Miejską. Przewodniczący Rady pogratulował wyników pracy/służby w 

2013 r. 

 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Brzezinach. 
 

Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej i prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych 

na terenie miasta Brzeziny w 2013 roku przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w 

Brzezinach bryg. Dariusz Guzek. Materiał w załączeniu do protokołu. 

 

Komendant PSP przekazał informację o telefonach alarmowych. Powiedział, że z numeru 112 

można połączyć się z Wojewódzkim Centrum Reagowania Kryzysowego w Łodzi, natomiast z 

Komendą Powiatową PSP można skontaktować się pod numerem 998. 

 

Radna Grażyna Korybut zapytała, na jakim etapie jest  wykonanie zaleceń   ppoż. w Szkole 

Podstawowej Nr 2. 

 

Dyrektor Szkoły Anna Mrówka wyjaśniła, że po 6 latach od wydania zaleceń Komendy Powiatowej 

Straży Pożarnej wykonana została dopiero połowa zaleceń  ppoż., a mianowicie: zabezpieczona 

została prawa klatka schodowa.  Koszt zabudowy lewej klatki to 200 tys. zł. Tymczasem w 

budżecie na 2014 rok mamy  42 tys. zł., co wystarczy na zabudowę klatki schodowej na 1 

kondygnacji. 

 

Radna Halina Szczepaniak poprosiła o przedstawienie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego 

miasta Brzeziny.  

 

Zastępca komendanta Dariusz Guzek poinformował, że Komenda PSP w Brzezinach należy do 

mniejszych komend w województwie. W przypadku rozległych i groźnych zdarzeń wsparcia 

udzielają nam sąsiednie komendy oraz komenda łódzka. W ciągłej gotowości dyżuruje 6-osobowa 

obsada wozu bojowego wyposażona w niezbędny sprzęt do likwidacji zagrożeń pożarowych i 

wypadków drogowych. Powiedział, że przepisy o systemie zarządzania kryzysowego wymagają 

zabezpieczenia zbiorowisk mieszkańców (osiedla mieszkaniowe), placówki oświatowo  - 

wychowawcze, urzędy, szpitale itp. w plany ewakuacji na wypadek niebezpiecznych zdarzeń. 

Okresowo powinny odbywać się ćwiczenia sprawności ewakuacji większych skupisk ludności 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński zapytał o częstotliwość ćwiczeń i w jakim stanie jest budowa 

nowej siedziby komendy powiatowej PSP przy ul. Waryńskiego. 

 

Zastępca komendanta Dariusz Guzek odpowiedział, że większość obiektów na terenie powiatu i 

miasta jest znana z przeprowadzonych ćwiczeń. W sprawie budowy nowej komendy PSP odparł, że  

do 2016 roku inwestycja powinna być zakończona, ale ciągle występuje problem braku środków. 

Zdał sprawozdanie z wielkości wydatkowanych na tym obiekcie środków finansowych 

pozyskiwanych od Wojewody Łódzkiego i z KGPSP. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy istnieje zagrożenie ze strony stacji paliw na terenie 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Dariusz Guzek wyjaśnił, że stacja benzynowa przy ul. Reformackiej jest własnością Ochotniczej 
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Straży Pożarnej i wymaga modernizacji. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński wspomniał o bardzo dobrej  ocenie funkcjonowania 

Komendy Powiatowej Straży podczas rocznej odprawy służbowej. Na zakończenie dyskusji 

podziękował referentowi i całej Komendzie za pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa ppoż. w 

mieście. 

 

Przewodniczący przedstawił przygotowaną przez Państwową Inspekcję Pracy informację o  

działaniach w zakresie przestrzegania prawa pracy i wypadkach podczas pracy za 2013 rok. 

Materiał w załączeniu do protokołu. 

 

W tym momencie przewodniczący Rady ogłosił trzydziestominutową przerwę w obradach.  

 

9. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury oraz Centrum Promocji i Kultury za 2013 

r. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna. 

 

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach za 

rok 2013 rok zreferowała dyrektor Danuta Bączyńska. Poinformowała, że w 2013 r. nie 

odnotowano spadku liczby czytelników, utrzymuje się ona na stałym poziomie – 2859. Wzrosła 

liczba wypożyczeń. Według statystyki z końca 2013 r. księgozbiór MBP liczył 62.726 woluminów, 

w tym dla dzieci 14.772. Dyrektor Danuta Baczyńska dodała, że MBP współpracowała ze szkołami 

miejskimi i powiatowymi, ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów dzieci Niepełnosprawnych 

„Naszym Dzieciom”, Świetlicą Środowiskowo-Terapeutyczną „Świetlik”. Nadmieniła, że 

organizowano liczne wystawy i konkursy. Materiał w załączeniu do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko, nawiązując do 

wniosków z posiedzenia komisji z 24 lutego, przypomniał, że dyrektor Danuta Bączyńska zgłaszała 

zapotrzebowanie na zwiększenie etatów. Poprosił o wyjaśnienie, z czego to wynika. 

 

Dyrektor Danuta Bączyńska powiedziała, że w MBP zatrudnionych jest tylko 4 pracowników 

merytorycznych. Brakuje przynajmniej 1,5 etatu, by placówka mogła sprawnie funkcjonować.  

 

Prowadząca obrady wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk wyraziła swoje uznanie dla 

działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, wyeksponowała zwłaszcza jej zaangażowanie w 

zapewnienie dzieciom z uboższych rodzin opieki w czasie ferii. Podczas gdy Centrum Promocji i 

Kultury organizowało zajęcia płatne, Biblioteka miała w ofercie darmowe warsztaty. Powiedziała, 

że w MBP powstaje dział regionalny z bibliografią na temat Brzezin oraz dział starych 

wydawnictw. Wiceprzewodnicząca podziękowała dyrektor Danucie Bączyńskiej za ofiarną  pracę 

MBP. 

 

Centrum Promocji i Kultury. 

 

Informację na temat działalności Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach za okres 1 sierpnia 

2013 do 31 grudnia 2013 rok zaprezentowała Dyrektor Katarzyna Spychalska. Materiał stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Dyrektor CPiK omówiła podejmowane w roku 2013 działania promocyjno - informacyjne. 

Przybliżyła ofertę zajęć i warsztatów. Stały harmonogram dla dzieci obejmuje: zajęcia z tańca 
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nowoczesnego, matematyki, baletu, teatru, rysunku i robotyki, natomiast pakiet zajęć dla dorosłych 

zawiera: taniec relaksacyjny, rękodzieło, warsztaty Music Body, rysunek i zajęcia kulinarne. 

Dyrektor zaznaczyła, że udało się poszerzyć ofertę Centrum i obniżyć ceny.  

Podkreśliła, że rok 2013 był wyjątkowy dla Centrum, z uwagi na zmianę siedziby i kierownictwa 

jednostki. Omówiła współpracę z Łódzkim Domem Kultury  i „Kalejdoskopem” – magazynem 

kulturalnym województwa łódzkiego. Zaznaczyła, że CPiK jest główną jednostką, która zajmuje się 

promocją miasta. Powiedziała, że stronę internetową CPiK odwiedza dziennie ok. 450 internautów. 

Powiedziała, że dla rozszerzenia działalności Centrum potrzebne jest utworzenie sali 

widowiskowej. Planowany koszt wynosi ok. 800 tys. zł. Centrum zamierza wystąpić w konkursie 

Ministerstwa Kultury o środki na ten cel. W pierwszym rozdaniu konkursu o środki zabrakło 

Centrum kilka punktów, ale jest nadzieja na dobry wynik w drugiej edycji tego konkursu. 

 

Radny Krzysztof Jeske zapytał o przyczynę foliowania gazety BIS. 

 

Dyrektor Katarzyna Spychalska wytłumaczyła, że podjęto taką decyzję w związku z tym, iż do BIS 

dołączane będą tzw. „gratisy” (kalendarze, płyty), dodatki, ulotki i broszury reklamowe. Poza tym 

donoszono o przypadkach fotografowania zawartości gazety w sklepach i publikowania treści w 

Internecie, co obniżało sprzedaż gazety. Zdarzały się także przypadki nieuprawnionego wkładania 

do BIS obcych ulotek i materiałów reklamowych. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała o wielkość sprzedaży tygodnika. 

 

Dyrektor Katarzyna Spychalska odpowiedziała, że utrzymuje się na tym samym poziomie. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o koszty związane z wydawaniem gazety.  

 

Dochody  ze sprzedaży gazety wyniosły w 2013 roku 250 tys. zł. a druk gazety wyniósł 176 tys. zł. 

 

Radna Halina Szczepaniak zapytała o program zajęć i liczbę osób odwiedzających Centrum. 

 

Dyrektor Katarzyna Spychalska powiedziała, że do CPiK przychodzi przeciętnie 10 osób dziennie. 

 

Radna Małgorzata Pyka nadmieniła, że słyszy wiele pozytywnych opinii nt. Centrum od rodziców i 

osób w wieku 50+. Dodała, że życzyłaby sobie, żeby w obiekcie rozwijały się nasze jednostki jako 

najemcy lokali. Zapytała, jakie są pomysły na wykorzystanie wolnych pomieszczeń (np. klub 

kawiarniany, małe kino). 

 

Dyrektor CPiK stwierdziła, że sala na I piętrze, planowana na kameralną salę kina cyfrowego, 

wymaga modernizacji instalacji elektrycznej. Powiedziała, że poszukuje na ten cel  środków 

zewnętrznych. W razie niepowodzenia trzeba będzie sięgnąć po środki własne. 

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki poinformował, że zapoznał się 

rozliczeniem kosztów CPiK za 2013 rok i jest zaniepokojony faktem, że Centrum nie zarabia na 

siebie. Zarzucił dyrektor Spychalskiej nieprawdziwe przedstawianie Radzie, że CPiK samo się 

finansuje. Koszty utrzymania CPiK za rok ubiegły wyniosły 800 tys. zł, Natomiast dotacja 

podmiotowa na zadania bieżące wyniosła 336 tys. zł.  Różnica jest więc deficytem dowodził radny 

Tadeusz Barucki. 

   

Dyrektor Katarzyna Spychalska zaprzeczyła prawdziwości wyliczenia radnego. Nadal upierała się 

przy swoim zdaniu o samofinansowaniu się CPiK. 



 14 

 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki wyjaśnił, że 336 tys. zł. to nie są wypracowane dochody 

Centrum, tylko dotacja z budżetu miasta. 

  

Muzeum Regionalne. 
 

Prezentację multimedialną dotyczącą działalności Muzeum Regionalnego w Brzezinach przedstawił 

dyrektor Paweł Zybała. Informacja – w załączeniu. 

 

W 2013 roku zbiory Muzeum powiększono dzięki przekazaniu zabytków archeologicznych z prac 

wykopaliskowych przy ul. F. Chopina prowadzonych przed przebudową tej ulicy. Za sprawą 

darowizny od mieszkańców Brzezin pozyskano dwie maszyny krawieckie singer oraz żelazko 

mosiężne na duszę. Na terenie placówki zgromadzono żydowskie macewy wykopane spod budowy 

drogi oraz pozostałości z macew użytych przez Niemców podczas okupacji do budowy fundamentu 

jazu na rzece Mrożycy. Zostanie przeprowadzona ich inwentaryzacja i będą one przekazane gminie 

żydowskiej z przeznaczeniem na kirkut przy ul. Reymonta. Prace te zostały pozytywnie ocenione 

przez prasę ogólnopolską 

 

W 2013 roku w Muzeum funkcjonowało pięć wystaw stałych („Zaginione miasto”, 

„Wielokulturowe Miasto Krawców”, „Salonik mieszczański z przełomu XIX i XX w.”, „W 

warsztacie mistrza Ambrozińskiego”, "Wiejska izba z początku XX w.”). Można było także 

zobaczyć czasowe ekspozycje, a wśród nich: „Malarstwo Grażyny Mądrzyckiej”, „Barwy 

wyszeptane”, „Ścieżki pamięci… Pozostały tylko kamienie” (w planach kontynuacja tej wystawy), 

„Africanum”, „Ikona-światło z innego świata”( XVIII wieczne ikony wypożyczone z Muzeum w 

Szamotułach) , wystawę szopek bożonarodzeniowych -„Bóg się rodzi…”.  

Dyrektor Paweł Zybała zaznaczył, że frekwencję na wernisażach ocenia jako dużą i wciąż rosnącą. 

Muzeum prowadziło również warsztaty m. in. z Agnieszką Sapińską, pisania ikon dla dzieci, 

bożonarodzeniowe i in. W 2013 roku zorganizowano liczne imprezy kulturalne: przy współpracy z 

CPiK – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zabawę ostatkową, koncert Stanisława 

Soyki, konkurs poezji lirycznej im. A. Babaryko, akcję „Noc w Muzeum”, jubileusz 40-lecia 

Muzeum, koncert Grzegorza Turnaua i Zbigniewa Zamachowskiego. Dyrektor Muzeum 

pozytywnie ocenił współpracę z brzezińskimi szkołami w zakresie  interaktywnych lekcji historii. 

W czasie wakacji na terenie placówki zorganizowano półkolonie, do prowadzenia których 

zaangażowali się wszyscy pracownicy.  Ponadto Muzeum prowadziło działalność promocyjną i 

informacyjną na Facebooku, łamach gazety lokalnej BIS, we współpracy z Radiem Łódź. 

 

Przewodniczący Rady, który przejął prowadzenie obrad, wysoko ocenił działalność Muzeum 

Regionalnego i podziękował dyrektorowi i pracownikom za ich pracę w szerzeniu kultury i wiedzy 

historycznej. 

 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

10.1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 2014 rok 
 

Skarbnik Miasta  Grażyna Mela przedstawiła propozycje zmian w budżecie Miasta  Brzeziny na 

2014 rok – w załączeniu do protokołu. 

Na zwiększenia  dochodów budżetowych o 630.224 zł składają się: 

- zwiększenie  o 44 tys. zł opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

- zwiększenie o 586,2 tys. zł z tytułu przekazanej dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie 

przedszkoli. 
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Natomiast po stronie wydatków najważniejsze pozycje zwiększeń to: 

- 100 tys. zł. przeznaczone na inwestycje własne pn.  „Miasto Samowystarczalne”, 

-  70 tys. zł. przeznaczone na remonty dróg w mieście, 

-  10 tys. zł. dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na zakup samochodu 

operacyjnego, 

-  79,6 tys. zł. na funkcjonowanie administracji miejskiej ( zakup artykułów biurowych). 

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. 

 

Tadeusz Barucki w imieniu Komisji Finansowo – Budżetowej przedstawił wniosek o przeznaczenie 

proponowanych 10 tys. zł na remonty dróg i chodników zamiast na dotację do zakupu samochodu 

dla Policji. 

 

Burmistrz Marcin Pluta poprosił radnych członków Komisji Finansowo – Budżetowej, aby 

przemyśleli i zmienili swój wniosek. Na samochód operacyjny dla Komendy Powiatowej Policji 

składają się gminy i starostwo, jedynie my byśmy „się wyłamali”. 

 

Jakub Piątkowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Grażyna Korybut -  przewodnicząca 

Komisji Spraw Społecznych poparli propozycje zmian budżetowych w projekcie przedstawionym 

przez burmistrza, w tym dotację na samochód dla KP Policji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Policji. 

 

Insp. Krzysztof  Wdowiak poprosił radnych o przychylenie się do wniosku Policji. Wyjaśnił, że 

samochody, którymi dysponuje KP Policji mają po 14 lat i ponad 500 tys. km  przejechanych w 

służbie. Dla potrzeb Wydziału Prewencji zostałby zakupiony samochód o przeciętnym standardzie  

za 72 tys. zł. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały w kształcie zaproponowanym przez burmistrza i po braku uwag 

radnych przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowało 12 radnych. Głosy „za”- 9, głosy przeciwne - 1, głosy wstrzymujące się - 2. 

 

 

10.2. przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu w Brzezinach zadań powiatowej    

biblioteki publicznej 

 

Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Radosław Pyka przedstawił projekt uchwały o przyjęciu od 

Powiatu Brzeziny zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską  Bibliotekę Publiczną na 

2014 r. Powiedział, że na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej  MBP w Brzezinach 

przyjmie środki finansowe w kwocie 12.000 zł. Inspektor Radosław Pyka poprosił o wniesienie 

autopoprawki do pierwotnego projektu uchwały, polegającej na zamianie w § 1, ust. 1 projektu 

uchwały słów „Gmina Miasto Brzeziny” na „Miasto Brzeziny”.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie przedkładany projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag radnych, po odczytaniu projektu uchwały, przystąpiono do głosowania,  które 

zakończyło się wynikiem 13. „za”. 

 

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

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie wprowadzenia zmiany w uchwale 

powierzającej zadania w zakresie gospodarki komunalnej Spółdzielni Socjalnej. Powiedział, że w 

związku z tym, iż poprzednimi uchwałami zostały zmienione i uzupełnione zadania w zakresie 

gospodarki komunalnej tj. utrzymanie i eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych znajdująca się przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach w zakresie przyjmowania i 

zagospodarowywania odpadów, należało zmienić załącznik do proponowanej uchwały. Poprosił o 

wprowadzenie do załącznika autopoprawki – dodanie w tabeli przekazywanych Spółdzielni 

Socjalnej środków trwałych koparki o wartości 72 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego w 

przedmiotowej sprawie. 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska powiedziała, że opinia 

Komisji jest pozytywna. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że uchwałą powierzamy do użytkowania Spółdzielni Socjalnej 

majątek niezbędny do wykonywania zadań  z zakresu gospodarki komunalnej. 

 

Zdaniem przewodniczącego Rady wyposażenie w sprzęt Spółdzielni Socjalnej powinno mieć odbicie 

w poziomie utrzymania czystości i porządku w mieście. Na przykład na terenie całego miasta z 

przepełnionych koszy ulicznych wysypują się śmieci. Chodzi o stan higieny i wydźwięk społeczny. 

 

Radna Grażyna Korybut zapytała, w jaki sposób Gmina Rogów wspiera finansowo wspólną 

Spółdzielnię Socjalną. Podzieliła się także wątpliwościami w zakresie dalszego wyposażania 

Spółdzielni Socjalnej w majątek w świetle zarzutów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 

podważającej tryb „In haus”. Radna uważa, że lepiej byłoby wstrzymać się do końcowego zdania 

RIO. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Rogów  jest członkiem Spółdzielni, akceptuje dokumenty i bierze 

udział w walnym zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej. Gmina Rogów na razie nie  korzysta z usług 

Spółdzielni, dotychczas  wykonano jedno zadanie dla Rogowa. 

Radna Grażyna Korybut powiedziała, że skoro Gmina Rogów nie uczestniczy w działalności 

Spółdzielni, to praktycznie jej członkostwo jest martwym zapisem w Statucie tej Spółdzielni.  

 

Burmistrz odpowiedział, że każdy ruch związany ze Spółdzielnią Socjalną jest konsultowany z 

RIO, bo chcemy być pewni naszych posunięć. Kontrolujący mają inne zdanie, niż RIO Zespół 

Zamiejscowy w Skierniewicach. Sprawa zaleceń pokontrolnych powinna w niedługim czasie 

znaleźć rozwiązanie w wyniku posiedzenia Kolegium RIO w Łodzi. Wtedy okaże się, czy jesteśmy 

w zgodzie z prawem. Burmistrz powiedział, że nie podpisał zaleceń pokontrolnych, ponieważ nie 

zgadzał się z nimi. 

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby niepotrzebnie nie kontynuować tematu kontroli RIO, który nie 

jest związany z tym punktem porządku obrad i wrócić do projektu uchwały. 

 

Radna Czesława Gałecka stwierdziła, że miasto funduje sprzęt i płaci Spółdzielni za źle 

wykonywane usługi.  Zaproponowała, aby zastanowić się nad zatrudnianiem firm specjalistycznych 

w gospodarce komunalnej. 
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Burmistrz odparł, że opinia radnej jest subiektywna co do jakości usług Spółdzielni Socjalnej. Nie 

można także pomijać faktu dodatkowych miejsc pracy w Spółdzielni oraz środków finansowych 

pozostawionych na lokalnym rynku towarów i usług. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że utworzenie nawet jednego nowego miejsca pracy w naszym 

mieście jest sukcesem. Korzystnie więc należy ocenić zatrudnienie 20 osób w Spółdzielni Socjalnej. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że dyskusja jest nie na temat i poprosił zastępcę burmistrza o 

odczytanie projektu uchwały, a następnie po braku uwag przeprowadził głosowanie. 

 

Głosowało 14 radnych, z których 11. było „za” a  3. wstrzymało się od głosu. 

 

10.4. utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 
 

Burmistrz Marcin Pluta zaprezentował projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta  Brzeziny 

do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Powiedział, że w trakcie tworzenia tego 

Stowarzyszenia jest już 30 podmiotów, chcących uczestniczyć we wspólnym rozwoju terenów 

wokół Miasta  Łodzi. Powiedział, że roczna składka  wynosi maks. 8,5 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w obradach Rady Miasta  w tym punkcie porządku 

sesji uczestniczy dyrektor Karolina Włodarska z Urzędu Miasta  Łodzi, którą pozwolił sobie 

zaprosić do zaprezentowania celów Stowarzyszenia. 

 

Dyrektor Karolina Włodarska poinformowała, że Stowarzyszenie pilotuje prace projektowe 

związane z rozwojem inwestycji w sferze infrastruktury technicznej Miasta  Łodzi w powiązaniu z 

sąsiednimi powiatami, gminami i miastami. Na ten cel przeznaczone jest 217 mln Euro, tj. ponad 

800 mln zł. do rozdysponowania na terenie całego ŁOM. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała o Komitet Doradczy. 

 

Dyrektor Karolina Włodarska wyjaśniła, że jest to zespół ekspertów – naukowców z łódzkich 

uczelni, pracujący społecznie w dziedzinach związanych z badaniami nad rozwojem obszaru 

społecznego – gospodarczym terenu ŁOM. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała o rodzaj inwestycji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz o 

wielkość dofinansowania projektów. 

 

Dyrektor Karolina Włodarska podała, że będą to inwestycje związane z drogownictwem, ścieżkami 

rowerowymi, ze źródłami odnawialnej energii, termomodernizacją, rewitalizacją zaniedbanych 

terenów miejskich. 

 

Burmistrz Marcin Pluta dopowiedział, że my preferujemy komunikację zbiorową, fotowoltaikę, 

ograniczanie niskiej emisji oraz projekty związane z rozwojem kultury (takie jak np. Kolory 

Polski).  Powiedział, że stopień dofinansowania projektów wahać się będzie od 50 do 80%. 

Poinformował też, że zarząd Stowarzyszenia ŁOM liczy 5 osób i że w tym projekcie nie wyraziły 

chęci uczestniczenia gminy Rogów i Jeżów oraz miasto Głowno. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię komisji w tej sprawie a gdy okazało się, że jest pozytywna, 

poprosił burmistrza o odczytanie projektu uchwały, a następnie przy braku dalszych pytań i uwag 

przystąpiono do głosowania. 
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Głosowało 15 radnych, 13. było „za”, 1 glos był „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Przewodniczący Rady wspólnie z burmistrzem i panią dyrektor opuścili obrady celem dokonania 

dodatkowych ustaleń. Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk 

 

10.5. uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Brzeziny na lata 2014 – 2018 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił zastępca burmistrza Roman Sasin. Projekt uchwały 

wraz z załącznikami – w załączeniu do protokołu. Przeprosił radnych za spóźnione przesłanie drogą 

internetową załączników do projektu uchwał. 

Zastępca burmistrza przedstawił aktualny stan techniczny zasobów mieszkaniowych w zarządzie 

miasta. Według niego jest to stan bardzo zły i tylko zabezpieczenie budynków przed awariami 

technicznymi wymaga nakładu w wysokości 80 tys. zł w bieżącym roku. 2 budynki: przy ul. 

Waryńskiego i barak przy ul. Krakówek nadają się do likwidacji, ze względu na nieopłacalność 

remontu. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że materiały, które przesłał radnym pan Roman Sasin, nie mają 

nic wspólnego z projektem uchwały o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym miasta  Brzeziny. 

Jest to luźny zbiór informacji z Internetu dotyczący sytuacji demograficznej, przepisów o kredytach 

dla młodych małżeństw oraz o systemach technologicznych w budownictwie. Nam niepotrzebne są 

informacje na temat remontów mieszkań w Hiszpanii, tylko u nas, w Brzezinach. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, dlaczego w programie nie odniesiono się do przyszłości 

budownictwa socjalnego. Interesowało ją także, co powstanie na działkach należących do miasta  

po wyburzeniu budynków przy ul. Krakówek i Waryńskiego. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że powstaną na wolnych działkach kolejne mieszkania socjalne. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut oceniła, że program, który 

powinniśmy uchwalić powinien być elementem strategii polityki mieszkaniowej miasta. 

Powiedziała, że materiały przesłane radnym e-mailami przez pana zastępcę burmistrza są  zupełnie 

niepotrzebne do uchwalanego programu. Przewodnicząca Komisji Społecznej oczekiwała, ze radni 

otrzymają plan  remontów i plan zamian mieszkań. 

 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że oczekiwała na prognozę stanu posiadania mieszkań na 

poszczególne lata programu. Wiemy, że obecny majątek mieszkaniowy jest zdekapitalizowany i 

będzie wypadać z obiegu coraz więcej mieszkań. Nic nie wiemy na razie, jak ten majątek zostanie 

odbudowany i powiększony. Dowiedzieliśmy się na przykład, że na mieszkania oczekuje 58 rodzin, 

a jeszcze niedawno było ich 72. Coś się z nimi stało, o czym nie wiemy? 

 

Radny Michał Dróżdż wnioskował, aby zakończyć dyskusję  na zbędne polemiki. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk poprosiła o opinię projektu uchwały przez Komisję 

Spraw Społecznych. 

 

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut powiedziała, że mimo iż kilkakrotnie konsultowany był 

projekt programu i były zgłaszane merytoryczne uwagi, to nie można było porozumieć się w 

kluczowych dla polityki mieszkaniowej sprawach. Komisja oczekiwała na autopoprawki projektu 
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gospodarowania mieszkaniami, a dostaliśmy zbędne nowe załączniki. 

 

Przewodniczenie obrad przejął przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński i powiedział, że zasoby 

mieszkaniowe miasta  są małe, ale projekt uchwały posiada zręby, które można rozwijać. Część 

materiału może być wykorzystana, ale część jest niepotrzebna. To ma być dokument na 5 kolejnych 

lat. Obecną kadencję zakończymy praktycznie za kilka miesięcy i my w obecnym składzie Rady  

tego programu już nie będziemy realizować. Zaproponował, aby pod egidą Komisji Spraw 

Społecznych i z udziałem merytorycznych pracowników Urzędu Miasta  dopracować ścieżkę 

postępowania w sprawie tej ważnej dla miasta  uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut uważa, że należy podjąć wysiłek dla 

przygotowania dobrych podstaw do pracy Rady w następnej kadencji, uważa jednak, że Komisja 

nie powinna być autorem projektu uchwały i programu gospodarowania zasobami 

mieszkaniowymi, bo to jest kompetencja administracji miasta. 

 

Radni przegłosowali wycofanie projektu uchwały wraz z  załącznikami i skierowanie tych 

opracowań do dalszych prac w komisjach. Za takim rozstrzygnięciem było 12 radnych, a dwoje 

wstrzymało się od głosu. 

 

10.6.wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. 

z o.o. w Brzezinach 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radny Tadeusz Barucki  przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej powiedział, że po tym 

jak skrytykował pomysł, aby spółka PEC budowała dom mieszkalny i do tego z własnych środków, 

zmieniło się podejście do finansowania tego pomysłu i prezes PEC wystąpił do banku o kredyt na 

budowę komercyjną budynku komunalnego. Zdaniem radnego, ceny ciepła wytwarzanego przez 

PEC nie mogą wzrosnąć z przyczyny zaangażowania się spółki PEC w niepewne ekonomicznie 

przedsięwzięcie. 

 

Zastępca burmistrza powiedział, że PEC ma możliwość zaciągnięcia kredytu i poprosił prezesa 

spółki o przedstawienie szczegółów. 

 

Prezes PEC Radosław Bujaśkiewicz zapewnił, że środki własne PEC zgromadzone na kontach nie 

będą przeznaczone na inwestycję budowlaną. Spółka ma zdolność kredytową, otrzyma kredyt a od 

miasta aportem dostanie działkę budowlaną o pow. 3000 m
2
 Mieszkania komunalne o pow. od 30 

do 60 m
2
 będą  kosztowały  2.500 zł/m

2.
 

 

Przewodniczący Rady poddał w wątpliwość, czy w uchwale można opisać  cel przeznaczenia 

działki, którą miasto przekazuje aportem spółce - poprosił o opinię radcy prawnego  nt. czy gdyby 

spółka z różnych przyczyn nie wywiązała się z zadania wybudowania bloku mieszkalnego, to 

miasto utraciłoby swój teren. 

 

Mec. Agnieszka Piwek powiedziała, że w uchwale nie można określić celu przeznaczenia aportu. 

Gdyby spółka nie wywiązała się z przyrzeczenia, to właściciel spółki – burmistrz - mógłby 

wyciągnąć konsekwencje wobec władz spółki. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały, wysłuchaniu pozytywnej opinii Barbary Kozłowskiej 

przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego przystąpiono do głosowania. 
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Spośród 13 obecnych jednogłośnie „za” byli wszyscy radni. 

 

 

10.7. uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Brzeziny dla działki nr ew. 2947/2 z obrębu nr 8, położonej przy ul. Przemysłowej 
 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie projektu uchwały o zmianie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do przeznaczenia działki po 

byłych zakładach „Damina”. Zmiana w planie zagospodarowania polega na umożliwieniu 

przeznaczenia terenu poprodukcyjnego na cele mieszkaniowe. 

 

Radni nie mieli pytań ani uwag. Pozytywną opinię wyraziła w tej sprawie przewodnicząca Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska. 

 

Zastępca burmistrza odczytał projekt uchwały, a w głosowaniu spośród 12. obecnych radnych 10. 

głosowało „za”, dwoje wstrzymało się od głosu.  

 

 

10.8. pozostawienia skargi bez rozpoznania (zmiana treści punktu) 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski postawił wniosek, aby anonimową skargę 

pozostawić bez rozpoznania. 

 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o przedstawienie treści anonimu. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że skarg anonimowych nie powinno się rozpatrywać, gdyż nie 

można ustalić adresata odpowiedzi i jest to zgodne z przepisami prawa. W niektórych przypadkach 

można, analizując treść pisma wyciągnąć wnioski do poprawy pracy. Nawiązał do treści innego 

anonimu, w którym żądano opublikowania treści protokołu pokontrolnego. Wyjaśnił, że treść tego 

protokołu nie mogła być udostępniona do powszechnej wiadomości z powodu nie zakończenia 

procedury odwoławczej. Gdy procedura zostanie doprowadzona do końca, wówczas zarówno treść 

protokołu, jak i zalecenia pokontrolne zostaną opublikowane na stronie BIP miasta. 

 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku uwag przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowało 14 radnych i wszyscy jednogłośnie byli „za”  

 

10.9. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta  Brzeziny dla 11 obszarów położonych na terenie miasta 

 

Zastępca burmistrza przedstawił uzasadnienie projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania 

zmian w planie Miejscowym zagospodarowania  dla 11. obszarów miasta.  

Wyjaśnił, że przystąpienie do opracowania zmian spowodowane jest koniecznością dostosowania 

planu do potrzeb rozwoju infrastruktury miasta oraz do żywotnych potrzeb mieszkańców. Poprosił 

o wprowadzenie autopoprawką zmiany projektu uchwały o dodanie dwóch dalszych obszarów w 

pozycji nr 10 i 11. 

 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że te 2 ostatnie zmiany nie były omawiane na posiedzeniu 

Komisji Rozwoju Gospodarczego. Zapytał, czy ma to związek z wycofanym projektem uchwały o 
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odmowie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości. 

 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że nie ma takiego związku, a 2 ostatnie zmiany są 

wprowadzone autopoprawką, gdyż zastępca burmistrza zapomniał o naszych wcześniejszych 

ustaleniach, co będziemy chcieli zmienić. Wyjaśnił, że punkt nr 10 dotyczy zmiany przebiegu drogi 

polnej w okolicy ul. Małczewskiej, a zmiana nr 11 dotyczy uporządkowania terenu przyległego do 

ulic Dąbrowskiego, Polnej i Okrzei. Zdaniem burmistrza zmieniamy plan Miejscowy 

zagospodarowania częściami, bo jest to tańsze niż kompleksowa zmiana. Burmistrz poprosił 

radnych o poparcie tej uchwały w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że to nie jest jeszcze zmiana przeznaczenia terenu, ale początek 

drogi do zmian. Wyjaśnił też, że zmiany punktowe są bezpieczniejsze od całościowych. 

 

Po braku dalszych pytań i uwag, odczytaniu projektu uchwały przewodniczący Rady poprosił o 

głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 15. radnych. Głosów „za” było 12, wstrzymało się od głosowania 3 

radnych. 

 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 

Radny Tadeusz Barucki powrócił do sprawy kosztów błędnego wydrukowania kalendarza na 2014 

r. Sprawę poruszył jeden z mieszkańców podczas dyżuru radnego. Radny prosił, aby w tej sprawie 

wypowiedziała się dyrektor Centrum Promocji i Kultury, ale pani dyrektor nie zechciała 

odpowiedzieć na zadane pytanie i zasłaniała się w swojej odpowiedzi przepisami o prawie 

prasowym. Radny wyjaśnił, że nie chodziło o ochronę źródła informacji prasowej, tylko o finanse 

publiczne, które są jawne. Gdy zwrócił się o wyjaśnienie sprawy, to pani dyrektor odesłała go do 

redaktora naczelnego BISu. Radny powiedział, że poczuł się zlekceważony brakiem 

satysfakcjonującej go odpowiedzi, zlekceważono także mieszkańca. Dlatego oczekuje, że dyrektor 

CPiK przeprosi zarówno jego jak i zainteresowanego mieszkańca Grzegorza Mospinka. 

 

Burmistrz  przyznał rację radnemu Baruckiemu.    

 

W dalszym ciągu swojej wypowiedzi radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę na duże ilości piasku w 

rynsztoku ul. Konopnickiej, który nie zostanie uprzątnięty podczas wiosennych ulew spłukany do 

studzienek i kanałów burzowych zapychając je. 

Poruszył następnie lekceważący wg niego stosunek zastępcy burmistrza Romana Sasina do 

mieszkańca ul. 1 Maja, który zwrócił się telefonicznie o usprawnienie ruchu drogowego w centrum 

miasta. Ul. 1 Maja  przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego jest zbyt wąska, aby wjeżdżały tam 

samochody ciężarowe. Jedna z ciężarówek uszkodziła balkon w kamienicy należącej do p. Jana 

Mospinka. Radny Barucki był świadkiem tej rozmowy i uważa, że zastępca burmistrza p. Roman 

Sasin w zdenerwowaniu zbywał problem mieszkańca uważając, że nic tu nie da się zrobić. 

 

Zastępca burmistrza potwierdził, że rozmawiał z mieszkańcem ul. 1 Maja p. Janem Mospinkiem i 

wyjaśniał mu, że sprawy zmiany organizacji ruchu drogowego są dość skomplikowane i wiele od 

nas nie zależy, gdyż jesteśmy w mniejszości w komisji wojewódzkiej opiniującej zmiany. Pan 

Mospinek nie chciał przyjąć tego do wiadomości i na zewnątrz mogło wyglądać, że lekceważę 

zgłaszany problem. Zastępca burmistrza zapewnił, że tak nie jest. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że pracowników samorządowych powinna cechować 
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życzliwość wobec interesantów.  

 

Radny Jakub Piątkowski zwrócił się z prośbą do burmistrza  w sprawie zapewnienia lokalu dla 

Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej. W tej sprawie radny uzyskał poparcie 

przewodniczącego Rady, który zaapelował o kompleksowe uporządkowanie gospodarki lokalami na 

piętrze w budynku przy ul. Sienkiewicza 11. 

 

Burmistrz powiedział, że zamierza uporządkować sprawę lokali na piętrze budynku przy ul. 

Sienkiewicza 11 po przeprowadzeniu remontu. Organizacje społeczne i polityczne będą miały 

dostęp do jednego wspólnego biura z salką konferencyjną. Remont przeprowadzi Spółdzielnia 

Socjalna, gdy tylko upora się z pracami porządkowymi  na terenie miasta  po okresie zimowym. 

 

Radna Małgorzata Pyka poprosiła, aby uzupełnić kosze uliczne, tam, gdzie są zniszczone lub gdzie 

ich brakuje. 

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że dotyczy to zwłaszcza ciągu drogi krajowej, do zarządcy 

której zwróci się o uzupełnienia koszy jak i częstsze uprzątanie śmieci. 

 

Radny Tadeusz Barucki wnioskował o szerszą informację w gazecie BIS z sesji Rady Miasta, 

zwłaszcza o dyskusji na  tematy ważne dla miasta i mieszkańców, kto jakie zajął stanowisko, kto 

popierał daną sprawę, a kto z radnych był przeciwny. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zwrócił się do administracji miasta z apelem o wspólne 

z powiatem i innymi gminami wyremontowanie nawierzchni ul. Małczewskiej. 

 

Burmistrz Marcin Pluta wypowiedział się pozytywnie w tej sprawie, tym bardziej, że uruchomienie 

linii MPK pomiędzy Brzezinami i Widzewem zależy od poprawy jakości drogi. 

  

Przewodniczący Rady poinformował o staraniach wyemitowania przez TV Polonia transmisji z 

mszy św. w  tym roku – byłaby to, oprócz znaczenia religijnego, promocja naszego miasta w 

okresie obchodów 650 – lecia Miasta Brzeziny. 

 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, o możliwość udzielenia pomocy Wytwórni Umundurowania 

Strażackiego w sprawie pozyskania terenu pod rozbudowę tego zakładu. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że pozyskanie terenu dla rozwoju Wytwórni 

Umundurowania Strażackiego zależy od przebudowy sieci energetycznej przy ul. Św. Anny i 

Wodociągowej. Będzie rozmawiać z inwestorem w sprawie przyśpieszenia modernizacji sieci 

energetycznej. 

 

12. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku dziennego XLVII sesji przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński 

zamknął obrady o godz. 18.30. 

Protokołował: 

Janusz Sidor 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                   Zbigniew Bączyński          


