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Przesłany radnym proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Przyjęcie protokołów XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta. 

5. Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Informacja o stanie bezrobocia w 2013 roku oraz działaniach podejmowanych  

przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.  

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

za 2013 rok. 

10. Informacja o zimowym utrzymaniu i stanie technicznym dróg w Brzezinach. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

 11.2 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2014 roku, 

11.3 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w 

Brzezinach, 

 11.4 wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

 w Brzezinach projektu systemowego „Aktywność – mój atut”, 

 11.5 przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta 

 Brzeziny, 

11.6 zmiany uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Brzeziny  

w zakresie gospodarki komunalnej,  

11.7 przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta  Brzeziny na lata 2014-

2015. 

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

13. Zakończenie sesji. 

 

1.Otwarcie sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński otworzył obrady XLIX sesji. Powitał burmistrza 

Marcina Plutę, jego zastępcę Romana Sasina, skarbnik miasta Grażynę Melę i sekretarz miasta Grażynę 

Dziedzic, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, prezesów spółek oraz zaproszonych 

gości, wśród nich zastępcę komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Dariusza Guzka i prezesa Koła 

Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów RP Lucjana Ferdzyna.  

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 25 marca inspektora Wojciecha Rudzkiego, pracownika 

Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny.  

Przewodniczący poinformował, że w zaprzyjaźnionym, partnerskim   mieście Saint -  Alban na siódmą 

kadencję, na mera wybrano Raymonda-Rogera Stramare, który sprawuje swój urząd od 1977 r. 
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Powiadomił zebranych o obchodach związanych z Międzynarodowym Dniem Teatru. Następnie 

pogratulował radnej Grażynie Korybut przyjścia na świat jej wnuka Juliana. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Na podstawie listy obecności, na której podpisało się 14. radnych, przewodniczący stwierdził 

prawomocność obrad. Na sesję z opóźnieniem przybyła radna Halina Szczepaniak. 

3.Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zapytał, czy są do niego uwagi lub wnioski. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poprosił, aby wprowadzić pod obrady punkt 11.8. –  Rozpatrzenie 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Brzeziny. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut zgłosiła sprzeciw. Stwierdziła, że miała 

możliwość zapoznania się ze zmianami w projekcie uchwały podczas nieoficjalnego spotkania z osobą 

odpowiedzialną za przygotowanie materiału. Uważa jednak,  że pozostali członkowie komisji również 

powinni mieć sposobność zapoznania się i formalnego zaopiniowania  poprawionego projektu programu. 

Zgłosiła wniosek o oddalenie zaproponowanej zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący poddał wniosek zastępcy burmistrza pod głosowanie - 4. radnych głosowało „za”, 3. – 

„przeciw”, 6. radnych wstrzymało się od głosowania. Z uwagi na wynik głosowania przewodniczący 

Rady oznajmił, że projekt uchwały nie będzie rozpatrywany na sesji. Porządek sesji pozostał w wersji bez 

zmian. 

4.Przyjęcie protokołów XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły dwu ostatnich sesji zostały podpisane i udostępnione 

zarówno w biurze Rady Miasta, jak i na stronie internetowej Miasta  Brzeziny. 

„Za” przyjęciem protokołu XLVII sesji opowiedziało się 12. radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Taki sam wynik uzyskano podczas głosowania w sprawie przyjęcia protokołu XLVIII sesji. 

5.Informacja Burmistrza Miasta  z prac  między sesjami. 

W swojej informacji – załączonej do protokołu - burmistrz Marcin Pluta przekazał, że: 

- 2 marca br. uczestniczył wspólnie z przewodniczącym Rady w obchodach Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, po Mszy Świętej w 
kościele Św. Franciszka z Asyżu  odbył się koncert  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, 

- 4 marca w Parku Miejskim brał udział w zorganizowanych przez Muzeum Regionalne w Brzezinach 

oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY  regionalnych zapustach „Bogusy”, połączonych z 

konkursem na najciekawsze przebranie. Była to jedna z imprez w ramach obchodów 650-lecia miasta 
Brzezin, 
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- 11 marca uczestniczył w wizycie studyjnej w Brzezinach dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego 

Wydziału Nauk o Wychowaniu w zakresie ekonomii społecznej,  a w dnich12-13 marca  w wizycie 

studyjnej dla 20 urzędników z terenu woj. łódzkiego w ramach projektu „PWP Social Cooperative – 
wymiana najlepszych praktyk”, 

- 13 i 14 marca burmistrz wraz z przewodniczącym Rady uczestniczyli w XXXV Zgromadzeniu Ogólnym 

Związku Miast Polskich w Zabrzu. Delegaci m.in. przyjęli sprawozdanie Zarządu za miniony rok, 

priorytety działania na rok obecny oraz stanowisko nt. planowania przestrzennego. Wybrano też nowych 

członków Zarządu. Wśród priorytetów legislacyjnych do realizacji na obecny rok Związek uznał za swój 

cel kontynuowanie dążenia do wzmocnienia dochodów własnych JST. Burmistrz powiedział, że ZMP 

wyliczył, „oszczędność” rządu  8 miliardów zł., przekazując JST zadania bez pokrycia finansowego. ZMP 

zamierza ponadto kontynuować starania o wprowadzenie zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie 

Nauczyciela. Kolejne kwestie, które znalazły się na tej liście, to zmiana art. 10 ust. 5 ustawy o drogach 

publicznych, wdrożenie ustawy śmieciowej, kwestia niedofinansowania zadań zleconych, polityka 

miejska i planowanie przestrzenne oraz ustawa o rewitalizacji. Związek będzie zwracał ponadto uwagę na 

konieczność konsolidacji środowiska oraz na sprawę wdrożenia nowej dyrektywy klasycznej, która 

skutkować będzie w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w ustawie o gospodarce komunalnej. 

Burmistrz na posiedzeniu plenarnym złożył podziękowanie ZMP za lobbing na rzecz przywrócenia sądów 
rejonowych zniesionych reformą byłego ministra Jarosława Gowina, 

- 13 marca zastępca burmistrza Roman Sasin oraz wiceprzewodniczącą Rady  Zofią Krawczyk 

uczestniczyli w wernisażu wystawy fotograficznej poświęconej Festiwalowi Filharmonii Łódzkiej 

"Kolory Polski", który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach, 

- 17 i 18 lutego brał udział w  zorganizowanej w Brzezinach wizycie studyjnej z  prezentacją podmiotów 

ekonomii społecznej oraz panel dyskusyjny w ramach projektu „Ekonomia społeczna-rozwój z 

przyszłością”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych z województwa 

świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, które na terenie Brzezin realizuje 

projekt "Rewitalizacja Społeczna w mieście Brzeziny".  Projekt ma na celu podniesienie wiedzy władz 

samorządu gminnego, ośrodków pomocy społecznej i społeczności lokalnej w zakresie korzyści 

płynących ze wspierania rozwoju ekonomii społecznej i mechanizmów ich funkcjonowania, finansowania 
oraz promowania, 

- 20 marca  uczestniczył w spotkaniu Komitetu Sterującego  w celu przedstawienia przez Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi raportu z konsultacji społecznych oraz założeń do Strategii 

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej są na ukończeniu 

prace nad strategią ŁOM. Środki na inwestycje zintegrowane (tzw. twarde) mają  wynieść 800 mln zł., 

natomiast pozostałe (tzw. miękkie ) – 100 mln zł. 

 

- 21 marca  podpisał   akt notarialny - umowę ustanowienia służebności gruntowej, na mocy której 

użytkownicy wieczyści działek nr 2405/3, 2405/2 i 2405/1, położonych w Brzezinach przy ul. Berka 

Joselewicza ustanowili na rzecz każdego współwłaściciela działki nr 2409/1 (ul. Berka Joselewicza), 

której stan prawny jest uregulowany w księdze wieczystej LD1B/00020737/4 nieodpłatną, na czas 

nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przejścia przez działki nr 2405/1, 

2405/2 i 2405/3  pasem gruntu o szerokości od 8 metrów do 10 m, wzdłuż granicy z rzeką - działką nr 

3751 od granicy z działką nr 2417/1  do granicy z działką nr 2405/4; wzdłuż granicy z działką nr 2405/4 
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od granicy z działka nr 2409/1 do rzeki i od granicy z działką nr 2405/4 do granicy z działka nr 2417/1 po 

stronie południowej działki nr 2405/3. Burmistrz wyjaśnił, że sprawa dotyczy terenu po byłej STW. W 

tym miejscu ma powstać pasaż przyrodniczy z dostępem do rzeki Mrożycy. 

-22 marca burmistrz wraz z przewodniczącym Rady, zastępcą burmistrza i radnym Tadeuszem 

Baruckim uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Brzezinach, 

- 24 marca  podpisał umowę z firmą Toya Systemy Komputerowe Sp. z o.o. ul. Telefoniczna 46F, 92-016 

Łódź na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ilości 150 sztuk w ramach projektu  „Druga młodość 

z komputerem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+  w Brzezinach” na  łączną kwotę  

496.920,00zł. Termin dostawy do 30 dni. Burmistrz wyjaśnił, że firma „TOYA” przedstawiła 

najkorzystniejszą ofertę przetargową. 

 - 24 marca uczestniczył w negocjacjach z TVP O/Łódź w sprawie transmisji „na żywo” koncertów w 

czasie trwania 650 urodzin Brzezin 15 czerwca 2014 r., 

- 26 marca odbył spotkanie Marszałkiem Województwa w sprawie bieżących spraw miasta  (m.in. dot. 

refundacji środków w wys. 2 mln zł. za budowę Przedszkola Nr 1, doprowadzenia gazu do Brzezin, 

gospodarki odpadami). 

Burmistrz uzupełnił swoje wystąpienie o informację nt. ramowego programu artystycznego podczas 

czerwcowych Dni Brzezin. Powiedział, że dzięki pomocy Zbigniewa Zamachowskiego udało się umieścić 

w sobotnich Notowaniach Listy Przebojów III Programu Polskiego Radia transmisje „na żywo” z Dni 

Brzezin. Występować wówczas będą zespół „Green”, Dawid Podsiadło, Anna Wyszkoni. Natomiast w 

niedzielnych koncertach wystąpić mają: Szkoła Muzyczna I st. z Brzezin, Dariusz Stachura z synami,  

trzech tenorów (z Dariuszem Stachurą), Bogusław Kaczyński, zespół „Dżem”. 

Radna Czesława Gałecka zapytała o koszt transmisji w Łódzkiej TV w czasie obchodów Dni Brzezin. 

Burmistrz odpowiedział, ze jest to koszt 15 tys. zł. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie o sposób dzielenia środków inwestycyjnych przez Stowarzyszenie 

Łódzki Obszar Metropolitalny. 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że miasto Brzeziny składać będzie wniosek na 2 duże projekty o 

łącznej wartości 50 mln zł. z dofinansowaniem do 85%: 

- modernizacja  kotłowni spółki PEC (montaż kotła gazowego z turbiną  wytwarzającą energię elektryczną 

- tzw. kogeneracja) oraz ograniczanie niskiej emisji CO2, związków siarki i pyłów zawieszonych; 

- uzbrojenie terenu strefy inwestycyjnej w sieci drogowe, energetyczne, wod.-kan. i in. 

Środki na inwestycje tzw. twarde mają być dzielone wg klucza liczby ludności, natomiast na programy 

tzw. miękkie wg wyników konkursów. 

Radny Przemysław Maślanko zapytał o stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie prac nad zmianami 

ustawy Karta Nauczyciela. 
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Przewodniczący Rady przekazał informację, że samorządy totalnie krytykują niektóre przywileje 

wynikające z Karty Nauczyciela jak np. stosowanie dodatku uzupełniającego za niewykonywaną pracę w 

przypadku nieosiągnięcia przeciętnych wynagrodzeń, dla poszczególnych grup awansu zawodowego 

nauczycieli, co praktycznie sprowadza się do dopłat za nie wykonywaną pracę. Dalszą dyskusję na ten 

temat zapowiedział na sesji poświęconej edukacji.  

Radny Jakub Piątkowski zapytał o podział środków dla organizacji działających w stowarzyszeniach 

sportowych. 

Burmistrz odparł, że dotacje dla organizacji sportowych dzielone są w dwóch rozdaniach: 

- w pierwszym terminie uczestniczą organizacje sportowe wiodące w dyscyplinach: piłka nożna, hokej na 

trawie, tenis stołowy; 

- w drugim rozdaniu - pozostałe. 

Radna Czesława Gałecka poprosiła o rozszerzenie informacji nt. wizyty studyjnej  studentów z 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

Burmistrz poinformował, że w wizycie studyjnej uczestniczyli studenci kierunków socjalnych (w zakresie 

gospodarowania czynnikiem ludzkim) zainteresowani praktycznym wdrażaniem w jednostkach 

samorządu terytorialnego zasad ekonomii społecznej.  

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy wobec deficytu środków finansowych  - 114 mln zł, przeznaczonych 

na budowę trasy W-Z w Łodzi nie wystąpi uzupełnienie tych braków ze środków ŁOM. 

Burmistrz wyjaśnił, że łódzka trasa W-Z jest inwestycją drogową miasta  Łodzi planowaną wcześniej i już 

realizowaną. Środki na rozwój ŁOM  dotyczą przyszłych inwestycji, nad którymi nadzór ma Komitet 

Sterujący ŁOM. 

Przewodniczący Rady skomentował tę dyskusję tym, że chciałby, aby miasto Łódź budowało się, jednak 

nie naszym kosztem. 

Pod koniec dyskusji w tym punkcie obrad, burmistrz poprosił o usprawiedliwienie swojej  nieobecności na 

sesji Rady, ponieważ od godz. 13-tej bierze udział w ważnym spotkaniu w Łodzi. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czego brakuje, aby ściągnąć na nasz teren zewnętrznych poważniejszych 

inwestorów. W następnym pytaniu odniósł się do wszawicy w naszych przedszkolach (radny nie użył 

słowa „wszawica”, tylko określił problem jako „zaniedbania higieniczne”). Zapytał, jak można pomóc 

placówkom oświaty i wychowania, aby poradziły sobie z tym wstydliwym problemem. 

Burmistrz odpowiedział radnemu, że za 2 lata ruszy nasza strefa inwestycyjna, którą obecnie reklamujemy 

i promujemy. Samo uzbrojenie terenu będzie kosztować od 10 do 15 mln. zł. Ze ściąganiem inwestorów 

musimy więc jeszcze poczekać. Ważnym elementem naszej strefy podnoszącym jej atrakcyjność będzie 

możliwość korzystania z gazu jako źródła energii. Dlatego strefa będzie wyposażona w urządzenia 

odbioru gazu skroplonego. 



 7 

W sprawie problemu z higieną powiedział, że niestety takie przypadki jeszcze się zdarzają. Powiedział, że 

w swoich działaniach prospołecznych postawiliśmy na integrację wszystkich grup społecznych, 

poczynając od przedszkoli i niestety część z rodziców niezbyt dba o higienę swoich dzieci. Dobrze, że 

reakcja dyrekcji była natychmiastowa i konsekwentna, za co należą się kadrze placówek słowa uznania. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał, czy jest możliwe podłączenie do kanalizacji sanitarnej posesji przy ul. 

Południowej. 

Prezes spółki ZUK Janusz Cywiński odpowiedział, że nie ma problemu technicznego, jest tylko problem 

ze sfinansowaniem podłączeń. Inwestycja, aby mogła być dofinansowana ze środków zewnętrznych 

powinna spełniać warunek zagęszczenia ludności wynoszący 120 mieszkańców na 1 km
2
. W Brzezinach 

są 2 ulice: Małczewska i Łódzka, które ten warunek spełniają. Problemem może okazać się, czy 

mieszkańcy  będą konsekwentni i dotrzymają słowa przy podejmowaniu decyzji o przyłączeniu się do 

systemu ściekowego. 

Przewodniczący Rady skomentował  tę sytuację, że łatwo jest zdeklarować się, natomiast gdy chodzi o 

partycypację w kosztach podłączenia, to z tym jest już gorzej. 

Radna Barbara Kozłowska zapytała o liczbę właścicieli posesji z ul. Okrzei, którzy podłączyli się do 

kanalizacji sanitarnej oddanej niedawno do użytku. 

Prezes ZUK odpowiedział, że jest to ok. 30% mieszkańców tej ulicy. 

Radna Grażyna Korybut w związku z informacją Urzędu Pracy o wskaźniku bezrobocia 25 os. 

poszukujących pracy na 1 oferowane miejsce pracy zapytała, jakie są działania burmistrza zmierzające do 

poprawy tego stanu rzeczy. 

Burmistrz odpowiedział, że przy przetwarzaniu odpadów zatrudniono 20 osób w Spółdzielni Socjalnej, 

natomiast do przygotowania strefy inwestycyjnej potrzebne będzie kolejne  20 osób. Kilkanaście osób 

znalazło także pracę w administracji miasta  i jego jednostkach w różnych formach: od stałych umów, do 

umów o staże, pracę w ramach robót społecznie użytecznych, czy prac interwencyjnych. Zadania 

samorządu są jednak inne, od poprawy sytuacji na rynku pracy są przedsiębiorcy. 

Radny Grzegorz Kędzia powiedział, że po raz kolejny pyta o termin zabezpieczenia starej studni przy ul. 

Kordeckiego. Wg radnego kilka starych desek z europalety nie stanowi właściwego zabezpieczenia studni 

i może doprowadzić do wypadku. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział, że jeszcze dzisiaj wyda odpowiednie polecenie w tej 

sprawie. 

Radna Małgorzata Pyka zapytała, ile utworzono miejsc pracy w Spółdzielni Socjalnej oraz jakie będzie 

zatrudnienie w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. 

Prezes Spółdzielni Socjalnej odpowiedział, że obecne zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej wynosi 30 

pracowników, którzy mają umowy o pracę, natomiast w ZAZ ma być ok. 10 etatów. 

7.Odpowiedzi na interpelacje. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że nie dotarły do niego żadne pisma skierowane do jego  

wiadomości o odpowiedziach na złożone interpelacje. Zadał pytanie radnym, czy otrzymali odpowiedzi i 

czy są z nich zadowoleni. 

Radny Tadeusz Barucki oświadczył, że zarówno on, jak i mieszkaniec ul. Słowackiego Grzegorz 

Mospinek nadal oczekują rzeczowej odpowiedzi od dyrektor Centrum Promocji i Kultury na temat sprawy 

poruszonej podczas dyżuru radnego. 

8. Informacja o stanie bezrobocia w 2013 roku oraz działaniach podejmowanych  

przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. 

Przewodniczący Rady poprosił  pracownika Powiatowego Urzędu Pracy p. Sławomira Przybyła o 

skrótowe przedstawienie materiału, który znają radni i omawiali go na posiedzeniach komisji. 

Przedstawiciel PUP Sławomir Przybył z upoważnienia dyrektor Anny Wiśniewskiej zaprezentował 

informację o dynamice i strukturze bezrobocia w Brzezinach  za 2013 r. oraz o kierunkach prac mających 

je ograniczać w bieżącym roku. Materiał w załączeniu do protokołu. 

Z przedstawionej informacji o najważniejszych problemach bezrobocia wynika, że: 

Zarejestrowanych bezrobotnych z terenu miasta  Brzeziny na koniec 2013 r. było 919 os., w tym bez 

prawa do zasiłku – 790. Większość bezrobotnych  - 381 os.(41,6%) stanowią ludzie młodzi w wieku 18 – 

34 lata. Stałej pracy nie posiada także 76 os. z wykształceniem wyższym. Na aktywne formy zwalczania 

bezrobocia przeznaczono w 2013 r. 3,7 mln zł i objęto nimi 628 osób. 4,1 mln. zł przeznaczono na zasiłki 

dla bezrobotnych, na ich ubezpieczenie zdrowotne oraz na dodatki aktywizacyjne. W ramach środków 

Funduszu Pracy, środków unijnych oraz środków PFRON zaktywizowano 18 os. w pracach 

interwencyjnych, 3 os. w robotach publicznych, 30 os. uzyskało jednorazowe środki w wysokości do 20 

tys. zł. na podjęcie działalności usługowej (26 os.), handlowej (2 os.), produkcyjnej (2 os.), utworzono 11 

nowych stanowisk pracy, 121 os. odbyło staż i 14 os. skierowano do prac społecznie użytecznych. Z 

udziałem środków PFRON zaktywizowano 34 os. niepełnosprawne, które podjęły pracę. Z rezerwy 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizowano szkolenia, staże i zaktywizowano bezrobotnych na 

łączną wartość 718,5 tys. zł., natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano 5 

projektów o łącznej wartości 1.695 255 zł.  

Głównym przesłaniem dla zmniejszania bezrobocia wynikającym z informacji PUP jest tworzenie nowych 

miejsc pracy poprzez pozyskiwanych inwestorów, znajdowanie terenów pod inwestycje i obniżanie 

podatków. 

Radny Michał Dróżdż zwrócił się z prośbą o skoncentrowaniu się PUP nad szkoleniem młodych 

bezrobotnych, uważając, że starsi długotrwale bezrobotni w wieku 50 + nie rokują  raczej na trwalszą 

obecność na rynku pracy.  Wyraził się przy tym dość niefortunnie  na temat celowości szkolenia (cyt.) 

„śmierdzących i podpitych starszych bezrobotnych”. Uważa, że szkoda pieniędzy na ich szkolenie. 

Swoim wystąpieniem radny Michał Dróżdż sprowokował  reakcję radnej Grażyny Korybut, która określiła 

wypowiedź radnego Michała Dróżdża jako skandaliczną i lekceważącą problemy starszych ludzi. 

Powiedziała, że Powiatowy Urząd Pracy adresuje  swoje programy zarówno do młodych, jak i starszych 
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bezrobotnych. W pewnym okresie sama była bez pracy i skorzystała z oferowanego przez PUP programu 

dla bezrobotnych  w wieku 50 +. 

Przewodniczący Rady upomniał radnego Michała Dróżdża, aby ostrożnie dobierał słowa w swych  

wypowiedziach.  

Radny Michał Dróżdż przeprosił za użyte pejoratywne określenia, jednak uważa, że jego wniosek o 

kierowanie większych środków na aktywizację młodych bezrobotnych jest słuszny. 

Przewodniczący Rady odniósł się  także do  wniosku o obniżenie podatku od nieruchomości 

gospodarczych. Powiedział, że obniżanie podatku było już przećwiczone, jednak z marnym skutkiem. 

Wcale nie wzrosło zainteresowanie  obcych inwestorów zakładaniem firm w Brzezinach, mimo, że przez 

7 lat obniżony był podatek od nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Ocenił 

pozytywne działania brzezińskiego Urzędu Pracy, który jest liderem w województwie łódzkim, jeśli 

chodzi o wdrażanie aktywnych form zatrudnienia i organizowanie na nie dodatkowych środków 

zewnętrznych. 

Radna Grażyna Korybut uważa, że nawet najlepsze formy aktywizacji bezrobotnych niewiele dadzą, jeśli 

nie będą tworzone nowe miejsca pracy. 

Radny Grzegorz Kędzia poprosił o wykazanie, jakie konkretne działania podjęto dla zmniejszenia 

bezrobocia w Brzezinach. 

Zdaniem Sławomira Przybyła główną przyczyną bezrobocia w Brzezinach, jak i w całym kraju, jest brak 

pracodawców na  rynku pracy. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że poziom uprzemysłowienia także nie przekłada się na wielkość 

bezrobocia. Przykładem jest  uprzemysłowione Kutno, gdzie poziom bezrobocia sięga 20%. Zdaniem 

burmistrza duże bezrobocie występuje w okresie restrukturyzacji gospodarki, gdy jedne branże upadają a 

nowe są w okresie rozwoju. W takich warunkach najlepiej dają sobie radę małe rodzinne firmy, nawet 

jednoosobowe pracujące w tzw. samozatrudnieniu. Obniżaniu bezrobocia sprzyjają także spółdzielnie 

socjalne. W czasie transformacji ustrojowej najbardziej zagrożone bezrobociem są grupy osób słabo 

wykształconych. Potwierdzają to dane statystyczne urzędów pracy. Burmistrz wykazał, że w okresie 

bieżącej kadencji samorządu utworzono około 50 miejsc pracy i następne 20 jest w trakcie uruchamiania. 

Przewodniczący Rady zauważył, że dla naszego lokalnego rynku pracy nie ma obecnie najlepszej 

koniunktury. 

Radny Grzegorz Kędzia uważa, że nasze wskaźniki bezrobocia i tak są obniżone, ponieważ wielu 

brzezinian dojeżdża codziennie do pracy w firmach łódzkich. Wnioskuje, aby zadbać o rozwój 

komunikacji międzymiastowej zarówno z miastem Łódź, jak i ze Strykowem. Wpłynęłoby to na dalsze 

obniżanie bezrobocia w Brzezinach. 

Burmistrz zgodził się ze zdaniem radnego Grzegorza Kędzi. Utworzenie komunikacji masowej Brzezin z 

Łodzią burmistrz uznał za jeden z największych sukcesów swojej kadencji. Powiedział, że w trakcie 

organizacji jest następna linia łącząca Brzeziny z przemysłowym Widzewem. Szkoda jednak, że  temat 

ten blokowany jest przez Powiat Łódzki Wschodni, który nie może wyremontować 300 metrów 
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powiatowej drogi w Bedoniu. Obecnie dojeżdżający do pracy na Widzewie tracą ok. 2 godz., aby dotrzeć 

do pracy przez Sikawę. Nowa linia MPK skróciłaby czas podróży o połowę. 

Radny Tadeusz Barucki zauważył, że państwo  nie jest przyjazne dla firm jednoosobowych. Właściciele 

tych firm muszą płacić - jak się wyraził – „haracz” w wysokości 1.050 zł /mies. do ZUS. Nie zachęca to 

potencjalnych kandydatów do tej formy zatrudnienia. Jego zdaniem, gdy upadł nasz lokalny przemysł 

odzieżowy, od razu wzrosły wskaźniki bezrobocia. Radny wyraził  poparcie dla rozwoju Spółdzielni 

Socjalnej, która powinna podwoić swoje zatrudnienie.  

Burmistrz stwierdził, że korzyści z działalności Spółdzielni Socjalnej są  wielostronne: obniżenie 

bezrobocia – w tym osób niepełnosprawnych, zawężenie marginesu biedy i ubóstwa, rozwój sprzedaży 

lokalnych firm handlowo – usługowych, wzrost wpływów do budżetu miasta, świadczenie tańszych usług 

na rzecz gospodarki komunalnej miasta. Spółdzielnia Socjalna pełni więc w naszym mieście funkcję 

inkubacyjną dla zatrudnienia.  

Radna Halina Szczepaniak zapytała, dlaczego nie chronimy swojego zatrudnienia oraz czy nie możemy 

stosować preferencji tylko dla mieszkańców Brzezin. 

Burmistrz odciął się wyraźnie od takiego pojmowania preferencji, mówiąc, że prawo wyraźnie zabrania 

takich praktyk. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jego zdaniem, największym sukcesem utworzenia powiatu 

brzezińskiego było powołanie samodzielnego, suwerennego PUP, który swoją aktywnością wprowadził 

do powiatu wiele milionów złotych na walkę z bezrobociem. Kończąc podziękował przedstawicielowi 

kierownictwa Powiatowego Urzędu Pracy Sławomirowi Przybyłowi za prezentację materiału o 

bezrobociu. 

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  

za 2013 rok. 

Przewodniczący Rady poprosił kierownik MOPS  o skupienie się w swojej wypowiedzi na głównych 

problemach działalności MOPS w 2013 r. oraz na wnioskach. 

Sprawozdanie przedstawiła kierownik MOPS Teresa Kwiecień  (w załączeniu). 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poinformowała, że na posiedzeniu 

Komisji zostały wypracowane wnioski, z którymi powinni zapoznać się burmistrzowie, ale już nie po raz 

pierwszy, gdy omawiane są sprawy społeczne żadnego z nich nie ma na sesji.  

Wnioski te dotyczą: 

- rozszerzenia działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Świetlik” na większą grupę dzieci z 

zaniedbanych rodzin, 

- ograniczenia zjawiska bezdomności (poprzez zwiększenie ilości miejsc w schronisku, które prowadzi 

Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta, prowadzenie usług łazienniczych, wydzielenie co rok przynajmniej 

jednego mieszkania dla bezdomnych), 
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- znalezienie miejsca na dzienny dom pobytu w ramach wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Radna  Małgorzata Pyka poparła wniosek Komisji Spraw Społecznych  dot. dziennego domu pobytu. 

Przypomniała także o obietnicy burmistrza przeznaczenia przynajmniej jednego mieszkania rocznie dla 

osoby bezdomnej. Radna wyjaśniła, że 26 dzieci z  terenu Brzezin  umieszczonych jest poza Brzezinami. W 

ciągu 12 lat tylko troje dzieci wróciło do domu rodzinnego. Powinna  nastąpić tu wyraźna poprawa.  

Przewodnicząca Komisji Grażyna Korybut powiedziała, że wnioski  powyższe zostaną przekazane do 

realizacji administracji miasta  i będzie prowadzony monitoring ich wdrażania. 

 

Przewodniczący Rady podziękował kierownik Ośrodka za wysiłek w przygotowanie tak obszernego 

materiału i za całoroczną pracę na rzecz najuboższych. 

10. Informacja o zimowym utrzymaniu i stanie technicznym dróg w Brzezinach 

Zwięzłą informację przedstawił zastępca burmistrza miasta  Roman Sasin – w załączeniu. 

Powiedział, że planowane środki na zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów w wys. 235 tys. zł 

zostały wykonane w wysokości 189 tys. zł, choć do zakończenia sezonu zimowego zostało jeszcze ponad 2 

tygodnie. 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że zima 2013/2014 r. nie była uciążliwa i koszty akcji zimowej na 

drogach powinny być mniejsze. 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że w grudniu 2013 r. było 8 wyjazdów sprzętu na drogi i chodniki, w 

styczniu - 18 i w lutym - 3. Na zwiększone koszty utrzymania dróg i chodników wpłynęło usuwanie 

śliskości nawierzchni powodowane przez padające często marznące deszcze. 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że z zaoszczędzonych funduszy na zimowe utrzymanie dróg 

rozpoczęliśmy remonty nawierzchni ulic.  

11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

11.1 zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r. 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła propozycje burmistrza dokonania zmian w budżecie miasta  na 2014 

rok. Projekt uchwały z załącznikami – w załączeniu do protokołu. 

Poprosiła o wprowadzenie autopoprawki do załącznika nr 3, polegającej na przekazaniu Powiatowi 

Brzezińskiemu dotacji w wys. 7.500 zł na organizację maratonu rowerowego Brzeziny – Syberia. 

Wyjaśniła, że na skutek zmian w budżecie wskaźnik zadłużenia budżetu wynosi obecnie 50,3%. 

W tym miejscu przewodniczący Rady ogłosił 30 min. przerwę podczas której można było obejrzeć 

spektakl teatru ulicznego z Krakowa, w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru. 

Przewodniczący po przerwie wznowił obrady i poprosił o glosy w dyskusji nad projektem zmian w 

budżecie miasta.   
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Radna Czesława Gałecka zadała kilka pytań: 

- czy wobec zamiaru zakupu samochodu służbowego za 80 tys. zł. planowane jest zatrudnienie kierowcy?, 

- czy nadal w planach jest finansowanie budowy domu socjalnego?, 

- czy w tym roku będą podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli? 

Skarbnik odpowiedziała, że: 

- nie planuje się zatrudnienia kierowcy, 

- w planie wydatków budżetowych nadal jest budowa domu socjalnego, 

- nie planuje się w chwili obecnej podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. 

Radna Halina Szczepaniak skrytykowała pomysł zakupu samochodu  służbowego i zapytała, skąd ten 

pomysł teraz, gdy kończy się kadencja władz samorządowych?  

Zastępca burmistrza odpowiedział, że z analizy wydatków na podróże służbowe wynika, że  tańszy w 

utrzymaniu byłby samochód służbowy. 

Radna Grażyna Korybut  zadała pytanie, czy celowe są takie dalekie i drogie podróże samochodem. 

Postawiła wniosek, aby wyłączyć z głosowania nad zmianami budżetowymi wydatek na zakup 

samochodu służbowego. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej  Tadeusz Barucki powiedział, że Komisja także miała 

wątpliwości co do zakupu samochodu. Zapytał, czy rzeczywiście potrzebny był wyjazd samochodem do 

Monachium. 

Przewodniczący Rady powiedział, że cieszy się z oszczędnego gospodarowania budżetem miasta przez 

radnych. Dla zachowania równowagi wprowadzanych zmian w budżecie należałoby wraz ze 

zmniejszeniem wydatku o 80 tys. zł wprowadzić takie samo zwiększenie w innej części budżetu. Zapytał, 

czy możliwe jest wprowadzenie wydatku na sfinansowanie schodowej klatki p.poż. w Szkole 

Podstawowej Nr 2. 

Skarbnik odpowiedziała, że zalecenia p.poż.  PSP zostały podzielone na 3 etapy i kolejno będą 

realizowane. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zasadność wydatku na zakup samochodu służbowego. 

W głosowaniu wzięło udział 14. radnych, z których 10. było przeciw i 4. wstrzymało się od głosu. 

Skarbnik zaproponowała, aby 80 tys. zł przenieść do wydatków na inwestycje dróg lokalnych 

(schetynówkę). 

Radny Adam Miazek zaproponował, aby skorzystać z innej formy nabycia samochodu służbowego, np. 

leasingu lub zakupu samochodu używanego. Radny już po raz kolejny przestrzegł przed dalszym 

zadłużaniem budżetu. 
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Radna Grażyna Korybut wyraziła swoje obawy przed niekontrolowanym zadłużaniem budżetu i 

pozostawieniem następcom wysokiego deficytu. 

Przewodniczący Rady poprosił o ostateczną opinię Komisji Finansowo – Budżetowej o zmianach w 

budżecie. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał pozytywną opinię o pozostałych zmianach. 

Skarbnik Grażyna Mela odczytała projekt uchwały wraz z poprawionym załącznikiem nr 2. 

Głosowanie przyniosło wynik 13. „za”, przy 2. głosach wstrzymujących się. 

11.2 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2014 roku 

Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały przekazującej Powiatowi Brzezińskiemu dotację w 

wys. 7.500 zł na dofinansowanie maratonu rowerowego. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to doroczna  impreza rowerowa, odbywającą się na trasie z Brzezin  

do wsi Syberia po terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.  

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki  przekazał pozytywną opinię w 

sprawie omawianej dotacji. 

Skarbnik odczytała projekt uchwały, do którego radni nie mieli uwag. 

W głosowaniu 14. radnych była „za”, 1 głos wstrzymujący się. 

11.3 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w 

Brzezinach 

Przewodniczący Rady poprosił sekretarz Grażynę Dziedzic, pełniącą funkcję pełnomocnika wyborczego 

Miasta  Brzeziny, o przedstawienia  projektu uchwały (załączony do protokołu). 

Sekretarz wyjaśniła, że każdorazowo przed wyborami powołujemy 2 obwody głosowania zamknięte: w 

szpitalu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie i w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Moniuszki. 

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, a radni jednomyślnie 14. glosami 

przyjęli uchwałę.  

11.4 wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Brzezinach projektu systemowego „Aktywność – mój atut” 

Kierownik MOPS Teresa Kwiecień zaprezentowała projekt uchwały wyrażającej zgodę na realizację 

systemowego projektu  „Aktywność – mój atut” – w załączeniu do protokołu. 

Powiedziała, że projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 172.3 

tys. zł wymaga wkładu własnego  10,5% wartości ogólnej. Projekt dotyczy  22. osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które nie pracują i pomaga ich powrotowi na rynek pracy. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przekazała  pozytywną opinię, dotyczącą 

tego projektu. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku uwag, przystąpiono do głosowania. 

Głosowało jednogłośnie „za” 13. radnych.  

11.5 przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny 

Projekt uchwały prezentował zastępca burmistrza Roman Sasin (w załączeniu). Poinformował, że w 

wyniku konsultacji z Komisją Spraw Społecznych naniesione zostały poprawki w programie. Dotyczą one 

głównie określenia, że schronisko dla zwierząt będzie budowane w ciągu 3 lat oraz, że jedynie bezdomne 

zwierzęta będą znakowane (czipowane) na koszt miasta.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut potwierdziła uzgodnienie tekstu programu 

z Komisją i wydanie pozytywnej opinii. Zwróciła się też go redakcji BIS  

o poinformowanie czytelników o podjętych przez miasto rozwiązaniach zapobiegających bezdomności 

zwierząt. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku uwag radnych przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 15. radnych,  14. „za”, 1. głos był wstrzymujący się. 

11.6 zmiany uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Brzeziny w zakresie gospodarki 

komunalnej 

Zastępca burmistrza przedstawił uzasadnienie zmian w zakresie przekazania  Spółdzielni Socjalnej zadań 

własnych miasta  w gospodarce komunalnej (w załączeniu do protokołu)  

Radna Czesława Gałecka zauważyła, że w podstawie prawnej projektu uchwały widnieje w wielu 

przypadkach powoływanie się na uchwały zmieniające. Zapytała, czy nie jest czas na ujednolicenie 

uchwały, ponieważ trudno zorientować się, które z zadań  przekazano, a które jeszcze są w gestii 

administracji miasta. 

Przewodniczący Rady zażartował, że ujednolicenie tekstu nastąpi, gdy burmistrz przekaże Spółdzielni 

Socjalnej wszystkie zadania z zakresu gospodarki komunalnej. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska poinformowała o pozytywnej opinii 

projektu uchwały. 

Odczytano tekst projektowanej uchwały i wobec braku uwag przewodniczący poprosił o głosowanie. 

Głosowało 14. radnych, 13. było „za”, 1. głos był wstrzymujący się. 

W tym miejscu sekretarz Grażyna Dziedzic zauważyła, że  nazwa załącznika  w sprawie programu dot. 

bezdomności zwierząt  nie zgadza się z nazwą uchwały. Użyto w załączniku określenia „przeciwdziałania” 

zamiast „zapobiegania”. W związku z tym poprosił o ponowne przegłosowanie projektu uchwały z 

prawidłową nazwą załącznika. 
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W głosowaniu uczestniczyło 15. radnych, z których 14. głosowało „za”, 1 os. wstrzymała się od głosu. 

11.7 przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta  Brzeziny na lata 2014-2015 

Prezentujący projekt uchwały doradca burmistrza Krzysztof Kotynia poprosił o wprowadzenie szeregu 

autopoprawek do pierwotnego projektu uchwały uzgodnionych z Komisją Spraw Społecznych. Projekt 

uchwały w załączeniu. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut wyraziła zadowolenie, że znaleziono 

wreszcie sposób, aby  uruchomić środki na działania prozdrowotne. Dotychczas było to niemożliwe, bowiem 

służby Wojewody stały na stanowisku, że program działań prozdrowotnych musiał posiadać opinię Agencji 

Technologii Medycznych. W przypadku dużych jednostek samorządowych może było to zasadne, jednak 

małe miasta czy gminy wiejskie nie dysponują  możliwościami wdrażania skomplikowanych  i drogich 

procedur medycznych. Dlatego cieszyć się należy, że nawet skromne środki, jakie posiada nasz budżet można 

uruchomić na proste, nawet beznakładowe działania, jak np. kontrola higieny i czystości dzieci w placówkach 

oświaty i wychowania czy działania informacyjne i propagujące masowy sport i zdrowy styl życia bez 

tytoniu, alkoholu czy tzw. „dopalaczy”.  

Przewodniczący Rady poprosił, aby Wydział Spraw Społecznych  Urzędu Miasta  zainicjował i wdrożył  do 

codziennej praktyki we współpracy z kierownictwami szkół i przedszkoli  sprawdzanie stanu czystości i 

higieny uczniów i przedszkolaków.  Przewodniczący zapytał, dlaczego powołujemy się na tak dużo zmian 

prawnych w podstawie prawnej. Poprosił też o dodanie  w projekcie uchwały słów „uchwala, co następuje”. 

Mec. Marzena Warpechowska wyjaśniła, że niestety nie było jeszcze ujednolicenia tekstu ustawy z 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Doradca Krzysztof Kotynia odczytał projekt uchwały. Ponieważ nie było uwag radnych, przewodniczący 

poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. 

Głosowało 14. radnych, z których 12. było „za” i 2. wstrzymało się od głosu. 

11.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zadania w 

zakresie utrzymania czystości dróg  powiatowych położonych na terenie Miasta Brzeziny.  

W tym miejscu zastępca burmistrza Roman Sasin poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 

projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Brzezińskiego omiatania ulic, na drogach powiatowych 

znajdujących się w granicach miasta  Brzeziny. 

Radni wyrazili jednomyślnie 13. głosami zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 

Zastępca burmistrza przedstawił projekt uchwały – w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady uznał przedstawiony temat za ważny dla ogólnego wyglądu miasta. Pierwsze 

omiatanie ma być wykonane już w kwietniu. 

Radna Grażyna Korybut zapytała o koszt świadczonej usługi. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że trzykrotne zamiatanie ulic w ciągu całego roku kosztować będzie 

3.200 zł. 
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Radni jednogłośnie (przy 14. głosach „za”) opowiedzieli się za podjęciem przedstawionej uchwały. 

12. Wolne wnioski. 

Radny Tadeusz Barucki zwrócił uwagę na konieczność poprawienia estetyki miasta: 

-  banery reklamowe przed  siedzibą Centrum Promocji i Kultury szpecą centrum miasta, 

-  krawężniki i obrzeża trawnikowe na ul. Konstytucji 3 Maja przed skrzyżowaniem z ul.  

   Modrzewskiego są stale niszczone przez  wjeżdżające samochody osobowe i dostawcze;  

   radny proponuje zrobić w tym miejscu zatoczkę parkingową, 

- przy ul. Przedwiośnie należy usunąć 2 zeschłe topole. 

Radny zapytał o termin rozpoczęcia inwestycji na stadionie. 

Zastępca burmistrza przyjął uwagi radnego. W sprawie inwestycji przy ul. Sportowej wyjaśnił, że w chwili 

obecnej brak jest w budżecie środków na rozpoczęcie budowy. 

Radny Krzysztof Jeske zwrócił uwagę na potrzebę usunięcia z ul. Kościuszki w pobliżu kościoła farnego 

rozwalającego się drewnianego budynku, który szpeci miasto przy drodze krajowej i zagraża 

bezpieczeństwu. Zapytał, dlaczego tak długo nie można  naprawić uszkodzonego pomnika na Pl. Jana 

Pawła II. 

Radna Barbara Kozłowska wskazała na potrzebę uporządkowania terenu przy ul. Sportowej w miejscu 

postawienia pojemników na odpady segregowane. W imieniu mieszkańców prosi o podcięcie gałęzi drzew 

przy ul. Reformackiej 6/8. 

Radny Michał Dróżdż wnioskował o: 

- uprzątnięcie gałęzi w parku miejskim, 

- przycięcie żywopłotu przy ul. Przedwiośnie, 

- zwrócenie uwagi zarządcy marketu „Biedronka” na utrzymywanie czystości przy kontenerze na odpady.   

Przewodniczący Rady poinformował o przekazaniu przez Zarząd OSP plakietki pamiątkowej  

z podziękowaniem za dobrą współpracę z Radą Miasta. Wnioskował do administracji miasta  o 

przeprowadzenie przeglądu reklam na terenie Brzezin. Wiele z nich jest niskiej jakości, nieaktualnych, 

rozmieszczonych chaotycznie. Poprosił o systematyczne przeglądanie i uprzątanie słupów ogłoszeniowych 

z poobrywanych  i nieaktualnych plakatów. Jego zdaniem  ulice i chodniki są źle utrzymane pod kątem 

czystości. Od dawna nie było widać zamiatarki na mieście, w wielu miejscach zalega jeszcze pozimowy 

piach. 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że zamiatarka jest w naprawie. Mimo, że kosztowała 80 tys. zł, to jest za 

delikatna do zbierania grubych warstw zeschłego błota i piasku. Powiedział, że powinniśmy zakupić 
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mocniejszy sprzęt do zamiatania ulic, natomiast zamiatarką, którą już posiadamy, zamiatać będziemy 

chodniki. 

Radny Jakub Piątkowski  zwrócił uwagę na potrzebę bardziej przemyślanego zakupy sprzętu. 

Radna Halina Szczepaniak w imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej poprosiła o 

rozwiązanie tematu siedziby dla tej organizacji. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że gdy tylko zostaną przeprowadzone prace porządkowe na terenie 

miasta,  rozpocznie się remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 11, przeznaczonych dla 

organizacji społecznych i politycznych. 

Mieszkanka ul. Słowackiego Krystyna Kejna zarzuciła burmistrzowi mijanie się z prawdą w sprawie 

ostatecznego odbioru robót po zakończonej inwestycji budowy drogi w ul. Kordeckiego. Twierdzi, że 

takiego dokumentu w ogóle nie ma. Jej zdaniem wykonanie przebudowy ul. Kordeckiego jest niezgodne  

zarówno z projektem, jak i sztuką budowlaną. oraz przepisami prawa. Wg zapewnień zastępcy burmistrza 

miał być tam tylko ciąg pieszo – jezdny, natomiast poruszają się tam wszystkie rodzaje pojazdów do 

wielkich TIR-ów włącznie. Wnioskowała o zmianę lokalizacji wizerunku papieża Jana Pawła II. Przekazała 

opinię wielu mieszkańców, że ten wizerunek nie jest godny  przyszłego świętego. Jest to wątpliwej jakości 

„dzieło sztuki” i postawione nie wiadomo dlaczego w fontannie. Osoba przyszłego świętego zasługuje na 

godniejszy wizerunek. Zaproponowała, aby taflę z fontanny przenieść po uzgodnieniu z  siostrami na teren 

klasztoru Św. Ducha. Skrytykowała jakość pracy Spółdzielni Socjalnej. Działalność tej spółdzielni oceniła 

jako nieefektywną ekonomicznie. Jednostka ta nie jest sprawna i nie daje sobie rady z realizacją jej 

głównego zadania utrzymaniem czystości na terenie miasta. Jej zdaniem nieetyczne jest zatrudnianie ludzi 

ubogich do poniżających i uciążliwych prac. 

Z opinią p. Krystyny Kejny na temat Spółdzielni Socjalnej nie zgodził się zarówno zastępca burmistrza, jak 

i przewodniczący Rady oraz radna Grażyna Korybut. Ich zdaniem aspekt ekonomiczny w przypadku takiej 

firmy można pogodzić z wymiarem społecznym. Podnosili, że zawsze na początku jakiegoś nowego i 

odważnego pomysłu jest wiele trudności i wątpliwości. Spółdzielnia Socjalna pomaga jednak wyrwać się z 

kręgu  biedy wielu brzezińskim rodzinom, pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu i eliminuje 

stygmatyzację bezrobocia. 

Prezes Spółdzielni Socjalnej Ryszard Śliwkiewicz wyjaśnił, że dzięki zaangażowaniu jej do wykonywania 

usług komunalnych oszczędza się ok. 20 - 30 % budżetu w stosunku do firm specjalistycznych. Nie jest to 

także praca poniżająca. Pracownicy ją wykonujący mają niskie kwalifikacje. Praca jest ciężka i brudna, ale 

wcale nie jest nisko płatna. Zarobki wahają się koło średniej 1.800 zł brutto. Ponadto na naszym rynku 

realizowana jest większa sprzedaż towarów i usług, co jest również ważne. 

Ponadto przewodniczący Rady poinformował, że: 

-  nadzór prawny Wojewody zwrócił uwagę na konieczność poprawy jakości załączników graficznych do 

uchwały zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedź w tej sprawie wyszła w 

zakreślonym terminie. Pismo do wglądu w Biurze Rady 
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-  Wojewoda przesłała pismo w sprawie oświadczeń majątkowych zwracające uwagę na dokładność  i 

rzetelność zamieszczanych danych. Pismo do obowiązkowego zapoznania przez radnych w Biurze Rady – 

można do tego wykorzystać dyżury rdnych. 

Radna Grażyna Korybut poinformowała, że na skutek prac renowacyjnych przy obrazie umieszczonym w 

ołtarzu konserwatorzy zabytków odkryli pod wierzchnią warstwą drugi starszy obraz. Ponieważ tego 

rodzaju prace są bardzo drogie, prosi w imieniu Społecznego Komitetu odnowy Kościoła Św. Anny o datki 

na odnowienie ołtarza i obrazu. 

13.Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady w wyniku wyczerpania porządku obrad podziękował radnym i zaproszonym 

gościom za udział w posiedzeniu Rady Miasta  i zamknął obrady o godz. 16.00. 
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