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PROTOKÓŁ 

 

           Nr LVII/11/2014 

 

         LVII SESJI RADY 

 

      MIASTA  BRZEZINY 

 

       z 19 września 2014 r.    
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Proponowany porządek obrad  przesłany radnym, przedstawia się następująco: 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miasta. 

5.   Informacja Burmistrza Miasta  Brzeziny z prac między sesjami. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

8.   Informacja z realizacji budżetu Miasta  Brzeziny za I półrocze 2014 r. 

9.   Informacja o wynikach egzaminów i sprawdzianów. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

      10.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 - 2020, 

      10.3.  emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i  wykupu, 

      10.4.  uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  Brzeziny, 

      10.5.  uchwalenia Strategii Promocji Miasta  Brzeziny na lata 2014 – 2020, 

      10.6.  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w  

                Brzezinach, 

10.7.  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

10.8.  udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do  

          rejestru zabytków, 

10.9.  wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12.  Zakończenie sesji. 
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1.   Otwarcie  sesji. 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Bączyński, otwierając posiedzenie, przywitał przybyłych 

radnych, burmistrza miasta Brzeziny Marcina Plutę z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta,  kierowników 

jednostek organizacyjnych  miasta, prezesów spółek miejskich oraz mieszkańców miasta, wśród nich 

Lucjana Ferdzyna prezesa brzezińskiej organizacji Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady stwierdził  prawomocność sesji na podstawie podpisanej przez  13 radnych listy 

obecności. W posiedzeniu nie uczestniczyli Krzysztof Jeske i Halina Szczepaniak, która zapowiedziała 

swoją nieobecność. 

3.  Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady  po zapoznaniu obecnych z proponowanym porządkiem obrad zapytał, czy są 

uwagi i propozycje. 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic poprosiła w imieniu chwilowo nieobecnego burmistrza o rozszerzenie 

porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały wprowadzającej program wyrównywania szans 

edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjum pn. „Pewny start”. 

Przybyły na obrady burmistrz Marcin Pluta poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 10.4 dot. 

rozpatrzenia projektu uchwały o Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Brzeziny, uzasadniając to 

brakiem w tym programie istotnej części  o rewitalizacji społecznej. 

Burmistrz poprosił następnie o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia projektów trzech uchwał 

dot. współpracy i wzajemnego finansowania przebudowy dróg lokalnych przez Miasto Brzeziny i Gminę 

Andrespol. Wyjaśnił, że w konkursie o przyznanie rządowych środków na przebudowę dróg lokalnych 

preferowane są projekty współpracujących samorządów. Projekty tych uchwał przedstawiłaby inż. miasta 

Monika Kuźmicka – Szczech. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy projekty uchwał wprowadzanych do porządku obrad były 

przedmiotem dyskusji na posiedzeniach właściwych komisji. 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic wyjaśniła, że projekt pn. „Pewny start” nie był opiniowany, gdyż  

wpłynął tuż przed sesją i już po posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Burmistrz odpowiedział, że zarówno Komisja Rozwoju Gospodarczego, jak i Komisja Finansowo – 

Budżetowa omawiały projekty uchwał dot. współpracy z Gminą Andrespol w zakresie wzajemnego 

finansowania przebudowy swoich dróg. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut poinformowała, że radni komisji 

zauważyli i skrytykowali brak w Lokalnym Programie Rewitalizacji tematyki odnoszącej się do 

problemów społecznych naszego miasta. 
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Burmistrz wyjaśnił, że stosunkowo niedawno pojawiła się informacja o przyznaniu większej puli 

rządowych środków na rozwiązywanie problemów społecznych. Większą szansę na pozyskanie 

dodatkowych środków będą miały te samorządy, które przygotują odpowiednią dokumentację 

rewitalizacji społecznej na swoim terenie. 

Zdaniem przewodniczącego Rady projekty uchwał powinny być przygotowywane wcześniej, 

przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną sesją Rady, a nie w jej przeddzień. Wówczas będą mogły 

być przedmiotem merytorycznej dyskusji na posiedzeniach komisji i uzyskają odpowiednią opinię. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w miejsce punktu 10.4 po wycofanym Lokalnym Programie 

Rewitalizacji wprowadzić rozpatrzenie projektu uchwały o programie „Pewny start”. 

Natomiast 3 projekty uchwał o współpracy Miasta Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie przebudowy 

dróg i wzajemnego finansowania przewodniczący zaproponował rozpatrzyć w punktach 10.10 , 10.11 i 

10.12. Zapytał, czy jest zgoda radnych na wprowadzenie takich zmian w porządku obrad. 

Radni  12. głosami „za” przy 1. głosie wstrzymującym się zaaprobowali propozycję przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady poprosił następnie o przegłosowanie zmienionego porządku obrad Rady. 

Głosowało 13 radnych „za” (jednomyślnie). 

Porządek obrad  po zmianach przedstawia się następująco: 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miasta . 

5.   Informacja Burmistrza Miasta  Brzeziny z prac między sesjami. 

6.   Interpelacje i zapytania radnych. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje. 

8.   Informacja z realizacji budżetu Miasta  Brzeziny za I półrocze 2014 r. 

9.   Informacja o wynikach egzaminów i sprawdzianów. 

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

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

      10.2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014- 2020, 

      10.3.  emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i  wykupu, 

      10.4.  uchwalenia programu „Pewny start”( zmiana porządku obrad), 
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      10.5.  uchwalenia Strategii Promocji Miasta  Brzeziny na lata 2014 – 2020, 

      10.6.  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w  

                Brzezinach, 

10.7.  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

10.8.  udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do  

          rejestru zabytków, 

10.9.  wezwania do usunięcia naruszenia prawa, 

10.10. współpracy Miasta  Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania 

publicznego pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej 

aktywności społecznej w mieście Brzeziny – Etap II” w 2015 roku w ramach Programu Wieloletniego pod 

nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 

Rozwój”(zmiana porządku obrad, wprowadzenie nowego punktu), 

10.11. współpracy Miasta  Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania 

publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola”(zmiana porządku 

obrad, wprowadzenie nowego punktu), 

10.12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Andrespol na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu 

komunikacyjnego północnej części Andrespola”(zmiana porządku obrad, wprowadzenie nowego punktu). 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12.  Zakończenie sesji. 

4. Przyjęcie protokołu LVI sesji Rady Miasta 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół LVI sesji Rady Miasta  został sporządzony, podpisany, 

jest dostępny w biurze Rady i na stronie BIP Miasta Brzeziny. Zapytał o uwagi do protokołu. Ponieważ 

zastrzeżeń nie było, zaproponował przyjęcie treści protokołu LVI sesji poprzez głosowanie. 

Z 13 obecnych radnych, 9. głosowało „za”, 4. wstrzymało się od głosu. 

W tym miejscu przewodniczący Rady podziękował dyrektor Centrum Promocji i Kultury Katarzynie 

Spychalskiej za przeprowadzenie w dniu 6 września br. akcji czytelniczej pod patronatem prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego pn. „Narodowe Czytanie Trylogii  Henryka Sienkiewicza”.  

Przewodniczący  z ubolewaniem wyraził się o obecności tylko dwojga radnych miasta w uroczystościach 

odpustowych w dniu 14 września w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,  na które ksiądz 

proboszcz Bogumił Walczak osobiście zapraszał radnych podczas sesji w dniu 28 sierpnia br.  Podczas 

uroczystości liturgicznej m.in. zaprezentowano dzwon Św. Anny ufundowany ze składek wiernych i 

dotacji miasta. Przewodniczący powiedział następnie, że pozytywna reakcja mieszkańców miasta na apel 

o głosowanie w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego na 2015 rok przekroczyła oczekiwania 



 6 

władz samorządowych Miasta Brzeziny. Powiedział, że najwięcej głosów uzyskał projekt utworzenia 

miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach. 

Poinformował następnie, że księgowość Urzędu Miasta przygotowała dla radnych zestawienie 

otrzymanych diet – potrzebne do wypełnienie jednego z punktów oświadczenia majątkowego radnych na 

koniec VI kadencji wg stanu na 21 września 2014 r. 

Przewodniczący Rady zaapelował o dokładne i wnikliwe sporządzenie oświadczeń majątkowych, które 

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w terminie do 22 września 2014 r. 

5. Informacja  Burmistrza z  prac  między sesjami Rady Miasta Brzeziny 

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac w okresie między sesjami. Powiedział, że: 

- 28 sierpnia po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  na „Zmianę Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta” 

wybrano wykonawcę -  SoftGIS s.c. ul. Mulicka 6/14, 51-315 Wrocław. 

- 1 września  wraz ze swoim zastępcą brał udział w  rozpoczęciach roku szkolnego w podległych miastu 

placówkach oświatowych,  

- 1 września przed budynkiem Muzeum Regionalnego odbyła się prezentacja pojazdów z napędem 

elektrycznym, a w Muzeum odbyła się piąta edycja programu kulturalnego „U Zbyszka na podwórku” z 

udziałem Natalii Kukulskiej i Zbigniewa Zamachowskiego. 

- 7 września uczestniczył w powiatowych uroczystościach dożynkowych w Dmosinie. 

- 7 września na dziedzińcu Muzeum Regionalnego i w parku miejskim została zorganizowana plenerowa 

impreza pn. "Dzień Aktywności Społecznej" w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna w mieście 

Brzeziny" Podczas pikniku mieszkańcy mogli zarówno skorzystać z wielu atrakcji, jak i dowiedzieć się o 

celach projektu i płynących z niego profitów. 

- 8 września ogłoszono wyniki głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego. Wygrały trzy zadania: 

I. Miasteczko ruchu drogowego przy SP Nr 1 – 657 głosów ( wartość zadania 100.000 zł), 

II. Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej – 404 głosy (wartość zadania 150.000zł), 

III. Naprawa elewacji kamienicy przy ul. Staszica 8 – 204 głosy (wartość zadania 200.000zł). 

- 8 września rozpoczął się tydzień aktywności społecznej dla mieszkańców miasta w ramach projektu 

„Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny, 

- 9 września odbyło się spotkanie robocze z projektantami firmy Archimedia z Poznania – wykonawcy   

na zadanie opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego  dla Projektu pn. „Przygotowanie 

terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”, 

- 11 września uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ŁOM, na którym ustalono wysokość 

składki członkowskiej i powołano dyrektora Biura, 

- 11 września przyjął przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z 

Mołdawii, którzy  przybyli do Brzezin z wizytą studyjną. Goście zapoznali się ze sposobami 
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funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, ich branżami i rozwiązaniami prawnymi, które są 

podstawą działania Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Firm Społecznych. 

- 11 września dotarł  do Brzezin dzwon, który zostanie zamontowany w dzwonnicy kościoła św. Anny. 

Jego prezentacja odbyła się 14 września w parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach, 

- 14 września uczestniczył w uroczystościach dożynkowych w Rogowie, 

- 18 września uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia ŁOM, na którym została podjęta 

uchwała w sprawie składki członkowskiej (4,5 tys. od samorządu w roku bieżącym  i 8,5 tys. w roku 

przyszłym) i został uchwalony budżet. 

Głosy w dyskusji: 

Radny Przemysław Maślanko wyraził pogląd, że niepotrzebnie rozpatrywano łącznie wnioski 

ogólnomiejskie z lokalnymi, w trakcie analizy zadań do budżetu obywatelskiego. Jako przykład podał 

według niego lokalny wniosek dot. rewitalizacji budynku przy ul. Staszica.  

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że ideą budżetu obywatelskiego jest mobilizacja grup społecznych i 

ogólnie  rzecz biorąc społeczności miejskiej. 

Radna Czesława Gałecka zapytała o lokalizację strefy inwestycyjnej oraz o zakres działania komisji 

przetargowej powołanej 28 września br. 

Burmistrz wyjaśnił, że strefa inwestycyjna będzie zlokalizowana na 9. ha terenu  po żwirowni Fara II. 

Teren ten będzie zniwelowany, odwodniony, uzbrojony w sieć energetyczną i stacje trafo,  sieć wod.- 

kan., sieć informatyczną z wybudowanymi drogami wewnętrznymi i chodnikami. Obecny teren 9 ha może 

okazać się zbyt mały, bierzemy więc pod uwagę rozszerzenie strefy na okoliczne działki, które trzeba 

będzie wywłaszczać.   Burmistrz wyjaśnił, że przedmiotem działania komisji przetargowej powołanej 28 

września br. jest wyłonienie wykonawcy naprawy szkód po kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzony 

został pomnik na pl. Jana Pawła II. Na ten cel przeznaczono 25 tys. zł, jednak jak się okazało, nie 

wpłynęły oferty wykonawców. 

Radna Grażyna Korybut zapytała, czy  zarządzenie w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych ma związek ze zmianami regulaminu czystości miasta. Drugie pytanie dotyczyło 

powołania komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy budowy budynku komunalnego. 

Odpowiedzi udzieliła inż. Monika Kuźmicka – Szczech. Poinformowała, że:                                                                

- regulamin PSZOK ustala m.in. zasady korzystania z tego punktu przez mieszkańców miasta, 

- w dniu dzisiejszym o godz. 11.00 odbędzie się otwarcie ofert na wykonawstwo budynku komunalnego, o 

wyniku radni zostaną poinformowani podczas dalszej części sesji. 

Przewodniczący Rady zgłosił uwagę, że „Regulamin PSZOK” powinien mieć formę prawa lokalnego. 

W tym miejscu przewodniczący Rady poinformował o swoim udziale w uroczystych  obchodach 25- lecia 

odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, które odbyły się w Senacie RP w dniu 

wczorajszym tj. 18 września br. gdzie był jednym z 3 przedstawicieli samorządów lokalnych 

województwa łódzkiego. 

6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Grzegorz Kędzia przedstawił problem związany z utrudnieniem funkcjonowania biletomatów w 

autobusach MPK linii nr 53. Urządzenia często, z powodu awarii nie działają, a kierowcy nie sprzedają 

biletów pasażerom. Prosił burmistrza o zainteresowanie się tym problemem. 
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Burmistrz odpowiedział, że MPK w Łodzi jest poinformowane o tej niedogodności dla pasażerów, nie 

mamy jednak wpływu na formę płacenia za przejazdy. Burmistrz przy tej okazji powiedział o 

planowanym  uruchomieniu drugiej linii MPK z Brzezin do Łodzi na Widzew Przemysłowy. Linia nr 90 

otwarta ma być jeszcze przed wyborami samorządowymi, gdy tylko poprawiony zostanie stan techniczny 

drogi powiatowej na odcinku Brzeziny – Andrespol. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy opisana przez radnego sytuacja z biletami skutkuje karami za przejazd 

bez ważnego biletu. 

Radny Grzegorz Kędzia odpowiedział, że nie doświadczył tego osobiście, ale uważa, że MPK traktuje 

brzezinian jak pasażerów II kategorii. 

Przewodniczący Rady wnioskował o powszechną informację dla pasażerów MPK o formie regulowania 

opłat za przejazd. 

Radna Grażyna Korybut poruszyła problem utrzymywania bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego 

miasta, zwłaszcza w okolicach osiedli mieszkaniowych, marketów oraz w parku miejskim. Młodzież w 

wieku gimnazjalnym w godzinach popołudniowych i wieczornych zachowuje się głośno, zaczepia innych, 

używa wulgaryzmów, wszczyna bójki etc. Utrudnia to życie mieszkańcom i nic nie wskazuje na to, aby 

kogoś to zakłócanie porządku interesowało. Na pewno powinno zajmować to rodziców, ale ci pracują, nie 

interesuje się tym szkoła, która oprócz nauczania powinna też i wychowywać, mamy służby 

ponadnormatywne Policji i Straż Miejską, które widać najczęściej w dni handlowe w okolicy targowiska 

miejskiego. Po godz. 16-tej na ulicy nie znajdziemy ani policjanta, ani strażnika miejskiego. Radna pytała, 

dlaczego tak się dzieje i czy nie można stworzyć spójnego i sprawnego systemu zapobiegającego 

bałaganowi w miejscach publicznych. Radna wyjaśniła, że mieszkańcy z tym problemem zwracają się do 

niej, ale też do innych radnych, aby zapobiegać tym ekscesom młodzieży i przywrócić spokój wokół 

osiedli i w parku miejskim. Nie możemy być przecież bezradni wobec tych zdarzeń. 

Radny Michał Dróżdż potwierdził obserwację przedmówczyni. Reagował na bijatyki młodych 

mieszkańców w okolicy marketów Biedronka i Polomarket i zgłaszał te zdarzenia Policji, ale niestety 

bezskutecznie. Dodał, iż można zauważyć, że piesze patrole  policji raczej unikają większych grup 

młodzieży przy blokowiskach. 

Radny Grzegorz Kędzia uważa, że nasze służby Policji i Straży Miejskiej istnieją same dla siebie i nie są 

pomocne mieszkańcom. Radny stwierdził, że podczas pobytu w Gruzji zaobserwował pozytywne reakcje 

policjantów na tamtejsze problemy z ładem i porządkiem. Tam policjant jest dla obywatela, aby służyć 

pomocą. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że z budżetu miasta płacimy na ponadnormatywne patrole 

policjantów. Policja powinna także reagować na sygnały zakłócania porządku i bezpieczeństwa w czasie 

normalnej swojej służby. Jak jest, każdy widzi. Straż Miejska pracuje tylko do godz. 16 – tej. Zdaniem 

burmistrza jednak ogólny poziom bezpieczeństwa należy ocenić pozytywnie.  

Przewodniczący Rady zgłosił potrzebę wypracowania szerszego systemu z udziałem już istniejących służb 

oraz konieczność zaangażowania do współpracy organizacji pozarządowych dla polepszenia efektów 

procesu wychowawczego. Dzięki temu systemowi można by zarówno edukować, jak i reagować. Obecnie 

pojedynczy obywatel nie chce albo nie może skuteczne reagować na zakłócanie porządku i 

bezpieczeństwa przez grupy chuliganerii. 

Radna Czesława Gałecka uważa, że rodzice dorastającej młodzieży nie mają pojęcia, co robią i jak się 

zachowują ich dzieci w czasie po zakończeniu zajęć w szkołach.  



 9 

Radny Tadeusz Barucki powiedział, że same interwencje Policji nie będą wystarczające. Wychowanie  

młodzieży jest procesem bardzo złożonym i zająć się tym powinno wiele podmiotów, z których 

najważniejszym jednak jest rodzina. Podał przykład osobistego włączenia się w usunięcie zjawiska 

patologii jakie miało miejsce w okolicach pasażu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że corocznie w lutym lub w marcu  odbywane są sesje Rady 

podsumowujące tematykę ładu, bezpieczeństwa i porządku w mieście za okres poprzedniego roku i 

wówczas można  wypracowywać konstruktywne wnioski dla poprawy tej ważnej dla mieszkańców 

dziedziny życia społecznego. 

Radny Grzegorz Kędzia zapytał, na jakim etapie są prace nad strefą inwestycyjną. Wyraził zaniepokojenie 

wysokim poziomem bezrobocia. Podał, że z danych, które uzyskał, wynika, iż liczba oferowanych miejsc 

pracy zmalała o 258,  likwidacji uległo 21 małych firm, przybyło 23 bezrobotnych i wzrosło ono o 0,6%. 

Radny liczy na to, że uruchomienie strefy inwestycyjnej mogłoby ożywić nasz lokalny rynek pracy. Jest to 

jednak sprawa przyszłości. 

Burmistrz odpowiedział, że przetarg na wykonawstwo zadań związanych z uruchamianiem strefy 

inwestycyjnej jest już rozstrzygnięty. Burmistrz zapewnił, że Powiatowa Komisja ds. Zatrudnienia, której 

jako przewodniczy, szuka różnych rozwiązań służących wzrostowi liczby miejsc pracy. Jako przykład 

podał rozwijanie formy tzw. samozatrudnienia. Jest to  rozwiązanie, mogące przynieść pozytywne efekty. 

Dla poprawy bytu wielu ubogich rodzin działamy w celu zwiększenia miejsc pracy. Spółdzielnia Socjalna 

Communal Service liczy już ok. 50 miejsc pracy w różnych formach zatrudnienia. W ogłaszanych przez 

miasto przetargach stosowane są klauzule społeczne, warunkujące zatrudnienie  od 1 do 3 osób 

niepełnosprawnych. Burmistrz wspomniał o dotacjach unijnych do powstających małych 1-osobowych 

firm, z których część po wykorzystaniu dofinansowania i funkcjonowania na rynku, po pewnym okresie 

czasu likwidowała działalność gospodarczą. 

Radny Grzegorz Kędzia powiedział, że samorząd powinien bardziej wspierać przedsiębiorczość prywatną 

np. poprzez korzystną dla tego  sektora politykę podatkową. 

Burmistrz odpowiedział, że w niedawnej przeszłości były próby zastosowania przez miasto ulg  

podatkowych od nieruchomości wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety 

próba okazała się  nieudana, nie przybyło firm prywatnych na terenie miasta . Praktycznie, tylko na 

wysokość tego podatku mamy wpływ. Dużo więcej zależy od polityki gospodarczej i podatkowej 

państwa. Burmistrz przypomniał, że Urząd skutecznie poprawił mobilność naszych mieszkańców 

poszukujących pracy na rynku łódzkim poprzez linię nr 53 MPK.  Dodał, że wkrótce poprawi się jeszcze 

dojazd z Brzezin na Widzew Przemysłowy, gdy zacznie funkcjonować druga linia MPK nr 90. 

Przewodniczący Rady powiedział, że praktycznie nie widać wsparcia państwa dla rozwijania własnej 

aktywności gospodarczej obywateli, skoro firma jednoosobowa musi zapłacić w br. znowu wyższą 

składkę  ZUS-u w wysokości około 1.050 zł. miesięcznie, która w żaden sposób nie jest związana ani z 

obrotem ani z dochodem. 

Radna Małgorzata Pyka zapytała, czy są miejsca w naszym mieście, gdzie można uprawiać lekkoatletykę? 

Oddane niedawno 2 boiska  „Orlik” są praktycznie wykorzystywane tylko  przez zwolenników  piłki 

nożnej. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na  istniejących obiektach „Orlików” są wydzielone boiska do gier 

zespołowych (koszykówki i siatkówki). Dziewczęta mogą uprawiać te gry. Dodał, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby tworzyć dziewczęce zespoły piłki nożnej. Powiedział też, że na etapie projektowania 

boisk piłkarskich „Orlik” przy naszych podstawówkach była informacja o otoczeniu  ich w przyszłości 

bieżnią lekkoatletyczną. Wspomniał także o programie „Orlików lekkoatletycznych”, które mogłyby 

zaistnieć w wielu gminach, w przypadku możliwości finansowych państwa po 2015 roku. Tę informację 

potwierdził burmistrz miasta dodając, że przy naszych Orlikach są możliwości do wybudowania 60-100 

metrowych odcinków bieżni. 

W tym miejscu przewodniczący Rady udzielił głosu inż. Monice Kuźmickiej – Szczech, która 

poinformowała o otwarciu ofert  firm budowlanych,  które zgłosiły się do przetargu na wykonawstwo 

budynku komunalnego. Zgłosiły się trzy firmy: 2 z Radomia i jedna z m. Łodzi. Najkorzystniejsza oferta 

opiewa na 1.799.609 zł (plus 200 tys. zł na koszty nadzoru budowlanego). 

Radna Grażyna Korybut zapytała, kiedy zakończy się procedura przetargowa. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że za 30 dni. 

7.   Odpowiedzi na interpelacje 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły do jego wiadomości 2 odpowiedzi na interpelacje 

radnych: Tadeusza Baruckiego w sprawie nieuzgodnienia przez inwestora ze Spółdzielnią Mieszkaniową 

„Razem” przebudowy ulicy Głowackiego i radnego Grzegorza Kędzi w sprawie wyznaczenia w parku 

miejskim miejsca do grillowania. Zapytał, czy radni są zadowoleni z uzyskanych odpowiedzi. 

Radny Tadeusz Barucki podziękował za uzupełnienie odpowiedzi, o które prosił, jednak ta odpowiedź go 

nie zadowala i powinno dojść do spotkania  z autorem odpowiedzi wyjaśniającego zaistniały problem. 

Radny Grzegorz Kędzia podziękował za odpowiedź i za zgodę na tzw. „zieloną strefę” w parku miejskim. 

Radny nawiązał do otrzymanej odpowiedzi w sprawie odwołania występu Greena – Adama Ciesielskiego 

podczas imprez z okazji Dni Brzezin. Powiedział, że na trzech stronach tego pisma właściwie nie uzyskał 

odpowiedzi, dlaczego ten koncert został odwołany. Radny powtórnie prosił o konkretną odpowiedź na 

piśmie w tej sprawie. 

Burmistrz wyjaśniał,  że odpowiedź na zapytanie radnego została udzielona, tylko należy dokładnie 

wczytać się w jej treść. Nie można było zdradzić linii obrony przed ewentualnymi zarzutami piosenkarza, 

gdyż zapowiedział on wszczęcie procesu sądowego. Burmistrz obiecał radnemu odpowiedź, którą 

przygotuje obsługa prawna Urzędu Miasta. 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że od początku 2014 roku nie może doczekać się informacji, kto 

odpowiada za straty spowodowane błędnie wydrukowanym nakładem kalendarzy BIS-u na 2014 r. 

Radny Przemysław Maślanko powiedział, że są jeszcze większe zaległości w realizacji interpelacji. Radny od 

grudnia 2013 r. oczekuje na odpowiedź w sprawie wyjęcia z chodnika 3 krawężników, dla  usprawnienia 

parkowania samochodów na parkingu osiedlowym  „Na wzgórzu”.   

8.   Informacja z realizacji budżetu Miasta  Brzeziny za I półrocze 2014 r. 
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Informację przedstawiła skarbnik miasta  Grażyna Mela (w załączeniu do protokołu). 

Radna Czesława Gałecka interesowała się dochodami i wydatkami związanymi z działalnością Straży 

Miejskiej, kosztami obchodów 650 - lecia miasta  Brzeziny i obsługą  emisji obligacji. 

Skarbnik podała, że planowane dochody roczne Straży Miejskiej w wysokości 1,5 mln zł skorygowaliśmy 

w lipcu br., gdyż w okresie I półrocza wpłynęło do naszego budżetu tylko 420 tys. zł. Wydatki poniesione 

na funkcjonowanie SM  w I półroczu wyniosły 235 tys. zł. Koszty związane z obsługą emisji obligacji  w 

I półroczu osiągnęły wysokość 285 tys. zł. 

Radna Grażyna Korybut zapowiedziała złożenie wniosku do przyszłorocznego budżetu o utworzenie 

domu dziennego pobytu, jako alternatywnej formy wsparcia społecznego. Radna motywowała wniosek 

wzrostem kosztów utrzymania oraz wzrostem liczby mieszkańców miasta w Domu Pomocy Społecznej w 

ostatnim okresie  z 26 do 32 os.  Wniosek ma na celu zmniejszenie wydatków budżetowych na 

utrzymywanie mieszkańców miasta  w powiatowym Domu Pomocy Społecznej, przy jednoczesnym 

zapewnieniu pomocy potrzebującym, starszym, schorowanym i często samotnym. Radna poprosiła 

burmistrza o ustosunkowanie się do tego wniosku. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię w sprawie wykonania budżetu miasta  Brzeziny za 1 półrocze 

2014 r. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki wypowiedział się pozytywnie w 

imieniu Komisji o realizacji budżetu Miasta  Brzeziny za I półrocze 2014 r. 

9.  Informacja o wynikach egzaminów i sprawdzianów 

Przewodniczący Rady poprosił o informację, którą w imieniu burmistrza przedstawili dyrektorzy  – 

Zbigniew Zieliński (Szkoła Podstawowa Nr 1), Anna Mrówka (Szkoła Podstawowa Nr 2) i Małgorzata 

Kobierska (Gimnazjum). Materiał w załączeniu do protokołu. 

Dyrektor Gimnazjum stwierdziła, że dobre wyniki egzaminów i sprawdzianów wskazują, że negatywne 

opinie dot. poziomu  wiedzy gimnazjalistów, spotykane dość powszechnie wśród naszych mieszkańców, 

nie są sprawiedliwe. Naganne zachowanie gimnazjalistów dotyczy tylko kilku uczniów. 

Radna Grażyna Korybut podjęła polemikę z dyrektor gimnazjum, mówiąc, że w swoim wcześniejszym 

wystąpieniu nie dokonywała ocen pracy dyrektor i nauczycieli gimnazjum, tylko przekazała pogląd, z 

którym się zetknęła jako radna nt. nagannego zachowania młodzieży w wieku gimnazjalnym po zajęciach 

w szkole. Radna uważa, że dyrektor gimnazjum niewłaściwie zinterpretowała  jej słowa jako krytyczną 

ocenę kadry gimnazjum.  

Radni Czesława Gałecka i Przemysław Maślanko wypowiedzieli się pozytywnie w imieniu Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu o ponadprzeciętnych rezultatach egzaminów i sprawdzianów w szkołach. 

Przewodniczący Rady powrócił jeszcze do kwestii nagannego zachowania się dorastającej młodzieży w 

czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, mówiąc, że łatwiej jest opanować karygodne zachowanie jednostek, 

natomiast zapanowanie nad niebezpieczną grupą jest sporym problemem dla patrolu policyjnego 

pełniącego służbę ponadnormatywną. Nieraz już sama obecność patrolu działa  prewencyjnie na 

zachowanie spokoju i porządku na osiedlach mieszkaniowych czy w parku miejskim. Zdaniem 
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przewodniczącego Rady, który nawiązał do opinii Komisji Edukacji, nie należy przesadnie i na wyrost 

chwalić dyrektorów szkół za wyniki zbliżone do przeciętnych.  Nasze szkoły winno być stać na lepsze 

wyniki egzaminów niż oscylujące w okolicy przeciętnej krajowej. Przewodniczący zapytał jeszcze o 

liczbę uczniów naszych podstawówek, którzy zdecydowali się wybrać naukę poza  Gimnazjum w 

Brzezinach. 

Dyrektor Gimnazjum odpowiedziała, że jest to niewielka grupka 5 uczniów, z których jeden 13 – latek 

rozpoczął naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego, jednak zrezygnował  i podjął dalszą naukę w 

brzezińskim gimnazjum.  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Maślanko powiedział, że  frekwencja 

podczas dni otwartych w gimnazjum świadczy  o popularności tej szkoły wśród rodziców i przyszłych 

uczniów. 

W tym miejscu na wniosek radnej Czesławy Gałeckiej, przewodniczący Rady ogłosił półgodzinną 

przerwę w obradach. 

Po przerwie radni podjęli obrady nad rozpatrzeniem projektów uchwał. 

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

 

Skarbnik Miasta  Grażyna Mela  wyjaśniła, że w większości wrześniowe zmiany budżetowe  

spowodowane są zmianami kosztorysów remontów dróg , które miasto zamierza wykonać jeszcze przed 

zimą. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i polegają na przesunięciu środków pomiędzy 

rozdziałami w związku ze sfinansowaniem dokumentacji  projektów planowanych w ramach Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego. Skarbnik poinformowała także o przyznaniu dotacji celowej dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Brzezinach, w wysokości 47 tys. zł przeznaczonej na wymianę bram garaży, gdzie 

parkują pojazdy bojowe straży, o zwiększeniu budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej o 19 tys. zł na 

zakup oleju opałowego dla lokalnej kotłowni oraz o przyznaniu kwoty 83 tys. zł na opracowanie 

dokumentacji technicznej modernizacji obiektów krytej pływalni należącej do Centrum Kultury Fizycznej.  

Radny Jakub Piątkowski zapytał o zakres robót  w ramach projektu modernizacji ul. Przechodniej oraz o 

wykorzystanie zaplanowanych w budżecie 2014 r. środków w wysokości 580 tys. zł na zadanie związane 

z Zakładem Aktywizacji Zawodowej.  

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że uporządkowanie ulicy Przechodniej było jednym z zadań 

zgłoszonych w konkursie w ramach budżetu obywatelskiego. Część tej ulicy jest nieutwardzona i nie 

wypada, aby w centrum miasta  po ulewach mieszkańcy chodzili po błocie. Dlatego, mimo, że realizować 

będziemy w pierwszej kolejności zadania na które glosowało najwięcej mieszkańców, np. miasteczko 

ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1, to wydało się zasadne uporządkowanie także ul. 

Przechodniej. 

W sprawie ZAZ burmistrz wyjaśnił, że środki w wysokości 580 tys. zł  zostają utrzymane w budżecie 

2014 r. jako zabezpieczenie na wkład własny, gdyż były i nadal są realne szanse na otrzymanie dotacji 

Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi. Na razie nie udało się uzyskać dofinansowania do 

tego zadania, lecz zamierzamy nadal je utrzymywać w planie na 2015 rok.  Zadanie dotyczy rewitalizacji 
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budynku o pow. 890 m. kw. na terenie po byłej cegielni, przeznaczonego m.in. na  aktywizację zawodową 

osób niepełnosprawnych przy PSZOK na ul. Łódzkiej. 

Radny Jakub Piątkowski wyraził opinię, że należało przedyskutować temat ZAZ w szerszym gronie. 

Przewodniczący Rady poprosił burmistrza o więcej szczegółów  finansowania projektu dot. ZAZ. 

Burmistrz odpowiedział, że 580 tys. zł  wynosi wkład własny, co stanowi 15% wartości całego zadania. 

Koszt całego zadania (100%) wynosi więc ok. 3,5 mln zł. Zdaniem burmistrza, czy otrzymamy pomoc w 

postaci 85% środków, czy nie, to i tak będziemy adaptować – choć w ograniczonym zakresie - istniejący 

budynek na potrzeby niepełnosprawnych pracowników PSZOK. Chcąc utrzymać niską cenę 7 zł od 1 

mieszkańca miesięcznie za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych, musimy niestety 

korzystać z niżej opłacanych pracowników, którzy z tytułu niepełnosprawności i aktywizacji zawodowej 

są dotowani przez państwo. Burmistrz zapewnił, że jego zamiarem nie jest obecnie podwyższenie stawki 

opłaty i chce ją utrzymać, ale  po dotychczasowych obliczeniach wynika, że jest ona o 1,50 zł za niska. 

Radna Grażyna Korybut wyraziła niezadowolenie z przygotowania propozycji zmian budżetowych do 

głosowania blokiem. Radni mając zasadnicze uwagi do niektórych propozycji zmian budżetowych, 

chcieliby głosować za poszczególnymi zadaniami. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, że znowelizowane przepisy ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych  weszły w życie w sierpniu br. i jest duże ryzyko, że możemy nie otrzymać 

dotacji na ZAZ. 

Burmistrz odpowiedział, że wówczas będziemy szukać innych sposobów na pozyskanie środków 

zewnętrznych, np. z Europejskiego Funduszu Społecznego na walkę z wykluczeniem społecznym. 

Radny Tadeusz Barucki – przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej zauważył, że radni najpierw 

będą głosować nad zmianami w budżecie, przed uchwaleniem emisji obligacji komunalnych. Zadał 

pytanie, co by się wydarzyło, gdyby Rada nie uchwaliła emisji obligacji. 

Burmistrz odpowiedział, że skorzystałby z innej dostępnej ścieżki pozyskania środków, a przewodniczący 

Rady dopowiedział  – że zawsze dostępne są jeszcze kredyty bankowe. 

Skarbnik natomiast dodała, że jest to możliwe, tylko, że zaciągnięte kredyty są 3 razy droższe w obsłudze 

niż obligacje komunalne.  

Radna Czesława Gałecka wyraziła obawę, że istnieje niebezpieczeństwo pozostawienia długów przez 

obecną Radę swoim następcom. 

Skarbnik Grażyna Mela uświadomiła radnym, że w przypadku nieuchwalenia obecnie przygotowanych 

zmian w budżecie miasta  nie będzie możliwe finansowanie  budowy budynku komunalnego i remontów 

wielu dróg w mieście. Dodatkowo utracilibyśmy możliwość otrzymania dotacji na budynek komunalny.  

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy powiat nie mógłby sfinansować remontu odcinka ulicy 

Skłodowskiej-Curie, przy której znajduje się powiatowy szpital. 
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Zastępca burmistrza Roman Sasin wyjaśnił, że powiat ma zbyt ograniczone środki na utrzymanie swoich 

dróg powiatowych, aby przyjął to zadanie na siebie. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki wyjaśnił radnej, że ulice 

Skłodowskiej i Kilińskiego są własnością i znajdują się w  zarządzie administracji miasta, zatem  remont 

czy przebudowa są naszymi zadaniami. Radny wnioskował o powrót do dyskusji nad wrześniowymi 

zmianami w budżecie miasta.  Poinformował, że Komisja nie wypracowała stanowiska wobec propozycji 

zmian w budżecie, proponując aby  radni na  posiedzeniu podczas sesji wypracowali wspólnie opinię w tej 

sprawie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że ulice Kilińskiego i Skłodowskiej są przewidziane do remontu i nie 

możemy zrezygnować z tego zadania, o które tak długo, niemal przez całą swoją kadencję walczyła radna 

Halina Szczepaniak, a ponadto obecny stan ul. M. Skłodowskiej – Curie nie nawiązuje do 

wyremontowanego skrzydła szpitala powiatowego. 

Radny Adam Miazek odniósł się do problemu deficytu budżetowego miasta. Powiedział, że co roku 

pojawia się dyskusja na ten temat. Na początku 2014 r. Rada zgodziła się na niewielki deficyt. Na pewno 

mechanizm emisji obligacji i finansowanie rozwoju w ten sposób jest bardziej korzystne i elastyczniejsze 

aniżeli kredytowanie bankowe. Teraz wg niego nadszedł czas, aby wypracować nadwyżkę budżetową i z 

niej spłacać stare długi. 

Zdaniem przewodniczącego Komisji Finansowo –Budżetowej Tadeusza Baruckiego nie powinniśmy pod 

koniec swojej kadencji rozkręcać zadłużenia i utrudniać startu nowym radnym z bagażem długów. Jest za 

tym, aby na planowane na 4- letnią kadencję zadania inwestycyjne brać kredyty i w tym samym okresie je 

spłacać.  

Z tym poglądem polemizował przewodniczący Rady mówiąc, że możemy mieć ładny budżet, ale 

zaniedbane ulice. Powiedział, że jest za modernizacją miasta w dłuższych okresach czasu niż trwanie 

jednej kadencji. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że zadłużenie nominalne mamy przez miniony 4 letni okres na tym 

samym poziomie, mimo, że co rok mamy budżet wyższy o kilka milionów zł. Przez 4-letnią kadencję 

budżet miasta zwiększył się o ponad 10 mln zł, to jest o ¼ i w tym okresie nie zadłużyliśmy miasta ponad 

miarę, osiągając wskaźnik zadłużenia budżetu na poziomie 44%. 

Radny Adam Miazek wtrącił uwagę, że na obecny stan zadłużenia miasta „zapracowała”  większość  

Rady, zgadzając się na problematyczny zakup budynku po Telekomunikacji. 

Przewodniczący Rady uznał, że dyskusja pozwoliła wyrobić sobie zdanie radnym na temat tego punktu 

obrad i poprosił o odczytanie projektu uchwały przez skarbnik miasta, zapytał następnie o uwagi do 

proponowanej uchwały wraz załącznikami i o opinię Komisji Finansowo – Budżetowej. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki przekazał, że 1 członek Komisji był „za” proponowanymi 

zmianami budżetowymi a 5 wstrzymało się od głosu. 

W głosowaniu nad przyjęciem procedowanej uchwały udział wzięło 13 radnych, głosów „za” było 8, 

przeciw – 1 głos, wstrzymało się od głosu 4 radnych. 



 15 

Burmistrz Marcin Pluta podziękował Radzie za podjęcie uchwały. 

10.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020, 

Skarbnik Grażyna Mela powiedziała, że konsekwencją przyjętych zmian w budżecie jest zmiana 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt uchwały w załączeniu. 

Komisja Finansowo – Budżetowa w tej sprawie również była niezdecydowana i podobnie jak w 

przypadku zmian budżetowych  zdała się na opinię całej Rady. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku uwag, przewodniczący  Rady poprosił o głosowanie. 

Na 9 obecnych radnych, głosów „za” było 6, wstrzymało się od głosu 3 radnych. 

10.3.  emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i  wykupu 

Skarbnik miasta Grażyna Mela omówiła uzasadnienie potrzeby emisji obligacji komunalnych. Projekt 

uchwały w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że coraz częściej samorządy korzystają z emisji obligacji komunalnych 

jako sposobu na tańsze finansowanie swojego rozwoju w dłuższym okresie czasu. Powiedział, że tekst 

projektu uchwały jako specjalistyczny jest dość trudny w odbiorze przez przeciętnego słuchacza. 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Tadeusz Barucki przypomniał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, że w 2014 roku nie będziemy mogli  skorzystać z kredytu bankowego, dopiero będzie to 

możliwe w 2015 r. Zostaje więc tylko emisja obligacji komunalnych dla finansowania projektów 

rozwojowych naszego miasta. 

Przewodniczący Rady podzielił się opinią środowisk samorządowych o obecnym zbyt krótkim  4-letnim 

okresie trwania organów wykonawczych. Dla projektowania i przeprowadzenia dużych zadań 

rozwojowych, które wymagają zaangażowania kosztownych inwestycji, korzystniejsze byłby dłuższe, np. 

7 letnie kadencje, podczas których władze, które rozpoczną zadania, mogły je wdrożyć, rozliczyć i 

ponieść odpowiedzialność przed wyborcami. Przewodniczący podał tu przykład z naszego podwórka 

samorządowego, gdy jedna ekipa rozpoczęła inwestycję krytej pływalni, zaś inna ją kończyła, podobnie 

jest z dużym zadaniem inwestycyjnym przebudowy dróg na osiedlu Szydłowiec. Mieszkańcy, którzy są 

także wyborcami, w takich przypadkach mogą tracić orientację, komu przypadają zasługi a komu  

odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia, błędy czy zaniechania działań. 

Po odczytaniu przez skarbnik miasta projektu uchwały, wprowadzeniu poprawki w § 2 polegającej na 

dodaniu w ostatnim zdaniu słowa „…i pożyczek”, przewodniczący Rady, wobec braku uwag, poddał 

projekt uchwały pod głosowanie radnych. 

Głosowało 11 radnych, z których za uchwaleniem emisji obligacji było 6 radnych a 5 wstrzymało się od 

głosu. 

W tym miejscu przewodniczący Rady przychylił się do prośby dyrektorów szkół   o możliwość 

opuszczenia obrad sesji, aby mogli wrócić do swoich zajęć. 
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10.4.  uchwalenia programu „Pewny start”( zmiana porządku obrad) 

Sekretarz miasta  Grażyna Dziedzic przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia tego projektu uchwały pod 

obrady Rady Miasta. Powiedziała, że ideą projektu „Pewny start” jest wyrównywanie szans edukacyjnych 

w szkołach podstawowych i gimnazjum. Efektem realizacji programu powinno byś przygotowanie 

uczniów do egzaminów i sprawdzianów wiedzy. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały wpłynął do Rady tuż przed sesją, radni nie mogli 

zapoznać się z nim wcześniej, dlatego brak jest opinii Komisji Edukacji i zapytał referentkę co jest 

przyczyną pośpiechu i jaki jest okres trwania projektu. 

Sekretarz miasta  odpowiedziała, że projekt będzie realizowany do 2017 roku i że dotyczy tzw. „starego 

programu”, na który pozostały dotychczas nie rozdysponowane środki („resztówka”). 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała o szczegóły wydatkowanych środków z tego 

projektu. 

Sekretarz Grażyna Dziedzic poinformowała, że finansowane będą: dodatkowe zajęcia z języka polskiego, 

informatyki, języka niemieckiego, plastyki, muzyki, zakupy: materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu 

medialnego, muzycznego. 

Radna Grażyna Korybut upomniała się o uzasadnienie do projektu tej uchwały. Skrytykowała częste 

przekazywanie radnym projektów uchwał w ostatnim momencie przed obradami Rady i przedstawianie 

uchwał bez merytorycznego uzasadnienia i bez podpisu autora uzasadnienia. 

Powiedziała, że można mieć wrażenie celowego zaskakiwania radnych podczas prezentowania 

kontrowersyjnych lub nie do końca skonsultowanych projektów uchwał z komisjami Rady. 

Sekretarz miasta  Grażyna Dziedzic wyjaśniła, że informacja o dostępnych środkach na ten program 

wpłynęła do urzędu późno i  praktycznie nie było czasu na jego konsultację z Komisją Edukacji. Projekt 

uchwały  przygotowany został w dniu poprzedzającym obecną sesję i nie było możliwości uzyskania 

opinii. Sekretarz odczytała następnie projekt uchwały, do którego nie wniesiono uwag i przewodniczący 

Rady poddał go pod głosowanie. 

W głosowaniu  udział wzięło 11 radnych. Glosy „za” – 10. Wstrzymał się od głosu 1 radny. 

10.5. uchwalenia Strategii Promocji Miasta  Brzeziny na lata 2014 – 2020 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił prezesa spółki PHENO Agency p. Macieja Kowalczyka, którego firma brała 

udział w badaniach i opracowaniu projektu dokumentu „Strategia Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 

2020”. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że w wyniku dyskusji na posiedzeniach komisji  oraz podczas poprzedniej 

sesji wykazano wiele braków i błędów w projekcie Strategii, utworzony został wykaz zmian wprowadzonych w 

dokumencie i sprawa wróciła pod dzisiejsze obrady Rady 

Prezes spółki Maciej Kowalczyk przyznał, że powstałe błędy i przekłamania zostały przez jego firmę usunięte. 

Wyjaśnił  sens wprowadzenia Karty Mieszkańca Brzezin. Mają to być  ulgi i preferencje w świadczeniu usług 
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publicznych brzezinianom przez jednostki organizacyjne miasta (Centrum Kultury Fizycznej, Centrum Promocji 

i Kultury, Muzeum Regionalne i in.). Prezes PHENO powiedział, że Brzeziny mają o wiele bogatszą historię, 

aniżeli miasto Łódź. Odniósł się także do ginących zawodów, które jeszcze do niedawna były obecne na rynku 

pracy Brzezin, a których już nie ma, jak kowalstwo, zduństwo, rymarstwo, bednarstwo, garncarstwo, 

cholewkarstwo i wiele innych. Poinformował, że wzięto także pod uwagę sugestie radnych dotyczące aktualizacji 

informacji o mieście. 

Radny Michał Dróżdż zarzucił autorom opracowania oparcie się na zbyt małej próbie losowej badań. Z zakresu 

turystyki tranzytowej uwzględniono tylko tzw. „witacze”. Zgłosił  także dodatkowe uwagi o braku informacji 

dotyczącej terenów rekreacyjnych wokół Brzezin oraz istotnej wg niego wzmianki o zaangażowaniu i 

zjednoczeniu się mieszkańców miasta w walce o odzyskanie praw powiatu. 

Prezes Maciej Kowalczyk podkreślił swoje 14-letnie doświadczenie w branży i zaznaczył, iż wie, na czym 

polega skuteczność  w tej dziedzinie. Wyjaśnił, że strategia  promocji miasta jest komunikatem zarówno do 

wewnątrz, czyli do mieszkańców miasta, jak i na zewnątrz do mieszkańców Polski. Ze swej istoty nie może być 

przeładowana informacjami. Promocja miasta będzie skuteczniejsza, gdy pokazane zostaną 2, 3 istotne 

przykłady, na które czytelnik zwróci uwagę i je zapamięta. Dodał, że jest to dokument na kilka lat i powinien być 

otwarty na uzupełnienia, gdy władze  po analizie uznają, że należy wyeksponować nowe okoliczności i potrzeby 

pokazania nowych atutów miasta. Jego zdaniem ważna jest historia miasta, którą się szczycimy, ale dla 

przyszłości ważne są przemiany i dlatego patrzeć należy na miasto do przodu, nowocześnie. 

Radna Grażyna Korybut przekazała pozytywną opinię o poprawkach do projektu Strategii Promocji Miasta 

Brzeziny. Wskazała, że w opracowaniu zapomniano o jednym z ważniejszych zabytków Brzezin – kompleksie 

klasztornym o.o. Reformatów, który szczyci się swoim amfiteatrem. 

Przewodniczący Rady ocenił, że  Karta Mieszkańca z powodu niewielkich ulg może zostać odebrana jako 

niepoważna propozycja. Poprosił także o dokonanie poprawki błędu  w zapisie. Właściwa forma gramatyczna to 

Jakub ze Żnina, a nie Jakub z Żnina. Zakończył tymi uwagami dyskusję i po odczytaniu projektu uchwały,  

zaproponował głosowanie. 

W głosowaniu, spośród  obecnych 11 radnych, 10. Głosowało „za”, 1 głos był wstrzymujący się.  

10.6.  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej  

w  Brzezinach 

Sekretarz miasta Grażyna Dziedzic uzasadniła potrzebę wyznaczenia obwodów do głosowania w najbliższych 

wyborach samorządowych – w szpitalu przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie oraz  w DPS przy ul. Stanisława 

Moniuszki. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut przekazała pozytywną opinię Komisji w tej 

sprawie. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały, Rada Miasta uchwaliła utworzenie w/w obwodów do głosowania 10. 

głosami – jednomyślnie. 
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10.7.  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował, że jedną z dróg o znaczeniu lokalnym, w obrębie 2 stanowiącą 

działkę nr 234/1 o dł. 420 mb. proponuje się zaliczyć do kategorii dróg gminnych. Droga ta prowadzi do 

planowanej strefy inwestycyjnej w północnym obszarze miasta. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska przekazała w tej sprawie pozytywną 

opinię Komisji, która stwierdziła sens ekonomiczny uchwały niezbędnej dla rozwoju planowanej strefy 

inwestycyjnej. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku uwag, radni podjęli uchwałę 11. głosami „za” (jednomyślnie). 

10.8.  udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do  rejestru 

zabytków 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że po uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej zaszła potrzeba 

dokonania zmiany zapisów w uchwale, podjętej na poprzedniej sesji w sprawie dotacji dla zabytku kościoła Św. 

Anny. Podjęta uchwała przewidywała elektryczne zasilanie dzwonnicy, czego nie można było zakwalifikować do 

prac rekonstrukcyjnych, obejmujących restaurację zabytku. Dlatego proponuje się uchylenie poprzedniej 

uchwały. 

Przewodniczący Rady zauważył, że w uzasadnieniu do uchwały podano termin koniec listopada, natomiast 

termin w projekcie uchwały został pominięty. 

Radca prawny Agnieszka Piwek wyjaśniła, że data  podana jest w porozumieniu o dotację, natomiast w uchwale 

nie musi być takiego zapisu. 

Po odczytaniu projektu uchwały i braku dalszych uwag, poddano projekt uchwały pod głosowanie, który 

zakończył się jednomyślnym wynikiem 12 głosów „za”. 

10.9.  wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poinformował, że mieszkanka ul. Okrzei  zwróciła się do Rady Miasta z 

wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa uchwalającego 29 listopada   2004 roku miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Rady Miasta nr XXVII/120/2004 zezwalała na wykupienie 

prywatnego terenu pod inwestycję publiczną z przeznaczeniem na drogę i rowy odpływowe w związku z 

usytuowaniem Głównego Punktu Zasilania miasta w energię elektryczną. Procedura uchwalania miejscowego 

planu przewidywała wyłożenie planu do wiadomości publicznej i składanie zastrzeżeń. Właściciele działki – 

rodzice wnioskodawczyni wezwania, nie wnieśli wtedy uwag do planu i od 10 lat miejscowy plan 

zagospodarowania miasta Brzeziny jest prawomocny. Administracja miasta i ówczesna Rada postępowała 

zgodnie z prawem i nie naruszyła obowiązującego w chwili uchwalania uchwały prawa  więc należy uznać, że 

wezwanie jest nieuzasadnione. 

Radny Tadeusz Barucki zadał pytanie mecenas Agnieszce Piwek, czy stwierdza, że  Rada nie naruszyła prawa. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy wszystkie wymagane kroki proceduralne były spełnione. 
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Radca prawny Agnieszka Piwek oświadczyła, że z punktu widzenia prawa o planowaniu przestrzennym, 

zachowano obowiązującą procedurę i rekomenduje Radzie Miasta projekt uchwały o zajęciu stanowiska, że 

prawo w tym przypadku nie zostało naruszone. Uchwała nr XXVII/120/2004 poddana była kontroli służb 

prawnych wojewody i ogłoszono ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

W tym miejscu przewodniczący Rady udzielił głosu wnioskodawczyni, która  oświadczyła, że nie wyraża zgody, 

aby kosztem jej własności miasto budowało drogę dojazdową do GPZ. Odziedziczyła nieruchomość po rodzicach 

i dopiero niedawno okazało się, że miasto w drodze wykupu ma przejąć część jej własności. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby sprawdzić prawidłowość i skuteczność powiadomienia ówczesnych 

właścicieli o możliwości wniesienia zastrzeżenia do planu w omawianej części. Dostarczone dokumenty 

świadczyły, że 7 lipca 2003 r. skutecznie powiadomiono właścicieli nieruchomości, co poświadczyli podpisem, 

zastrzeżenia  nie wnosili. Przewodniczący Rady poinformował, że w przypadku gdy stanowisko Rady zawarte w 

uchwale nie będzie dla wnioskodawczyni satysfakcjonujące to będzie przysługiwało jej prawo do złożenia skargi 

do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Rady Miasta Brzeziny w terminie 1 miesiąca od 

daty doręczenia uchwały Rady Miasta. 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego  Barbara Kozłowska powiedziała, że sprawa była analizowana 

i Komisja opiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Zastępca burmistrza odczytał projekt uchwały w sprawie odmowy uznania przez Radę Miasta naruszenia prawa. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o uwagi. 

Radna Małgorzata Pyka powiedziała, ze w tej sprawie ma mieszane uczucia. Uzasadnienie projektu uchwały 

powinno być szersze i szczegółowe oraz nawiązane do złożonej skargi. 

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych, 6 głosów było „za”, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się.  

W tym miejscu burmistrz Marcin Pluta wspierany przez naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia 

Monikę Kuźmicką - Szczech przedstawił problematykę wprowadzonych do porządku obrad trzech 

komplementarnych projektów uchwał. 

10.10. współpracy Miasta  Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania 

publicznego pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej 

aktywności społecznej w mieście Brzeziny – Etap II” w 2015 roku w ramach Programu Wieloletniego pod 

nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 

Rozwój”(zmiana porządku obrad, wprowadzenie nowego punktu) 

Burmistrz  wyjaśnił, że samorządy Miasta Brzeziny i Gminy Andrespol podjęły współpracę w zakresie 

wzajemnej pomocy finansowania inwestycji przebudowy dróg lokalnych. W konkursie na otrzymanie 

dofinansowania przebudowy dróg lokalnych samorządy, które podejmują współpracę, otrzymują dodatkowe 

punkty preferencyjne. Na terenie miasta Brzeziny przebudowa dróg z programu tzw. schetynówek obejmowałby 

drogę do osiedla „kwiatowego” skomunikowaną z drogą krajową nr 72, której wykonanie uprawnieni ruch 

drogowy – likwidację lewoskrętu. Pomoc obu jst polegałaby na wzajemnym przekazaniu sobie środków w 

wysokości 350 tys. zł. Szacunkowy koszt wykonania przebudowy dróg w Brzezinach wyniósłby 2,2 mln zł. 

Burmistrz poinformował, że do 22 września br. powinna być zawarta umowa na wykonanie dokumentacji 

zadania. 
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Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Barbara Kozłowska poinformowała, że temat był 

przedmiotem posiedzenia Komisji, której członkowie byli zaskoczeni wyborem tego, a nie innego zadania i 

chcieliby znać wcześniej argumenty administracji miasta. Ostatecznie Komisja zaopiniowała pozytywnie 

propozycję burmistrza. 

Radny Tadeusz Barucki  również przekazał pozytywną opinię Komisji Finansowo – Budżetowej, prosząc 

jednocześnie o przekazywanie odpowiednio wcześniej materiałów uzasadniających podejmowanie uchwał. 

Temat na pewno musiał być przygotowywany wcześniej i należy dotrzymywać procedury rozpatrywania i 

opiniowania uchwał. 

Burmistrz przyznał obu przewodniczącym komisji rację. 

Po odczytaniu przez Monikę Kuźmicką-Szczech projektu uchwały i braku dalszych uwag ze strony radnych 

przewodniczący Rady poddał projekt uchwały głosowaniu. 

Głosowało 9 radnych, 8 głosów było „za”, 1 wstrzymujący się. 

10.11. współpracy Miasta  Brzeziny z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania 

publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego północnej części Andrespola”(zmiana porządku 

obrad, wprowadzenie nowego punktu) 

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Monika Kuźmicka- Szczech przedstawiła kolejny projekt 

uchwały dot. współpracy miasta Brzeziny z Gminą Andrespol, dotyczący współpracy obu jednostek samorządu 

terytorialnego w przebudowie dróg lokalnych. 

Przewodniczący Rady poprosił o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska przekazała, że  opinia w tej sprawie jest pozytywna. 

Wynik głosowania: 8 radnych „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

10.12. udzielenia pomocy finansowej Gminie Andrespol na realizację zadania pn.: „Przebudowa układu 

komunikacyjnego północnej części Andrespola”(zmiana porządku obrad, wprowadzenie nowego punktu) 

Naczelnik Wydziału RI Monika Kuźmicka – Szczech przedstawiła projekt uchwały o pomocy finansowej dla 

Gminy Andrespol przy finansowaniu przebudowy dróg w tej gminie. Powiedziała, że podobną uchwałę, ale 

dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Miastu Brzeziny, podejmie Rada Gminy Andrespol. 

Barbara Kozłowska przekazała akceptację Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

Wynik głosowania: 8 radnych „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, czy w trakcie przebudowy dróg w ul. Przedwiośnie i Głowackiego przewidziane 

jest wykonanie przejścia dla pieszych. 

Naczelnik Wydz. RI Monika - Kuźmicka Szczech odpowiedziała, że przy skrzyżowaniu ulic, o które pyta radny, 

będzie wykonane przejście dla pieszych z tzw. azylem dla poprawy ich  bezpieczeństwa. 



 21 

Radny Tadeusz Pabin w imieniu mieszkańców budynków TBS przy ul. Św. Anny wnioskował o  postawienie 

znaku drogowego „drogi osiedlowe” albo progu zwalniającego, gdyż na wykonanej niedawno modernizacji drogi 

wewnętrznej odbywa się uciążliwy ruch samochodów, nienależących do mieszkańców budynków. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin obiecał rozpatrzyć zgłoszony wniosek i udzielić odpowiedzi. 

Radna Grażyna Korybut wróciła do udziału radnych w uroczystościach liturgicznych. Odniosła się krytycznie do 

postawy radnych, którzy nie odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie ks. proboszcza Bogumiła Walczaka do 

wzięcia udziału w  uroczystości związanej z wystawieniem  dzwonu dla kościoła Św. Anny. Radni wybrani przez 

mieszkańców mają wg niej także obowiązki reprezentacyjne. Jest to końcowy okres obchodów 650 – lecia    

Brzezin, których nie powinno się bagatelizować, tym bardziej, że zapraszał osobiście nie tylko jako kapłan, ale 

także społecznik i starsza osoba. 

Radna Barbara Kozłowska zapytała o termin rozpoczęcia przebudowy ul. Marii Skłodowskiej – Curie. 

Naczelnik Monika Kuźmicka – Szczech odpowiedział, że roboty mają się rozpocząć w 2 połowie października, a 

zakończyć się 12 grudnia 2014r. Zastępca burmistrza dodał, że w chwili obecnej oczekujemy na wyłonienie 

wykonawcy robót. 

Przewodniczący Rady zaprosił radnych na prośbę dyrektor Centrum Promocji i Kultury organizującej 25 

września br. tzw. Frycówkę - spotkanie związane z Andrzejem Fryczem Modrzewskim. Jeszcze raz przypomniał 

o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.   

Mieszkaniec ul. A. Mickiewicza    zapytał o termin podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku poczty 

i pobliskich kamienic. 

Burmistrz odpowiedział, że spółka PEC przygotowuje się organizacyjnie do podłączenia budynków przy ul. 

Mickiewicza, a następnie budynku banku BGŻ przy ul. Staszica 8. 

Radny Tadeusz Barucki poinformował o problemie z wyrażeniem zgody na przejście ciepłociągu przez ul. A. 

Frycza Modrzewskiego. Jest to droga wojewódzka, ale zgodę na przejście wyrazić może nie Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, tylko Wojewoda. 

Obecny na sesji dziennikarz mediów internetowych „Brzeziny bez cenzury” p. Maciej Sysa, (wyraził zgodę na 

publikację nazwiska) filmujący przebieg sesji Rady Miasta Brzeziny, zarzucił burmistrzowi Marcinowi Plucie, że 

kompromituje miasto, nie reagując na skandaliczne zachowanie jednego ze strażników miejskich łamiących 

przepisy ruchu drogowego i dobre obyczaje podczas pracy z mobilnym radarem. Publikacja na ten temat ukazała 

się w programie telewizyjnym. 

Burmistrz Marcin Pluta odparł, że nie ma telewizora i nie może reagować na coś, czego nie widział. 

P. Maciej Sysa zażądał odpowiedzi na piśmie na pytanie, jak ukarano strażnika miejskiego za naganne 

zachowanie podczas pełnionej służby. 

Mieszkaniec ul. A. Mickiewicza Janusz Kopertowski , (wyraził zgodę na publikację nazwiska) w swojej 

wypowiedzi powtórzył zarzuty z poprzedniej sesji o nieprawidłowości postępowania przetargowego dot. 

sprzedaży działki gruntu przy ul. Nadrzecznej.  
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Zastępca burmistrza Roman Sasin odpowiedział,  że sprawę wyjaśniał już na poprzedniej sesji i nie zgadza się z 

zarzutami o nieprawidłowości postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży działki przy ul. Nadrzecznej. 

Podał, że droga i chodnik zajmują szerokość 8,6 mb i mieszczą się w normach drogowych. Powtórnie wyjaśnił, 

że sprawę pomyłki z wyceną działki załatwiono w bezpośrednim kontakcie z nabywcą, który nie wnosi pretensji. 

Uzgodniona została także sprawa służebności przejścia kanalizacji w  sprzedanej działce. 

 

12. Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady stwierdził wyczerpanie porządku dziennego posiedzenia Rady i zakończył je o 

godz.16.30. 

 

 

Protokołował: 

Janusz Sidor 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                           Zbigniew Bączyński 

   

 

 

 
 


