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 Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Występ 60-osobowego chóru Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach z programem 

patriotycznym. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Zapoznanie z porządkiem obrad. 

5. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miasta Brzeziny. 

6. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkanki miasta na uchwałę Rady 

Miasta Brzeziny. 

8. Informacja podsumowująca prace władz samorządowych Miasta Brzeziny w VI kadencji 

2010-2014. 

9. Wystąpienia okolicznościowe. 

10. Zakończenie sesji. 

 

 1. Otwarcie sesji. 
Kilka minut po godzinie 10.00 przewodniczący Zbigniew Bączyński otworzył obrady LX, 

uroczystej sesji Rady Miasta Brzeziny. Podkreślił, że jest to sesja wyjątkowa, bowiem stanowi 

zwieńczenie VI kadencji Rady Miasta Brzeziny, ponadto wpisuje się w obchody 96. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z wiceprzewodniczącą Zofią Krawczyk powitał 

zgromadzonych gości, a wśród nich: honorową obywatelkę miasta Teresę Szymczak, dzieci i 

nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach, proboszcza parafii Podwyższenia Świętego 

Krzyża ks. kan. Bogumiła Walczaka, przewodniczących i radnych obecnej oraz poprzednich 

kadencji (Tadeusza Klimczaka, Stefana Pazurka i Andrzeja Kurczewskiego), burmistrza miasta 

Marcina Plutę wraz z zastępcą Romanem Sasinem, wicestarostę brzezińskiego Zbigniewa 

Lechańskiego, radnych obecnej i poprzednich kadencji Rady Powiatu Brzezińskiego, 

przedstawicielki Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich, 

dyrektorów biblioteki, muzeum, placówek oświaty, kultury i sportu oraz prezesów spółek miejskich, 

dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, Elżbietę Szklarek – dyrektora Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, st. bryg. Jarosława Tomaszewskiego i jego zastępcę bryg. Dariusza Guzka z 

Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, mł. insp. Cezarego Petrusa – zastępcę komendanta KPP w 

Brzezinach, Dorotę Zagrabę – dyrektora Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, kpt. Damiana Nockowskiego - komendanta Związku 

Strzeleckiego RP, Jadwigę Bączyńską – przedstawicielkę Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych, dh Marcina Białobrzeskiego – prezesa OSP, członków Społecznego Komitetu 

Odnowy Kościoła Świętej Anny, sekretarz miasta, skarbnik miasta, naczelników wydziałów Urzędu 

Miasta i pracowników oraz wszystkich obecnych na sali obrad. 

 

2. Występ 60-osobowego chóru Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach z programem 

patriotycznym. 
Przewodniczący Zbigniew Bączyński wydał komendę wprowadzenia sztandaru miasta i 

poprosił strażnika miejskiego Kamila Hamerszmidta o odegranie hejnału miasta. Zapowiedział 

występ młodzieży szkolnej z programem o tematyce patriotycznej, przygotowanym pod opieką 

artystyczną Iwony Pobralskiej-Szutowicz i Anny Gołąbek 

 

Występ chóru został przyjęty gromkimi brawami na stojąco. Przewodniczący Zbigniew 

Bączyński podziękował dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Annie Mrówce i nauczycielkom, 

wręczając im kwiaty, natomiast młodych wykonawców nagrodził słodkimi upominkami. 
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Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu ks. kan. Bogumiłowi Walczakowi – 

proboszczowi parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który podziękował Radzie Miasta 

Brzeziny za inicjatywę ustanowienia Św. Anny patronką miasta. Przypomniał, że uroczystości, 

związane z finalizacją tego przedsięwzięcia, miały miejsce 26 maja br. Złożył na ręce 

przewodniczącego i burmistrza tabliczki pamiątkowe, wykonane w technologii grawerton. Radnych 

obdarował okolicznościowym wydawnictwem.  Poinformował również, że w dniu sesji o godz. 

12.00 będzie okazja usłyszenia pierwszego dźwięku dzwonu. Proboszcz odmówił krótką modlitwę w 

intencji mieszkańców miasta. 

 

Radna Grażyna Korybut podziękowała ks. Bogumiłowi Walczakowi za działalność na rzecz 

odrestaurowania Kościoła św. Anny. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach. 

 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
Po wznowieniu obrad przewodniczący Zbigniew Bączyński, na podstawie podpisanej przez 

14. radnych listy obecności, stwierdził prawomocność sesji. Nieobecna była radna Halina 

Szczepaniak. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

4. Zapoznanie z porządkiem obrad. 
Przewodniczący Zbigniew Bączyński przystąpił do przedstawienia planu obrad.  

Burmistrz miasta Marcin Pluta poprosił o wprowadzenie do porządku punktów 

„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 

rok 2014” oraz „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014-2020”. Za wnioskiem opowiedziało się 13. radnych 

obecnych na sali. Następnie przegłosowano rozszerzony porządek, w którym w pozycji 7a i 7b 

odpowiednio umieszczono proponowane projekty uchwał. Porządek obrad po zmianach uzyskał 

aprobatę 13. radnych.  

 

5. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miasta Brzeziny. 
W następnym punkcie sesji przyjęto protokół LIX sesji Rady Miasta Brzeziny z 30 

października 2014 r., przy rozkładzie głosów: 9 – „za”, 4 – „wstrzymujące się”.  

 

6. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił informacje nt. oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia, sporządzone przez Urząd Skarbowy w 

Brzezinach, Urząd Skarbowy w Skierniewicach oraz Urząd Skarbowy Łódź-Widzew. Analiza 

oświadczeń wykazała pewne uchybienia, wobec których nie wszczęto postępowań w Urzędzie 

Kontroli Skarbowej. Materiał w załączeniu. 

 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał. 
Przewodniczący Zbigniew Bączyński nadmienił, że na poprzedniej sesji, odbytej 30 

października br., Rada zajmowała się złożonym przez mieszkankę Brzezin wezwaniem do usunięcia 

naruszenia prawa i do zmiany uchwały z 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Rada podtrzymała poprzednie stanowisko. Mieszkance miasta 

przysługiwało prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, z 

którego skorzystała. Skarga, która wpłynęła 4 listopada 2014 r., była przedmiotem dyskusji na 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, zajmowała się nią również obsługa prawna Urzędu Miasta. 

Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi 

skargi na uchwałę Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie 
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uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brzeziny wraz z 

odpowiedzią na skargę odczytał zastępca burmistrza Roman Sasin. Radni nie zgłosili uwag do 

projektu uchwały. W wyniku głosowania 11. radnych opowiedziało się „za”, 1. - wstrzymał się od 

głosu.  

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2014 

zreferowała skarbnik miasta Grażyna Mela. Projekt stanowi załącznik do protokołu. Radni nie 

zgłosili zastrzeżeń. Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Tadeusz Barucki przekazał 

pozytywną opinię komisji. W trakcie głosowania 12. radnych opowiedziało się „za”, 1. radny 

wstrzymał się od głosu. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na 

lata 2014-2020 przedstawiła skarbnik miasta Grażyna Mela. Projekt stanowi załącznik do protokołu. 

Nie stwierdzono uwag i propozycji ze strony radnych. Przewodniczący Komisji Finansowo-

Budżetowej Tadeusz Barucki poinformował, że komisja wypracowała aprobujące stanowisko dla 

zmian w WPF, będących konsekwencją zmian w budżecie. „Za” przyjęciem projektu uchwały 

głosowało 11. radnych, 1. radny wstrzymał się od głosu. 

 

8. Informacja podsumowująca prace władz samorządowych Miasta Brzeziny w VI 

kadencji 2010-2014. 
Burmistrz miasta Brzeziny Marcin Pluta powitał gości, po czym, posiłkując się prezentacją 

multimedialną, dokonał podsumowania widocznych przeobrażeń, jakie zaszły w mieście w latach 

2010-2014. Wspomniał o największym sukcesie - korzystnej zmianie wizerunku miasta, osiągniętym 

dzięki licznym projektom rewitalizacji. Wyeksponował przełomowe znaczenie całej kadencji. 

Uwypuklił znaczenie ekonomii społecznej. Dodał, że udało się zbudować sprawny i spójny system, 

obejmujący stosowanie trybu in house, sięganie po klauzule społeczne w postępowaniach 

przetargowych i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Communal Service. Zwrócił uwagę na 

efektywne wykorzystywanie środków zewnętrznych, w tym unijnych, dla potrzeb naszego miasta. 

Wskazał przyszłe kierunki rozwoju miasta. Podkreślił to, że stawia na innowacyjne rozwiązania oraz 

sprawy społeczne. Zaznaczył, że jest wyczulony na potrzeby mieszkańców, czego dowodzi 

sfinalizowanie ważkiej sprawy budowy budynku komunalnego. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński dokonał oceny pracy Rady Miasta Brzeziny w latach 

2010-2014. W swoim przemówieniu (pełna jego treść stanowi załącznik do protokołu) przypomniał, 

że VI kadencja rozpoczęła się 2 grudnia 2010 roku, kiedy to ukonstytuowała się Rada, dokonano 

wyboru jej wewnętrznych organów i złożono ślubowanie. W czasie trwania kadencji Rada zmieniała 

swój skład osobowy. Miejsca Ewy Chojki i Krzysztofa Kotyni zajęli, po wyborach uzupełniających, 

Grzegorz Kędzia i Jakub Piątkowski. Przewodniczący poinformował, że Rada odbyła 60 sesji, w 

tym 3 uroczyste, 16 z elementami uroczystymi, 7 nadzwyczajnych. Rada przepracowała około 330 

godzin. Jedna sesja trwała średnio 5,5 godziny.  

W VI kadencji nie omijały nas tragiczne wydarzenia. Pożegnaliśmy dwóch pracowników 

samorządowych: Elżbietę Szuflińską i Wojciecha Rudzkiego. Przewodniczący poprosił 

zgromadzonych o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.  

Przewodniczący kontynuował, mówiąc, że podczas sesji podjęto ponad 500 uchwał, spośród 

których żadna nie została uchylona przez organy nadzorcze. Zakres tematyczny zainteresowań 

radnych obejmował wachlarz zagadnień zawartych w ustawie o samorządzie gminnym. Rada 

realizowała przyjmowane dwa razy w roku plany pracy. Plan ostatniego okresu pracy Rady od lipca 

do dnia dzisiejszego wykonała z nawiązką. W trakcie tej kadencji uchwalono Statut Miasta 

Brzeziny, wprowadzając m. in. instytucję inicjatywy uchwałodawczej naszych mieszkańców. Nie 

zmieniono natomiast diet radnych, które od dwóch kadencji pozostają na tym samym poziomie. 
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Istotnym jest ustanowienie wielu strategicznych dokumentów m.in. Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który uczyni miasto atrakcyjnym dla zewnętrznych inwestorów. 

Radni wykazali się inicjatywą uchwałodawczą: przewodniczący - sześciokrotnie, radny Grzegorz 

Kędzia – 3 razy, natomiast Grażyna Korybut i Tadeusz Barucki zgłosili po jednym autorskim 

projekcie. Rada miała swój udział w kampanii na rzecz przywrócenia Sądu Rejonowego w 

Brzezinach. Radni odbywali stałe dyżury dla mieszkańców, co wyróżnia nas na tle innych gmin. 

Jako jedna ze 150 gmin upowszechniamy ideę budżetu partycypacyjnego, zachęcając mieszkańców 

do czynnego udziału w życiu miasta. Przewodniczący skonstatował, że formuła menadżerskiego 

samorządu wyczerpuje się, nadeszła pora na zarządzanie obywatelskie.  

Przewodniczący powiadomił, że Rada rozpoznała 31 skarg, z których jedynie 5 było 

zasadnych, 14 z nich stanowiły anonimy, wobec tego nie zostały rozpatrzone. Przewodniczący z 

zadowoleniem mówił o dyscyplinie pracy radnych, która przejawiała się aktywnym uczestnictwem 

w obradach i posiedzeniach komisji stałych. Średnia frekwencja radnych podczas sesji to 92%. 

Przewodniczący nadmienił, że szczyci się utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

licznych organizacji senioralnych, dodał, ze staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. 

Wspomniał, że Rada Miasta na sesjach uroczystych honorowała długoletnich małżonków oraz  

zasłużonych w pracy zawodowej i społecznej, promowała sportowców i lokalne talenty. 

Przewodniczący podziękował obsłudze prawnej Urzędu Miasta,  honorowym obywatelom 

miasta, mieszkańcom miasta, szczególnie Eugeniuszowi Brotowi, który nie opuścił bodajże żadnej 

sesji, w dalszej kolejności podziękował kierownikom takich jednostek jak: KPP, PSP, Sanepid, 

Urząd Skarbowy, służbie zdrowia, Powiatowemu Urzędowi Pracy, organizacjom pozarządowym 

(m.in. OSP, Stowarzyszeniu Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, ZNP, Zw. Strzeleckiemu, Zw. 

Kombatantów – imiennie Jadwidze Bączyńskiej i Jerzemu Kochanowskiemu), prezesom spółek, 

dyrektorom placówek kultury, oświaty i sportu, komendant Straży Miejskiej, naczelnikom 

wydziałów Urzędu Miasta, pracownikom, staroście i wicestaroście, Elżbiecie Płaszczyk – dyrektor 

Regionu Centralnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi, duchownym, burmistrzowi, 

jego zastępcy, skarbnik, sekretarz, w tym miejscu złożył kondolencje sekretarz Grażyny Dziedzic i 

jej siostrze Barbarze Kozłowskiej z powodu śmierci taty. Podziękował radnym, szczególnie 

Małgorzacie Pyce za wskazanie jego kandydatury na przewodniczącego. W emocjonalny sposób 

podziękował radnym,   wiceprzewodniczącej Zofii Krawczyk za współpracę oraz szczególnie gorąco 

członkom najbliższej rodziny, żonie Grażynie za wsparcie, wyrozumiałość, dzielenie sukcesów i 

trosk, związanych z pracą w Radzie Miasta. 

 

9. Wystąpienia okolicznościowe. 
Zastępca burmistrza Roman Sasin podziękował radnym za owocną współpracę. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Tadeusz Barucki, który przekazał radnym słowa wdzięczności 

oraz, nawiązując do swojej dwudziestoletniej działalności, życzył młodszym stażem kolegom, by 

było im dane pracować na rzecz społeczności lokalnej równie długo. 

 

W dalszej części tego punktu obrad radna Grażyna Korybut ze wzruszeniem podziękowała 

członkom Komisji Spraw Społecznych za wnikliwą i rzetelną pracę na posiedzeniach, a także 

wszystkim radnym, szczególnie Małgorzacie Pyce i Tadeuszowi Baruckiemu. Radna wyraziła swoje 

uznanie dla tytanicznej pracy obsługi Rady Miasta. 

 

Zastępca komendanta KPP mł. insp. Cezary Petrus podziękował Radzie Miasta za 

współpracę, którą ocenił jako bardzo dobrą, podziękował także za krytykę, dociekliwość i cenne 

wskazówki, przydatne w pracy Policji. 
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Skarbnik Miasta Grażyna Mela podkreśliła, że właśnie w kadencji tej Rady nabierała 

doświadczenia w pełnieniu swojej funkcji, ponadto podziękowała za cierpliwość i zrozumienie 

okazywane jej w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem roli przewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński, burmistrz miasta Marcin Pluta wraz z zastępcą 

Romanem Sasinem wręczyli radnym i kierownikom jednostek organizacyjnych unikatowe medale, 

upamiętniające 650-tą rocznicę potwierdzenia praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. 

 

Przewodniczący życzył kandydatom sukcesów wyborczych. 

 

 10. Zakończenie sesji. 
 Po wyprowadzeniu sztandaru miasta przewodniczący Zbigniew Bączyński wobec 

wyczerpania porządku obrad zamknął posiedzenie LX, uroczystej sesji Rady Miasta Brzeziny. 

 

 

 

Protokołowała: Justyna Dziagacz                                                Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                        Zbigniew Bączyński 


