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Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miasta  przesłany radnym przedstawia się następująco: 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miasta. 

5.   Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta  Brzeziny. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7.   Interpelacje i zapytania radnych. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje. 

9.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

      9.1. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta  Brzeziny, 

      9.2  ustalenia diet radnych, 

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

      9.4 przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami    

      prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” 

  10 Wolne wnioski i sprawy różne. 

  11. Zakończenie sesji. 

 

1. Otwarcie sesji 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia przywitał radnych, burmistrza z kadrą kierowniczą 
Urzędu Miasta  Brzeziny, kierowników jednostek organizacyjnych miasta  i prezesów spółek 
oraz mieszkańców miasta  Brzeziny. Wyjaśnił, że obecna sesja zwołana została w 
porozumieniu z burmistrzem dla powtórzenia przez niego ślubowania. 

2. Stwierdzenia prawomocności obrad 

Na podstawie podpisanej listy obecności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – 
na sali obrad obecni byli wszyscy radni.  

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek II sesji Rady i zapytał o uwagi i 
propozycje. 

Radny Zbigniew Bączyński zauważył, że w przygotowanym porządku obrad brak jest punktu 
o przyjęciu protokołu  LX – ostatniej sesji VI kadencji. Wnioskował o wprowadzenie go do 
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porządku obrad. Jego zdaniem, figurujący w propozycji porządku sesji punkt 9.1 dot. 
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta  Brzeziny, jest niepotrzebny. Radny uważa, że 
skoro uchwałę  w tej sprawie Rada podjęła już 28 listopada podczas I sesji, zbędne jest  jej 
powtarzanie. Wnioskował o zdjęcie tego punktu z programu sesji. 

Sekretarz Miasta  Grażyna Dziedzic wyjaśniła, że uchwała w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia burmistrza powinna być podjęta po złożonym ślubowaniu. Ślubowanie 
burmistrza będzie powtórzone dlatego też w porządku obrad II sesji zawarto punkt o uchwale 
ustalającej wynagrodzenie burmistrza. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że dla przejrzystości sprawy,  uniknięcia dalszych 
nieporozumień i po przeprowadzeniu konsultacji, zdecydował się na powtórzenie ślubowania. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia poddał wniosek radnego Zbigniewa Bączyńskiego w 
sprawie przyjęcia protokołu LX sesji pod głosowanie. 

Głosy „za” – 14,  jeden radny wstrzymał się od głosu. 

Drugi wniosek radnego Zbigniewa Bączyńskiego w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 
9.1 nie uzyskał akceptacji Rady, ponieważ „za” głosowało 6 radnych, a 9 było „przeciw”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. Wynik głosowania: 
głosy „za” – 12, głosy „przeciw” – 1, głosy „wstrzymuję się” – 2. 

Zmieniony porządek obrad II sesji przedstawia się następująco: 

 1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołu Rady Miasta:                                                                                                                                                 
4.1  sesji nr LX z 13 listopada 2014 r.,                                                                                          
4.2  sesji nr I z 28 listopada 2014 r. 

5.   Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta  Brzeziny. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7.   Interpelacje i zapytania radnych. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje. 

9.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

      9.1. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta  Brzeziny, 

      9.2  ustalenia diet radnych, 

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

      9.4 przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami    
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      prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” 

  10 Wolne wnioski i sprawy różne. 

  11. Zakończenie sesji. 

 

4.   Przyjęcie protokołu Rady Miasta:                                                                                                                      
4.1  sesji nr LX z 13 listopada 2014 r.   

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia poinformował, że protokół LX sesji był sporządzony, 
podpisany,  zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta  i był dostępny w biurze Rady.  Zapytał o 
uwagi do tego protokołu. Uwag nie zgłoszono, więc zaproponował  przegłosowanie przyjęcia tego 
protokołu. 

Głosy „za” 10, głosy „wstrzymuję się” – 5. 

Radny Zbigniew Bączyński podziękował zwłaszcza  nowym radnym, którzy nie byli radnymi w VI 
kadencji, za głosowanie za przyjęciem protokołu ostatniej sesji oraz za zaufanie do poprzedniego 
przewodniczącego.   

4.2 sesji nr I z 28 listopada 2014 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół I sesji został sporządzony, podpisany i zamieszczony 
na stronie BIP Urzędu Miasta  i był dostępny w biurze Rady. Zapytał o uwagi do tego protokołu. 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że ma kilka drobnych uwag do treści tego protokołu: 

- nie zamieszczono prawidłowej roty ślubowania i rzeczywiście złożonej przez burmistrza, 

- nie podano informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru 
przewodniczącego Rady Miasta, 

- nie podano nazwisk radnych zgłaszających  kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej, 

- sprostowania wymaga kwestia, który z radnych wnioskował o wykreślenie z projektu uchwały o 
powołaniu Komisji Rozwoju Gospodarczego wyrazu „grobownictwem”, 

- nie odnotowano w treści protokołu odpowiedzi,  kto był inicjatorem projektu uchwały o 
wynagrodzeniu burmistrza, tymczasem ta odpowiedź padła, 

- w informacji przewodniczącego Rady o planowaniu posiedzeń Rady Miasta  należało użyć słowa 
„terminów” a nie „terminu”, 

- uściślenia wymaga informacja dot. wypowiedzi radnego Tadeusza Baruckiego w sprawie prośby o 
sfinansowanie zakupu lalek – fantomów dla potrzeb położnych ze szkoły rodzenia. 

W związku z powyższym radny Zbigniew Bączyński postawił wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
punktu dot. przyjęcia protokołu I sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia poddał ten wniosek pod głosowanie. 

Głosy „za” 7, „wstrzymujących się” – 8. 
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Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie poprawionego tekstu protokołu do przyjęcia na 
kolejnej sesji. 

W tym miejscu radny Zbigniew Bączyński przedstawił definicję transparentności, jawności i 
klarowności procesu politycznego zamieszczoną na  internetowej stronie demokraci.pl i prosił, aby 
znalazła się w treści niniejszego protokołu. 

„Transparentność jest nieformalnym wymogiem systemu demokratycznego. Jawność władzy jest 
koniecznym warunkiem jej legitymizacji. Skoro demokratycznie wybrana władza jest skutkiem 
wyborczej woli obywateli, transparentność procesu politycznego wydaje się być oczywista – wszakże 
władza nie funkcjonuje dla siebie, ale w interesie wszystkich obywateli. Transparentność to nie tylko 
„to, co widać”. To również pewność, iż organy władzy wypełniają swe kompetencje, funkcje i 
zadania zgodnie z obowiązującym prawem, co wskazuje, iż władza nie podejmuje się działań 
ukrytych, niepewnych w zgodności z celami społecznymi. Transparentność jest „wentylem 
bezpieczeństwa”, który gwarantuje społeczną kontrolę władzy. Kontrola związana z 
transparentnością to kwestia pilnowania, czy władza nie działa w interesie własnym i tym samym na 
szkodę obywateli”. 

Sekretarz Miasta  Grażyna Dziedzic w reakcji na uwagi radnego Zbigniewa Bączyńskiego do 
protokołu wyjaśniła, że zawartość protokołu sesji reguluje § 47 Statutu Miasta  Brzeziny. W opinii 
sekretarz miasta  przedstawiony protokół I sesji Rady zawierał wszystkie punkty określone w 
Statucie. 

5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta  Brzeziny 

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Kędzia zapowiedział powtórne złożenie ślubowania przez 
burmistrza Marcina Plutę i poprosił obecnych na sali o powstanie. 

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta złożył ślubowanie o następującej treści: 

„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,                
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Następnie Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta wyjaśnił przyczynę powtórnego złożenia 
ślubowania, mówiąc, że podczas poprzedniej sesji 28 listopada 2014 r. błędnie wypowiedział jedno 
słowo roty. Przeprosił za przejęzyczenie i podziękował jednocześnie radnym i zaproszonym 
gościom za wyrozumiałość. 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia podziękował burmistrzowi i kontynuował                     
realizację porządku obrad. 

6. Informacja burmistrza z prac między sesjami 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że: 

1 grudnia zarządzeniem powołał p. Justynę Nowak na stanowisko zastępcy burmistrza. 

W tym samym dniu uczestniczył w I sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Brzezinach. 

3 i 4 grudnia wziął udział w konferencji zorganizowanej w Polskiej Agencji Prasowej przez Min. 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach zakończenia ogólnopolskiego projektu społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych. 
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4 grudnia podczas II Artystycznego Tygla Świątecznego odebrał zapis nutowy Koncertu 
Brzezińskiego, którego prawykonanie odbyło się w ramach 15. Wędrownego Festiwalu Filharmonii 
Łódzkiej w lipcu br.  

5 grudnia uczestniczył w koncercie galowym z okazji jubileuszu 40-lecia Szkoły Muzycznej I st. w 
Brzezinach. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia zapytał, czy są pytania do przedstawionej informacji, 
następnie udzielił głosu radnemu Zbigniewowi Baczyńskiemu. 

Radny Zbigniew Bączyński zapytał, kiedy nastąpiło odwołanie zastępcy burmistrza Romana Sasina. 
Zauważył, że w przedstawionym sprawozdaniu jest informacja o powołaniu nowego zastępcy, 
natomiast brakuje informacji o terminie odwołania poprzedniego. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że Roman Sasin został odwołany poprzednim zarządzeniem. 

Radny Zbigniew Bączyński poprosił o uzupełnienie informacji nt. prac burmistrza między sesjami o 
okres od 13 listopada do pierwszej sesji VII kadencji z 28 listopada. 

Burmistrz Marcin Pluta wyjaśnił, że przygotuje stosowny materiał w tradycyjnej formie na kolejną 
sesję. 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia oddał głos radnemu Tadeuszowi 
Klimczakowi. 

Radny Tadeusz Klimczak poruszył kwestię natury prawnej. Skonstatował, że burmistrz podejmował 
decyzje administracyjne od 28 listopada br., po wymagającym powtórzenia ślubowaniu, przez 
kolejne 2 tygodnie. Zapytał, czy podejmowane wówczas decyzje są zgodne z literą prawa, czy 
podpisane w tym czasie dokumenty są ważne. Wnioskował, by Komisja Rewizyjna zajęła się tą 
sprawą. 

Burmistrz  Marcin Pluta potwierdził, że w tym czasie wydawał decyzje. Powiedział, że kontynuował 
mandat i wszystkie jego oświadczenia mają moc prawną. 

Radny Tadeusz Klimczak wnioskował o pisemną opinię prawną w tej kwestii. 

Burmistrz polecił  przygotowanie stosownej opinii prawnej dla radnego Tadeusza Klimczaka. 

Przewodniczący Rady  zapytał, czy są kolejne pytania. Uwag nie stwierdzono. 

7.   Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Przemysław Maślanko poinformował, że złoży do burmistrza na piśmie trzy interpelacje:       
1) o przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców miasta  w sprawie  najpilniejszych zadań do 
załatwienia przez władze samorządowe w okresie VII kadencji, 

2) o przeprowadzenie w 2015 r. i w latach następnych konsultacji wśród mieszkańców Brzezin w 
sprawie określenia zadań do ujęcia w budżecie obywatelskim, 

3) w sprawie rozważenia możliwości ujęcia w harmonogramie odśnieżania  miasta  terenu zajętego 
przez garaże należące do osiedla Kulczyńskiego. 
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Odnosząc się do interpelacji radnego Przemysława Maślanko,  burmistrz wyjaśnił, że przed 
wprowadzeniem zadań do budżetu obywatelskiego na 2015 r. odbyła się konsultacja społeczna, 
dotycząca podjęcia działań w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Wnioski z 
tej konsultacji będą sukcesywnie wdrażane. 

Burmistrz  wyjaśnił, że temat odśnieżania terenu wokół garaży będzie rozpatrzony pod względem 
prawnym, ale wstępnie może odpowiedzieć, że prac na terenie należącym do podmiotu prywatnego 
bądź spółdzielczego nie można ująć w harmonogramie odśnieżania i w planach finansowych miasta, 
gdyż mogłoby to skutkować odpowiedzialnością burmistrza z tytułu złamania dyscypliny 
finansowej. 

Radny Przemysław Maślanko był zdania, że teren wokół garaży nie należy do BSM, lecz do miasta  
i wnioskował, aby sprawę skierować do rozpatrzenia i zaopiniowania przez komisje Rady Miasta. 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że wniosek o odśnieżanie przez miasto garaży należących do 
lokatorów BSM z osiedla przy ul. Kulczyńskiego był już dawniej rozpatrywany. Była wówczas 
opinia prawna  mówiąca,  że każdy właściciel czy użytkownik garażu powinien sam dbać o 
porządek.                                                                                                                                     
Następnie radny poruszył temat rzetelności informacji w BIS  odnoszącej się do przekształceń 
własnościowych budynku przy ul. Sienkiewicza 14. Radny – jako członek byłego Zarządu Miasta  
nie poczuwa się do sprzedaży budynku kina, który należał do zarządu filmoteki „Helios” i to ta 
firma,  a nie Zarząd Miasta  był stroną umowy. W związku z tym radny prosił dyrektor Centrum 
Promocji i Kultury o sprostowanie w BIS nieprawdziwych informacji o sprzedaży budynku kina 
przez były Zarząd Miasta  i o jego odzyskaniu. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia był zdania, że temat zmiany właściciela nieruchomości 
poruszony przez radnego należy przedstawić w punkcie „wolne wnioski”. Wywiązała się polemika z 
radnym, który był zdania, że tu chodzi o temat prawidłowego funkcjonowania systemu informacji, 
który jest ważny dla mieszkańców miasta. Zapytał wprost burmistrza, czy powinno ukazać się w 
BIS sprostowanie błędnej informacji. 

Burmistrz odpowiedział, że skoro prośba radnego o sprostowanie błędu była sformułowana na 
piśmie, to powinien otrzymać pisemną odpowiedź.  

Radny Jakub Piątkowski zapytał o stwierdzone usterki techniczne w wykonaniu budowli jazu w 
parku miejskim. 

Burmistrz wyjaśnił, że wykonane przy upuście prace budowlane objęte są 5- letnią gwarancją a 
usterki, które nie naruszają konstrukcji budowli jazu, będą usunięte.  

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk wnioskowała o reaktywowanie Miejskiej Komisji 
Mieszkaniowej. Poprosiła także o informację w sprawie zaawansowania inwestycji budowa domu 
socjalnego. 

Burmistrz odpowiedział, że Miejska Komisja Mieszkaniowa będzie wkrótce powołana. Zdaniem 
burmistrza dobrze byłoby, aby skład osobowy komisji miejskiej i TBS-u pokrywał się. 
Poinformował, że nie ma opóźnienia na budowie budynku socjalnego. Do tej pory wylano betonem 
fundamenty budynku i wykonywana jest nadbudowa z bloczków. 

Radny Michał Dróżdż był zainteresowany pracami prowadzącymi do uruchomienia strefy 
inwestycyjnej. Pytał również o zamiary dot. rekultywowanego terenu  przy skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i Mrockiej. 
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Burmistrz poinformował, że trwają prace końcowe przy dokumentacji technicznej strefy 
inwestycyjnej. Zrealizowana została koncepcja i dokumentacja wykonawcza, pozostały do 
przeprowadzenia roboty rekultywacyjne na 10– hektarowej działce należącej do miasta. Strefę 
chcemy poszerzyć o następne 10 ha, które pozyskalibyśmy od okolicznych właścicieli działek. W 
chwili obecnej możemy już przygotowywać wnioski o dotację z RPO Województwa Łódzkiego. 
Burmistrz zaproponował, aby działka  przy ul. Wojska Polskiego i Mrockiej została  przeznaczona 
do sprzedaży, po wykonaniu rekultywacji i po zaakceptowaniu zmian w  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Radna Grażyna Pietrasik zadała pytanie o docelowe usytuowanie wiaty przystanku autobusu MPK 
przy ul. Przedwiośnie. 

Burmistrz wyjaśnił, że ruch autobusów MPK na przebudowanych ulicach Przedwiośnie i 
Głowackiego będzie odwrócony w porównaniu z obecnym. Ma to na celu zwiększenie dostępności 
do autobusu dla większej liczby mieszkańców.  

Radny Tadeusz Barucki udowadniał, że na skutek przebudowy ulic Przedwiośnie i Głowackiego 
mieszkańcy m.in. spółdzielni mieszkaniowej „Razem” utracili  15 miejsc parkingowych. Radny 
chciałby, aby naprawiono ten stan rzeczy. 

Burmistrz obiecał, że zwiększy się liczba miejsc parkingowych nie tylko w rejonach ostatniej 
przebudowy ulic, ale także w całym mieście. 

Temat dotkliwego braku parkingów  w rejonie bloku przy ul. Żeromskiego poruszyła radna Ilona 
Skipor. 

Burmistrz zaproponował, aby w trakcie konsultacji budżetu obywatelskiego zbierać głosy poparcia 
mieszkańców dla określonych pomysłów, takich jak budowa nowych miejsc parkingowych.  

Radny Grzegorz Maślanko wnioskował o wyposażenie nowych przystanków w kosze uliczne. 

Inżynier Miasta  Monika Kuźmicka – Szczech wyjaśniła, że przy ul. Głowackiego nie brakuje 
pojemników na śmieci, natomiast braki występują na ul. Przedwiośnie. Obiecała korzystniejsze 
rozmieszczenie koszy na śmieci w mieście. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia zadał pytanie, czy radni, którzy otrzymali odpowiedzi na 
złożone interpelacje i zapytania mają uwagi do sposobu załatwienia zgłoszonych spraw. 

Nie było wypowiedzi na zapytanie przewodniczącego Rady. 

9.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

9.1. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta  Brzeziny 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza przedstawiła wraz z uzasadnieniem 
sekretarz miasta  Grażyna Dziedzic. Projekt uchwały z uzasadnieniem – w załączeniu do protokołu. 
Wyjaśniła okoliczność (powtórzenie ślubowania przez burmistrza), z której wyniknęła konieczność  
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania do projektu uchwały. 

Radny Maciej Sysa zapytał o wysokość dodatku za wieloletnią pracę. 
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Sekretarz Grażyna Dziedzic wyjaśniła, że jest to dodatek zgodny z obowiązującymi przepisami za 
staż pracy. Co rok dodatek ten się zwiększa, dlatego nie podano jego wysokości, aby co rok nie 
zmieniać uchwały. Obecnie dodatek stażowy burmistrza wynosi 9%. 

Pozytywną opinię Komisji Finansowo – Budżetowej w sprawie projektu uchwały o wynagrodzeniu 
burmistrza przedstawił przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Jakub Piątkowski. 

Ponieważ nie było więcej pytań, przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedłożonego 
projektu uchwały.  

Z obecnych na sali obrad 15 radnych głosów „za” było 13, wstrzymała się od głosu 1 osoba, a 1 
radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

 9.2  ustalenia diet radnych 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia diet radnych, którego jak wyjaśnił jest autorem (w załączeniu do protokołu).             
Powiedział, że obecny projekt różni się od dotychczas obowiązującej uchwały obniżeniem stawki 
diety przewodniczącego w §1, pkt 4) z kwoty 1100 zł do 900 zł. Zdaniem przewodniczącego 
zaproponowana przez niego zmiana ma zbilansować koszty powołania dwóch 
wiceprzewodniczących Rady. 

Przewodniczący poprosił o uznanie autopoprawki, polegającej na wprowadzeniu § 4, który brzmi:  

„1. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od 
której uzależniona jest wypłata diety oraz jej wysokość, wymiar diety oraz jej wysokość za dany 
miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

2. W razie rozpoczęcia lub upływu kadencji rady (obsadzenia lub wygaśnięcia mandatu) w 
innym terminie niż początek lub koniec miesiąca, wysokość diet za ten miesiąc ustalana jest 
proporcjonalnie do okresu trwania kadencji, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.” 

Wprowadzono także poprawki  formalne zgłoszone przez radnych:   

- Grzegorza Maślanko, polegającej na zastąpieniu spójnika „lub” spójnikiem „oraz” w § 4 ust. 1 w 
zdaniu „…wypłata diety oraz jej wysokość…” oraz polegającej na dodaniu słów „oraz jej 
wysokość” we fragmencie „wymiar diety za dany miesiąc”, po poprawce tekst miałby brzmieć: 
„wymiar diety oraz jej wysokość za dany miesiąc” 

Poprawki przyjęto 2. głosami „za”, przy 12. wstrzymujących się, 1 radny nie głosował. 

- Zbigniewa Bączyńskiego, polegającej na dodaniu przyimka „po” przy kwotach diet  w § 1 p.1, 2 i 
3. Poprawkę przyjęto głosami 10. „za”, 1. przeciw, 4. wstrzymujących się. 

Radny Maciej Sysa zadał pytanie dot. wysokości diety wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Otrzymał odpowiedź przewodniczącego Rady, że dieta wiceprzewodniczącego tej Komisji jest taka 
sama jak szeregowego radnego. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś uwagi, ponieważ ich nie było, odczytał 
projekt uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami (materiał w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Jakub Piątkowski poinformował, że opinia  
Komisji dot. diet radnych jest pozytywna. Dodał, że dzięki podjęciu tej uchwały koszty związane z 
funkcjonowaniem Rady nie wzrosną. 
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W głosowaniu nad uchwałą o wysokości diet radnych 12. głosów było „za”, 1 głos „przeciw” i 2.  
wstrzymujące się. 

Radny Tadeusz Barucki oświadczył, że nadal uważa, że Rada Miasta Brzeziny powinna mieć 
jednego wiceprzewodniczącego. 

Radna Ilona Skipor zauważyła, że zgodnie z § 8 uchwała ma moc obowiązującą od 1. 01. 2015 r. i 
zapytała, jak się to ma do rozliczenia dwóch ostatnich miesięcy br.  

Radny Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że podjęta uchwała (cyt.) „wchodzi w życie od 1 
stycznia (2015 r.), natomiast obowiązujący stan prawny będzie z 2007 roku  i w tym obowiązującym 
stanie prawnym mamy jednego wiceprzewodniczącego, brzmienie paragrafu 1 ust. 1 pkt 3 mówi: 
<<wiceprzewodniczący Rady>> (…) Wtedy mamy taką sytuację, że w okresie od wyborów do 1 
stycznia 2015 r., jeśli chodzi o płatność, mamy jednego wiceprzewodniczącego, ponieważ 
obowiązuje stan prawny z 2007 roku, jako że tu jest liczba pojedyncza, rodzaj męski, rozumiem, że 
wiceprzewodniczący Andrzej Kurczewski dostanie 800 zł, a wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk, 
której nie obejmuje ten stan prawny, dostanie 600 zł.” 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia zwrócił uwagę na to, że jest to określenie funkcji. 

Podobne zdanie wyraziła skarbnik miasta Grażyna Mela. 

Radny Zbigniew Bączyński podkreślił, że nie chce nikogo urazić, jedynie wyraża wątpliwość w 
zakresie gramatyki legislacji. 

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

Skarbnik Miasta  Grażyna Mela przedstawiła projekt bieżących zmian w budżecie miasta. 

Dochody budżetowe zmniejszą się o symboliczną złotówkę, natomiast wydatki zmniejszą się o 
31.400 zł, z tego: z rozdziału drogi publiczne zmniejszenie wynosi 13.000 zł i z  rozdziału 
poręczenia i gwarancje 18.400 zł.  

Zwiększenia wydatków obejmują natomiast 31.399 zł, z tego:                                                                        
- 3.399 zł. na rezerwy ogólne i celową,                                                                                                   
- 15.000 zł.  dla Centrum Promocji i Kultury wg. wniosku dyrektor CPiK na imprezę „Tygiel 
świąteczny”, koszty „Koncertu Brzezińskiego” i remont biur Centrum przeznaczonych na wynajem, 
- 7.000 zł. dla Muzeum Regionalnego na zwiększenie dotacji celowej  przeznaczonej na 
rewitalizację budynku Muzeum i wizualizację projektu „Zaginione miasto”,                                       
- 6.000 zł. dla Centrum Kultury Fizycznej na system antywłamaniowy dla budynku na stadionie. 

Przewodniczący poprosił o uwagi i głosy w dyskusji nad propozycjami zmian w budżecie. 

Radny Tadeusz Barucki zgłosił zastrzeżenie do ujęcia w projekcie zmian kosztów już poniesionych 
przez Centrum Promocji i Kultury. Powiedział, że dyrektor CPiK nie miała prawa wydawać 
środków, zanim wydatki będą uchwalone. Wg radnego doszło do naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, bowiem wydatkowano przez CPiK środki zarówno przed posiedzeniem Komisji 
Finansowo – Budżetowej, jak i przed obecną sesją Rady. 

Skarbnik zapytała dyrektor CPiK, czy pokryła może wydatki ze środków przeznaczonych na inne 
cele planowane przez CPiK do końca roku. 

Dyrektor CPiK Katarzyna Spychalska wyjaśniła, że faktury nie są jeszcze zapłacone i gdy nie 
będzie akceptacji Rady, to pokryje koszty ze środków bieżących przeznaczonych na  inne zadania. 
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Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że zastrzeżenia radnego są słuszne, jednak ponieśliśmy 
dodatkowe koszty na wystawę „Kolory Muzyki” związaną z oficjalnym przekazaniem władzom 
miasta przez Filharmonię Łódzką partytury „Koncertu Brzezińskiego” w dniu 4 grudnia br. 
Burmistrz prosił radnych, aby mimo wszystko zaakceptowali dotację dla CPiK. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk prosiła o uzasadnienie zwiększenia wydatków Muzeum 
Regionalnego. 

Dyrektor Muzeum Paweł Zybała wyjaśnił, że rewitalizacja budynku Muzeum polegać ma na 
odtworzeniu balkonów, tarasu, wymianie stolarki okiennej, uporządkowaniu terenu wokół budynku 
oraz utworzeniu nowej sali ekspozycyjnej związanej z promocją projektu „Zaginione Miasto ”. 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że nie jest entuzjastą projektu pn. „Zaginione Miasto”, 
który w przyszłości może generować duże koszty utrzymania i nie wie, czy zdecydowałby się na 
jego poparcie, natomiast zdecydowanie jest „za” poprawą wizerunku budynku Muzeum 
Regionalnego i na ten cel popiera dodatkowe wydatki. Zapytał także, czy utrzymujemy w 
tegorocznym planie inwestycyjnym kwotę 627.900 zł na przebudowę ul. Skłodowskiej-Curie i 
Kilińskiego. Do końca roku pozostało niewiele czasu i nierealne jest  wydanie takiej kwoty. Zapytał, 
czy celowe jest utrzymywanie fikcji w naszym budżecie, chyba, ze występują tu inne przesłanki, dla 
których pozostawiamy tę pozycję w tegorocznym planie. 

Skarbnik wyjaśniła, że kwota, o którą pytał radny pozostaje na razie w planach i traktowana jest 
jako element tzw. inżynierii finansowej, do chwili, aż sfinalizujemy temat emisji obligacji 
komunalnych. 

Radny Maciej Sysa zapytał o termin rozpoczęcia  przebudowy ulic Skłodowskiej-Curie i 
Kilińskiego. 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że w marcu, kwietniu przyszłego roku będziemy dysponować 
wolnymi środkami w kwocie od 1.000 tys. do 1.200 tys. zł, które zabezpieczą  wkład własny na 
inwestycje w 2015 roku. Wówczas podjęta zostanie decyzja o kolejności realizacji zadań 
inwestycyjnych. 

Radny Michał Dróżdż zapytał, czy w ramach zadania przebudowy ulicy Skłodowskiej-Curie 
przewidywana jest rozbiórka ogrodzenia przy szpitalu. 

Burmistrz odpowiedział, że ogrodzenie, o które pyta radny, będzie poddane rewitalizacji jako cenny 
element historii miasta. Środki na to zadanie mają być  zabezpieczone z funduszy Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego. 

Radny Zbigniew Bączyński poprosił burmistrza o rozwinięcie informacji dotyczącej projektu 
„Zaginione Miasto”. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że w centrum naszego miasta  znajduje się teren o pow. 4 ha, 
zaniedbany, zakrzaczony i zabagniony. Od 40 lat wszystkie dotychczasowe ekipy rządzące miastem 
nie miały pomysłu, jak go zagospodarować. Teren ten chcemy odwodnić i wykorzystać jako 
odkrywkę archeologiczną. Dlatego chcemy utworzyć w naszym Muzeum Dział Archeologiczno – 
Etnograficzny, który by prezentował piwnicę ekspozycyjną ze szklanym sufitem. Wartość projektu 
wynosi 6 mln. zł, a środki  będą pochodzić z terytorialnych inwestycji zintegrowanych ŁOM. Udział 
własny miasta  w tym projekcie wyniósłby 900 tys. zł. Zdaniem burmistrza warto poprawić 
wizerunek tej części miasta, zwłaszcza  przy pomocy dużego wsparcia środków zewnętrznych. 
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W tym miejscy ponownie doszło do spięcia pomiędzy radnym Tadeuszem Baruckim i 
przewodniczącym Rady Grzegorzem Kędzią, który nie zechciał udzielić głosu radnemu, zbyt często 
jego zdaniem zabierającemu głos w tej samej sprawie. Ostatecznie udzielił mu głosu na zasadzie „ad 
vocem” do wypowiedzi burmistrza. 

Radny Tadeusz Barucki oświadczył, że jest przeciwny, aby miasto wprowadziło do realizacji 
projekt forsowany przez burmistrza „Zaginione Miasto”. 

Przewodniczący Rady uznał dyskusję nad zmianami budżetowymi za wyczerpaną i poprosił o 
opinię  Komisję  Finansowo – Budżetową. 

Przewodniczący Komisji Jakub Piątkowski przekazał, że opinia dot. zmian w budżecie jest 
pozytywna. 

Po odczytaniu projektu uchwały przez skarbnik Grażynę Melę i po braku uwag ze strony radnych, 
przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Głosy „za” – 12. radnych,  wstrzymało się od głosu – 2, przeciwnych – 1. 

9.4 przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Grzegorz Kozieł przedstawił projekt uchwały – w 
załączeniu do protokołu. Poprosił o wprowadzenie poprawek: 

W rozdziale XI. Postanowienia końcowe wykreślić należy ust. 1 określający  termin uchwalenia 
rocznego programu do 30 listopada. Zmianie ulegnie dalsza numeracja ustępów rozdziału.. W ust. 2 
tego rozdziału zmianie ulega wysokość planowanych środków finansowych z 268.500 zł. na 
221.500 zł. Naczelnik Wydziału wyjaśnił, że zmiana  w/w kwoty wynika z prowizorium 
budżetowego na 2015 r. Ponadto wyjaśnił, że mimo iż podano do publicznej wiadomości informację 
o terminie i miejscu konsultacji, to z żadnej z organizacji nikt nie przybył i nie zgłosił uwag. 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję w sprawie przedstawionego programu. 

Radny Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że nie powinno się w tekście uchwały powtarzać nazwy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wystarczy, że powołamy się na 
„ustawę”, która jest objaśniona w definicjach do uchwały. Dotyczy to ust. 2 w Rozdziale IX 
programu. 

Zdaniem wiceprzewodniczącej Rady Zofii Krawczyk praktycznie nie odbyły się konsultacje 
społeczne programu. Były one przygotowane  przez pracowników Urzędu Miasta , lecz nie 
wiadomo, z jakiego powodu nie wzbudziły zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych. 

Burmistrz wyjaśnił, że zarówno on sam, jak i pracownicy Wydziału Spraw Społecznych mają 
bieżący kontakt z organizacjami pozarządowymi, które zgłaszają wnioski do rozpatrzenia. Jest to 
forma konsultacji. 

Radny Zbigniew Bączyński miał zastrzeżenia, że kwoty przeznaczone na poszczególne rodzaje 
działalności organizacji społecznych są trudne do wychwycenia w budżecie. Chciałby, aby takie 
dane były przejrzyste. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia zapytał o sposób udzielanej pomocy organizacjom 
pozarządowym np. w kwestii odpłatności za ogłoszenia w lokalnym tygodniku. 
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Burmistrz  przeprosił, że zabrakło czasu w natłoku bieżącej pracy, aby zająć się tym tematem. 
Zadeklarował, że w najbliższym czasie powróci do uregulowania  poruszonej sprawy. 

Po przekazaniu pozytywnej opinii Komisji Spraw Społecznych przez jej przewodniczącego Daniela 
Szymczaka przewodniczący Rady poprosił o głosowanie. 

Wynik głosowania był jednomyślny – 15 głosów „za”. 

Ad. 10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Radny Przemysław Maślanko zgłosił potrzebę monitorowania przebiegu ruchu przy Intermarche (ul. 
Głowackiego). Przejeżdżający tamtędy autobus nie mieści się w pasie jezdni, przejeżdża po 
wysepce. Radny zauważył, że zatoki są zbyt małe, autobus nie mieści się, co powoduje korki i 
łamanie przepisów ruchu drogowego przez kierowców. 

Burmistrz Marcin Pluta oświadczył, że nie jest autorem projektu. Zapowiedział, że na jego polecenie 
ruch będzie odbywał się w drugim kierunku, co pozwoli rozwiązać problem, o którym mówi radny. 
Burmistrz poinformował, że zmieniła się władza wykonawcza w Gminie Nowosolna. Porozumiał się 
z obecnym wójtem co do elastycznego spojrzenia na potrzeby dotyczące kursowania autobusu. W 
poprzednim układzie władzy trudno było o kompromis. Poprosił Inżynier Miasta Monikę Kuźmicką-
Szczech, która czuwała nad realizacją inwestycji, o wypowiedź nt. zaistniałych problemów 
technicznych. 

Inżynier Miasta Monika Kuźmicka-Szczech powiedziała, że zgłaszano jej problem zazębiania się 
kursów autobusów linii 53, co powodowało blokowanie pasa jezdni. W tej sprawie miały miejsca 
uzgodnienia z MPK w Łodzi. Wyjaśniła, że autobusy mają wspólny 10-minutowy postój na jednym 
przystanku. Rozwiązanie polega na tym, że jeden z tych autobusów będzie stał na przystanku przy 
Intermarche, przy ul. Głowackiego, drugi – na przystanku przy ul. Przedwiośnie. Jeśli chodzi o 
parametry zatoki, poinformowała, że miał miejsce objazd techniczny w obecności Zarządu Dróg, w 
jego wyniku nie stwierdzono trudności. 

Kolejno głos zabrał radny Krzysztof Jeske, który zapytał, czy na nowym harmonogramie odbioru 
odpadów komunalnych można by zaznaczyć odbiór odpadów wielkogabarytowych. Poprzednio 
informacja taka pojawiła się jedynie w BIS, lecz nie każdy czyta lokalna prasę i to nie wystarcza. 
Zapytał też, czy można by wyposażyć nowych radnych w emblematy z herbem miasta . 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia odpowiedział, że w najbliższym czasie radni otrzymają 
emblematy. 

Radna Ilona Skipor zaproponowała, by oznaczyć farbą odblaskową krawężniki wysepek przy ul. 
Przedwiośnie. 

Radny Tadeusz Klimczak zapytał, czy istnieje możliwość, by autobus linii 53 przejeżdżał przez 
dawny dworzec PKS. Radny zauważył, że południowa strona miasta jest całkowicie odcięta od 
autobusu. Zarzucił wykonawcy robót przy ulicach: Andersa, Żeromskiego, Św. Anny, że 
nieprawidłowo przeprowadził prace, ponieważ dwa pojazdy osobowe nie mieszczą się w pasie 
jezdni. Zaproponował, by postawić tam znak zakazu dla chociażby samochodów ciężarowych. 

Burmistrz wyjaśnił, że sprawy takie powierza uprawnionym projektantom, których zadaniem jest   
realizacja projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Burmistrz powiedział, że trwają uzgodnienia dot. doprowadzenia do Brzezin linii 90 lub 91. 
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Radny Michał Dróżdż w tym miejscu sesji poinformował, iż uzgodnił z mec. Agnieszką Piwek, że 
decyzje burmistrza miasta Brzeziny, podejmowane przez niego od 28 listopada 2014 r. do 10 
grudnia 2014 r., są ważne z uwagi na ciągłość władzy. 

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że zabiegał o przystanek przy ul. Modrzewskiego. Radny 
stwierdził, że utworzony przystanek jest fikcją, ponieważ kierowcy nie zatrzymują się na nim. W 
rozmowie z kierowcą radny ustalił, że miasto nie uzgodniło z przewoźnikami zmiany lokalizacji 
przystanku.  

Burmistrz miasta powiedział, że infrastruktura została przystosowana do pełnienia swojej funkcji. 
Postawiona została wiata przystankowa. Do przewoźnika należy decyzja, czy korzysta z danego 
przystanku. Urząd Miasta poinformował przewoźników o zmianach. 

Radny Tadeusz Barucki poprosił o wystąpienie do przewoźnika, by rozważył korzystanie z 
przystanku. 

Ponadto radny wyraził swoje zaskoczenie faktem, iż podczas oglądania serwisu informacyjnego 
Łódzkie Wiadomości Dnia TVP Łódź zauważył, że insygnia władzy Grzegorzowi Kędzi przekazał 
Andrzej Kurczewski a nie (zgodnie z tradycją) poprzedni przewodniczący Rady Zbigniew 
Bączyński. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia, odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, przeprosił za 
niedopatrzenie. Wyjaśnił, że redaktor TVP Łódź spontanicznie zaaranżował szczegóły nagrania. 
Przyznał rację radnemu T. Baruckiemu. 

Radny Zbigniew Bączyński powiedział, że nie czuje się urażony. 

Radny Tadeusz Barucki pozytywnie wypowiedział się na temat niezależnych przedsięwzięć 
(Brzeziny bez cenzury), które nie przedstawiają w sposób tendencyjny życia miasta tak, jak to czyni 
gazeta lokalna. Wskazał na błąd w zamieszczonym w BIS-ie artykule informującym o I sesji Rady 
Miasta Brzeziny (28 listopada 2014 r.), w którym to jego słowa zostały przypisane błędnie 
Grzegorzowi Kędzi. 

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Kędzia zapowiedział, że wystąpi o sprostowanie do 
redaktora naczelnego BIS. 

Radna Ilona Skipor zgłosiła brak zaplecza parkingowego przy Orliku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 
przy Szkole Podstawowej Nr 2. Ponadto zauważyła, że kosze publiczne nie są opróżniane i stają się 
przykrą wizytówka naszego miasta. Zwróciła uwagę na problem podrzucania śmieci. 

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia oddał głos radnemu Maciejowi Sysie. 

Radny Maciej Sysa poruszył dwie kwestie. Pierwsza dotyczyła problemów zgłaszanych przez 
mieszkańców kamienicy przy ul. Mickiewicza 24. Miejscami pęka podłoga, pojawiają się symptomy 
zarywania, obsypują się tynki, w czasie intensywnych opadów piwnice są zalewane. Poprosił o 
inspekcję. 

Burmistrz miasta Marcin Pluta podkreślił, że kamienica należy do spółki miejskiej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, która dokonuje rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych. 
Poinformował, że prezes spółki Tomasz Miazek dysponuje danymi nt. stanu technicznego 
budynków. 

Kolejno radny Maciej Sysa wnioskował o udostępnienie materiałów związanych ze strażnikiem 
miejskim. 
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Burmistrz miasta Marcin Pluta zapytał, o jakie materiały chodzi. 

Radny Maciej Sysa doprecyzował, że ma na myśli materiały dowodowe, świadczące o tym, że to 
pan E. Rau był prowokatorem całej sytuacji. 

Burmistrz miasta Marcin Pluta dopytał, czy chodzi o scenę między panem E. Rau a naszym 
strażnikiem miejskim. Dodał, że zastanowi się nad udostępnieniem materiałów. Powiedział, że 
wspomniane materiały potwierdzają wersję naszego pracownika i mogą zostać przez nas 
wykorzystane w dobrym celu (np. obrony dobrego imienia). Powtórzył, że prośba radnego zostanie 
rozpatrzona. 

Radny Grzegorz Maślanko wskazał na poważny problem dot. zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych.  

Wspomniał, że odpady te odbiera firma świadcząca usługi w zakresie gospodarowania odpadami, ale 
zanim odpady te trafią do odbiorcy, są już wcześniej rozszabrowane. 

Radny zapytał, dlaczego część ciągów pieszych w ul. Przedwiośnie-Głowackiego została wyłożona 
kostką  czerwoną, a część  szarą?. 

Inżynier Miasta Monika Kuźmicka-Szczech wyjaśniła, że kolor czerwony przeznaczony jest dla 
ścieżki rowerowej, a szary dla ciągu pieszego. Dodała, że zostaną dostawione pionowe znaki 
informacyjne. 

Burmistrz  Marcin Pluta wyraził swoje zdziwienie procederem podrzucania śmieci przy ustawowej 
gwarancji odbioru śmieci od każdego mieszkańca. Stwierdził, że być może jest to wynik niedoboru 
informacji. Zadeklarował, że w tym roku podjęte zostaną dodatkowe działania w zakresie edukacji 
ekologicznej. Poprosił o dyskusję wewnątrz Rady a także konsultacje społeczne dot. kwestii odzysku 
odpadów segregowanych, tzw. „czystych”. Podał informację, że w chwili obecnej stosunek odpadów 
posegregowanych do niesegregowanych wynosi w uproszczeniu 30% do 70%. Dąży do poziomu 
50% na 50%. Rozważa podwyższenie sankcji za niesegregowanie lub odbiór odpadów „spod 
konkretnych drzwi”. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia poprosił o zamknięcie tej dyskusji i przesunięcie jej na 
późniejszy termin. 

Radny Zbigniew Bączyński zabrał głos ws. wykonania inwestycji w ul. Przedwiośnie. Rozmawiał z 
wykonawcą zadania z Koluszek. Wprawdzie azyle spełniają parametry przepisów budowlanych, ale 
nie ma komfortu poruszania się. Zapytał także, czy sesja jest nagrywana. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia potwierdził, że sesja jest nagrywana. 

Radny Zbigniew Bączyński zwrócił uwagę, że temat transmitowania sesji pojawił się już dawno, ale 
większość radnych wówczas opowiedziało się przeciw. 

Burmistrz miasta Marcin Pluta wtrącił, że system zostanie usprawniony, po zakupie nowej kamery 
ulegnie poprawie  jakość dźwięku. 

Radny Zbigniew Bączyński poinformował, że Komendant Policji Krzysztof Wdowiak wystosował 
do burmistrza i przewodniczącego oraz radnych poprzedniej kadencji pismo z podziękowaniem za 
środki przekazane w 2014 r.  

Radny Tadeusz Barucki przypomniał, że wnioskował o rozpatrzenie możliwości postawienia znaku 
„przejście dla pieszych” z pulsującym światłem przy ul Modrzewskiego na wysokości Biedronki.  
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Burmistrz miasta Marcin Pluta wyjaśnił, że jest to droga wojewódzka, my możemy tylko 
wnioskować. 

Radny Tadeusz Barucki zaapelował o zmianę nazwy ul. Berlinga. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia zaproponował, by przeprowadzić w tej sprawie konsultacje 
społeczne, by uniknąć kontrowersji, jakie miały miejsce podczas procedury zmiany nazwy ul. Armii 
Czerwonej na Szarych Szeregów. 

Radny Daniel Szymczak powiedział, że zgłosili się do niego mieszkańcy, którzy otrzymali zakaz od 
prezesa TBS używania prowizorycznego centralnego ogrzewania. Poprosił o rozwiązanie tego 
problemu. 

Burmistrz powiedział, że kotłownia lokalna wymaga zgody właściciela, konieczna jest ekspertyza 
techniczna (przegląd kominiarski), projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Samowola grozi 
zaczadzeniem sąsiadów, stąd decyzja prezesa TBS. 

Radny Tadeusz Klimczak wypowiedział się nt. nieprzystosowania kominów. 

Radny Daniel Szymczak zapytał, czy prezes zaproponuje alternatywę. 

Burmistrz miasta powiedział, że w wielu przypadkach trzeba będzie udrożnić kominy lub 
zamontować przewód odprowadzający zadymienie na zewnątrz  elewacji. 

Radny Daniel Szymczak powiedział, że na podwórze Staszica 8, trudno jest wjechać i trudno z niego 
wyjechać.  Zaproponował wymierzyć i przebudować wjazd od ul. Przechodniej.  

Burmistrz powiedział, że w Brzezinach mamy co najmniej 4-5 takich miejsc z ograniczeniami 
wjazdu dla pojazdów bojowych straży pożarnej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk przypomniała o swoim wniosku do przyszłego budżetu 
o modernizację i przebudowę ul. Leśnej. Poruszyła także kwestię przyznania atrakcyjnego lokalu 
mieszkalnego w budynku przy ul. Przechodniej 1/3. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej zostało 
odwołane i mieszkanie nie zostało przyznane żadnej z osób, które się zgłosiły. Nie powiadomiono 
także o przyczynach rezygnacji z przydziału tego lokalu.  

Burmistrz  Marcin Pluta poinformował, że prawdopodobnie jeden z budynków TBS nie spełnia 
norm technicznych w zakresie poszycia konstrukcji dachu. Istnieje potencjalne zagrożenie katastrofą 
budowlaną. Mieszkańcy tego budynku będą mieli pierwszeństwo podczas przyznawania lokalu 
mieszkalnego.  

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia wnioskował w imieniu mieszkańców o ustawienie znaków 
„Uwaga szlak konny” przy ul. Strykowskiej. Ponadto zwrócił uwagę na to, że rozkłady jazdy 
rozwieszone na przystankach linii 53 zasłoniły harmonogramy prywatnego przewoźnika. 

Burmistrz miasta Marcin Pluta wyjaśnił, że liderem projektu pn. Szlak konny jest Urząd 
Marszałkowski. Zapowiedział, że w tej sprawie zostanie wysłane pismo do Urzędu 
Marszałkowskiego.  

Mieszkanka miasta Krystyna Kejna zapytała, ile wpłynęło wniosków w odpowiedzi na apel o 
zgłaszanie miejsc niebezpiecznych w mieście, zamieszczony przez burmistrza w BIS przed 
wyborami. Zapytała, jak owe wnioski zostaną potraktowane i kiedy zostaną rozpatrzone. 
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Burmistrz miasta Marcin Pluta wyjaśnił, że miało to charakter konsultacji, sondażu (tak, jak w 
przypadku budżetu partycypacyjnego). Poinformował, że złożonych zostało bodajże 5 
wniosków, jeśli będą wolne środki, te najbardziej atrakcyjne propozycje będziemy 
przedkładać Radzie do realizacji. Nadmienił, że jesteśmy przed rozstrzygnięciami w tej 
kwestii. 

Mieszkanka z ul. Słowackiego Krystyna Kejna, odnosząc się do powtórzonego ślubowania 
burmistrza, powiedziała, że jest zawiedziona przebiegiem ceremonii, ponieważ burmistrz 
lekceważąco, jej zdaniem, potraktował uroczystość. Podkreśliła ważność dla niej samej roty 
ślubowania, dodała, że jest zawiedziona brakiem odpowiedniej oprawy. Stwierdziła, że 
dyskusyjna jest ważność decyzji burmistrza w czasie od 28 listopada do 10 grudnia.  

Burmistrz zapytał przedmówczynię, czym poczuła się urażona. Powiedział, że podniosły 
charakter został zachowany, rota została odczytana prawidłowo, zgodnie z ustawową treścią. 

Krystyna Kejna powiedziała, że niepotrzebne były usprawiedliwienia podane przez 
burmistrza tuż po zaprzysiężeniu. 

Burmistrz podkreślił, że w swoim krótkim przemówieniu po złożeniu ślubowania przeprosił 
za przejęzyczenie. Nadmienił, iż zrobił wszystko, by naprawić popełniony błąd, jednocześnie 
zaznaczył, że każdy mieszkaniec ma prawo do krytyki. 

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Kędzia oddał głos mieszkańcowi miasta p. Januszowi 
Kopertowskiemu. 

Mieszkaniec z ul. Mickiewicza, nawiązując do ustaleń poprzedniej sesji, zapytał, czy 
burmistrz rezygnuje z realizacji programu KAWKA (Likwidacja niskiej emisji wspierająca 
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii). 
Powiedział, że jego zdaniem była to akcja czysto propagandowa, rozpoczęta w czerwcu, na 
którą wydano sporo pieniędzy.. Wspomniał o kolejnym programie, podał nazwę „Dalkia”. 
Poprosił radnych, by zapoznali się ze szczegółami przedsięwzięcia.  
Ponadto wnioskował o rozwianie wątpliwości co do tego, w jakim charakterze spółka miejska 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zatrudnia mieszkańca powiatu brzezińskiego, który od 
czerwca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.680 zł brutto. Poprosił o wyjaśnienie, kto 
to jest i czy ta osoba, pomimo odstąpienia przez miasto od realizacji programu KAWKA, 
nadal będzie na etacie w spółce PEC, jeżeli tak, to na jakich zasadach. Mieszkaniec 
podkreślił, iż z jego ustaleń wynika, że jest to „niejaki pan Olek Z.”, który ani razu nie 
pojawił się w swoim miejscu pracy (PEC), tymczasem na jego konto co miesiąc wpływały 
pieniądze. Zaznaczył, że jest to pytanie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Burmistrz powiedział, że projekt KAWKA to poważne przedsięwzięcie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Podkreślił, iż fakt, że projekt nie będzie realizowany w tym 
roku, w I edycji, nie jest spowodowana błędem miasta ani spółki PEC. Zawinił Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, upoważniony do aktualizacji dokumentów środowiskowych w 
zakresie emisji. Urząd Marszałkowski nie dokonał odpowiedniej korekty, co spowodowało 
wykluczenie miasta Brzeziny z konkursu o środki w ramach I edycji tego programu.  

Burmistrz wytłumaczył też, że wspomniana Dalkia to nie nazwa projektu a spółki, która 
działa na terenie Łodzi. Dalkia ma być liderem projektu, mamy korzystać przy jego realizacji 
ze środków unijnych na rozbudowę systemów energetyki cieplnej.  

Powiedział, ze jeśli chodzi o politykę zatrudnienia w spółkach i jednostkach, które posiadają 
osobowość prawną, leży ona w gestii kierowników tych jednostek. 
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Przewodniczący Rady omówił treść pisma p. Jarosława Pawłowicza, który wyraził swoje 
zaniepokojenie niepoprawnym przebiegiem zaprzysiężenia burmistrza. Na pismo wysłano 
odpowiedź z podziękowaniem za uwagi i sugestie. Przewodniczą Rady nie mógł zapytać p. J. 
Pawłowicza, czy jest usatysfakcjonowany odpowiedzią, ponieważ w tym momencie nie było 
zainteresowanego na sali obrad.  

Przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia odczytał życzenia skierowane do Rady Miasta przez 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady powiedział, że dla usprawnienia obsługi Rady, oszczędności papieru i 
czasu pracy, każdy radny, który obsługuje pocztę elektroniczną, będzie otrzymywać materiały 
w formie elektronicznej. 

Burmistrz miasta Marcin Pluta zaprosił na spotkanie opłatkowe 22 grudnia o 14.00. 

11. Zakończenie sesji 

Przewodniczący Rady, uznając wyczerpanie porządku obrad, życzył wszystkim 
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, a następnie zamknął obrady II sesji Rady Miasta 
Brzeziny o godz. 13.30. 

 

Protokołowali: Justyna Dziagacz 
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