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I. WSTĘP  

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta Brzeziny  przedstawia poniżej raport o stanie Miasta Brzeziny w roku 2020. 

Zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta  

i zadania miasta określone przepisami prawa. 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności: 

 przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta; 

 opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

 określenie sposobu wykonywania uchwał; 

 gospodarowanie mieniem komunalnym; 

 wykonywanie budżetu; 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

W realizacji zadań własnych miasta burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miasta.  

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. 

Kadrę kierowniczą Urzędu Miasta Brzeziny stanowią: 

 Burmistrz Miasta Brzeziny, 

 Zastępca Burmistrza, 

 Sekretarz Miasta, 

 Skarbnik Miasta. 

 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach funkcjonują: 

- Wydział Organizacji i Kadr, w tym: 

Biuro Archiwum Zakładowego, 

- Wydział Finansowy, w tym: 

Referat Podatków i Centrum Usług Wspólnych, 

- Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, w tym: 

Biuro Inżyniera Miasta, 

- Wydział Projektów Rozwojowych, 

- Wydział Spraw Obywatelskich, w tym: 

Urząd Stanu Cywilnego, 

- Wydział Zarządzania Jednostkami, 
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- Biuro Prawne, 

- Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miasta. 

 

Jednostki organizacyjne Miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2, 

 Szkoła Podstawowa Nr 3, 

 Przedszkole Nr 1, 

 Przedszkole Nr 3, 

 Żłobek Miejski „Maluch”, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy, 

 Centrum Promocji i Kultury, 

 Miejska Biblioteka Publiczna, 

 Muzeum Regionalne, 

 Centrum Kultury Fizycznej. 

Spółki miejskie, w których Miasto posiada 100 % udziałów: 

 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

 

Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Obejmuje 

działalność jednostek organizacyjnych podległych Miastu, działalność spółek miejskich, realizację 

polityk programów, strategii, uchwał rady miasta, wykonanie budżetu i inwestycji.  

Informacje zawarte w Raporcie posłużą mieszkańcom Brzezin do zwiększenia wiedzy na 

temat funkcjonowania samorządu miasta i staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat 

przyszłości miasta. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. Ogólna charakterystyka miasta 

Miasto Brzeziny położone jest w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, na wschód 

od miasta Łodzi. Miasto otoczone jest gminą Brzeziny i jest stolicą powiatu brzezińskiego. 

Powierzchnia miasta zajmuje 2158 ha. 

Miasto pełni funkcję centrum administracyjno-gospodarczego względem okolicznych gmin. 

Obszar miasta Brzeziny położony jest w całości w obrębie makroregionu fizyczno-geograficznego 

– Wzniesienia Południowomazowieckie, zaś w podziale na mezoregiony należy do Wzniesień 

Łódzkich.  

Przez Miasto przebiegają następujące ważniejsze połączenia komunikacyjne: 

 droga krajowa nr 72 relacji Łódź – Rawa Mazowiecka – Warszawa, 

 droga wojewódzka nr 715 łącząca Brzeziny z Koluszkami, 

 droga wojewódzka nr 708 łącząca Brzeziny ze Strykowem, 

 droga wojewódzka nr 704 łącząca Brzeziny z Łowiczem. 

Autostrady A1 i A2 przebiegają przez pobliski Stryków a także A1 przecina drogę nr 72 od strony 

zachodniej miasta w pobliżu Łodzi. 
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2.2 Demografia 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 154 osoby 

– na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 12.084 osób, w tym 6.447 kobiet i 5.637 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 2.205 osób, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18- 60 lat) wynosiła 3.416, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym ( 18-65 lat)  wynosiła 3.740, 

 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2.723. 

 2018 2019 2020 

Ludność ogółem 12353 12270 12084 

Kobiety 6552 6512 6447 

Mężczyźni 5801 5758 5637 

 

W 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego w Brzezinach sporządził 465 aktów urodzenia dzieci, 

w tym dokonał 9 transkrypcji aktów urodzenia, małżeństwa. W 229 przypadkach sporządzone 

akty urodzenia dotyczyły dziewczynek urodzonych w brzezińskim szpitalu oraz 236 chłopców. 

W 93 przypadkach urodzone w 2020 r. dzieci były mieszkańcami Brzezin. W 2020 roku na 

zawarcie ślubu zdecydowało się 45 par, z których 21 wypowiedziało sakramentalne „tak” 

przed kapłanem, przystępując do ślubu konkordatowego oraz 24 pary zdecydowały się na ślub 

zawarty przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach (w tym 5 par poza 

lokalem USC). W związku z panującą w 2020 r. sytuacją epidemiczną wiele ślubów zostało 

odwołanych bądź przełożonych.  Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2020 

roku to: Maja, Lena, Zuzanna. Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2020 roku to: 

Jan, Szymon, Franciszek. 

W 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego sporządził 630 aktów zgonu. Akty zgonu w 335 

przypadkach dotyczyły mężczyzn, a w 294 kobiet. Spośród 630 aktów zgonu 195 dotyczyło 

mieszkańców Brzezin. W 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego w Brzezinach wydał blisko 3.000 

odpisów aktów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych urodzenia, małżeństwa lub zgonu. 

Poniższa tabela prezentuje ilość urodzeń oraz zgonów osób zameldowanych na pobyt 

stały w mieście Brzeziny, oraz ilość urodzeń i zgonów ogółem w roku 2019 i 2020. 
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 2018 2019 
2020 

Urodzenia 124 116 
93 

Zgony 130 113 
195 

 

 

 2019 2020 

Urodzenia 457 465 

Zgony 479 630 

2.3. Sprawy obywatelskie 

W 2020 roku wydanych zostało 631 dowodów osobistych. Mieszkańcy utracili 100 dokumentów. 

Wydział Spraw Obywatelskich dokonał 379 czynności związanych z zameldowaniem obywateli 

polskich, 100 osób wymeldowało się z pobytu stałego. Dokonano również 27 meldunków 

cudzoziemców. Wydano 106 poświadczeń o zameldowaniu oraz w 363 przypadkach udostępniono 

dane z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych. 

2.4. Bezrobocie 

Na terenie miasta Brzeziny liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych  na dzień 31 grudnia 

2020 r.  wynosiła – 438 (kobiet – 199), w tym bez prawa do zasiłku – 369. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące miasta Brzeziny na koniec roku  2019  i 2020 

Czas Bezrobotni 

ogółem liczba 

W tym kobiet Z prawem do 

zasiłku 

Udział bezrobotnych  

z prawem do zasiłku  

w ogólnej liczbie w % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

413 

420 

401 

371 

345 

336 

436 

394 

396 

433 

430 

438 

190 

192 

186 

178 

157 

154 

212 

184 

184 

195 

198 

212 

61 

58 

51 

54 

48 

51 

64 

63 

58 

76 

78 

82 

14,77 

13,81 

12,72 

14,55 

13,91 

15,18 

14,68 

15,99 

14,65 

17,55 

18,14 

18,72 
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Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 

350 

357 

354 

349 

368 

380 

434 

436 

443 

438 

434 

438 

163 

173 

174 

170 

175 

182 

212 

212 

210 

203 

199 

199 

58 

50 

47 

45 

42 

46 

70 

64 

58 

63 

63 

69 

16,57 

14,00 

13,28 

12,90 

11,41 

12,10 

16,13 

14,67 

13,09 

14,38 

14,52 

15,75 

 

W roku 2020 z terenu miasta Brzeziny zarejestrowało się 548 osób (ogółem w PUP 

zarejestrowano 1123), 490 osób zostało wyrejestrowanych (ogółem  1034), z powodu podjęcia 

pracy – 315 osób (w powiecie 664 osoby) tj. 64,3% w stosunku do wyrejestrowanych osób.  

W ramach środków Funduszu Pracy, środków unijnych oraz  środków PFRON z terenu miasta 

zaktywizowano: 

- 7 osób (ogółem 9)  w ramach prac interwencyjnych,  

- 15 osób (ogółem 24) w ramach robót publicznych, 

- 14 osób (ogółem 28) otrzymały jednorazowe środki (w wysokości do 23 000 zł) na podjęcie 

działalności, przy udziale których  powstały: 

- zakłady usługowe (13), 

- działalność handlowa (1), 

- utworzono 3 stanowiska pracy, w ramach których skierowano 11 osób w tym 5 z miasta 

Brzeziny do pracy na nowo utworzone stanowiska pracy w ramach dotacji dla pracodawcy 

(wysokość dotacji do 23 000 zł,): 

- działalność usługowa (2), 

- działalność handlowa (1),    

- 61 osób (ogółem 139) odbyło staż, 

- 7 osób (ogółem  20) ukończyło szkolenie.  

 

Struktura bezrobocia wg stanu na koniec grudnia 2020r. 

pod względem wykształcenia 

- 47 osób  (ogółem w PUP 78) z wykształceniem wyższym – tj. 10,73%, 

- 77 osób (ogółem 178) z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – tj. 17,58%,  

- 60 osób (ogółem 117) z wykształceniem średnim ogólnokształcącym –tj. 13,70% ,   

- 108 osób (ogółem 229) z wykształceniem zasadniczym  zawodowym – tj. 24,66%,  

- 146 osób (ogółem 290) z wykształceniem podstawowym i niepełnym  podstawowym – tj. 

33,33%.  
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wg wieku 

- 18 – 24 lata  - 35 osób (ogółem 99) – tj. 7,99 % , 

- 25 – 34 lata  - 114 osób (ogółem 236) – tj. 26,03 % , 

- 35 -  44 lata          - 115 osób (ogółem 238) – tj. 26,25 % , 

- 45 – 54 lata  - 95 osób (ogółem 173) – tj. 21,69 %, 

- powyżej 55 lat      - 79 osób (ogółem 146) – tj. 18,04 % . 

 

wg czasu pozostawania bez pracy 

Bezrobotni oczekujący na pracę powyżej 12 miesięcy stanowili grupę 196 osób tj. 44,75%  

z ogółu zarejestrowanych osób (ogółem 393 co stanowi 44,06%). 

 

bezrobotni niepełnosprawni 

Na 31 grudnia 2020 r. w rejestrach PUP z terenu miasta Brzeziny figurowało 29 bezrobotnych 

niepełnosprawnych (ogółem 40), w tym 3 uprawnionych do zasiłku (ogółem 4). Ponadto na koniec 

okresu sprawozdawczego 26 osób (ogółem 71) figurowało jako poszukujące pracy, tj. osoby 

pobierające rentę inwalidzką lub socjalną.  

W okresie dwunastu miesięcy 2020 r. 7 osób (ogółem 17)  niepełnosprawnych podjęło pracę,  

z tego: 

-  4 osoby (ogółem 8) podjęło pracę niesubsydiowaną, 

-  3 osoby (ogółem 9) podjęło pracę subsydiowaną. 

W 2020 roku z brzezińskimi pracodawcami podpisano 20 (ogółem 30) umów  w ramach 

których wsparciem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego objęto 56 (ogółem 83) pracowników  

i 2 (ogółem 5) pracodawców.  

Ogłoszony w roku 2020 na terytorium Polski stan epidemii w istotny sposób wpłynął na 

sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie stan ten wywołuje 

dla przedsiębiorców oraz pracodawców, ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały wprowadzone w ramach 

Tarczy Antykryzysowej instrumenty wsparcia m.in. realizowane przez powiatowe urzędy pracy. 

W roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach wydatkował w ramach Tarczy 

Antykryzysowej 12 733 343,57 z,ł w tym miasto 6 115 728,82 zł. 

 Z terenu miasta Brzeziny wpłynęło  1006 wniosków, z tego: 

 – 709 na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych (art. 15zzd i art. 

15zzda). Wydatkowano na pożyczki   3 518 239,00 zł. 

- 151 na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc). Wydatkowano 655 720,00 zł. 
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 – 118 na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzesiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb). Wydatkowano na tę formę  1 841 769,82 zł. 

 – 28 na dotację dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż (art. 15zze4). 

Wydatkowano na dotacje  100 000,00zł. 

2.5. Gospodarka – przedsiębiorcy 

W 2020 roku Wydział Spraw Obywatelskich obsłużył 833 wniosków CEIDG (Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz zarejestrowano, w rejestrze REGON 88 

nowych przedsiębiorców, w tym:  

 72 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 16 osób prawnych  i innych jednostek organizacyjnych. 

Ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. w CEIDG figurowało 1.049 przedsiębiorców.  

 

III. INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE 

3.1. Stan finansów 

Budżet Miasta na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XXI/146/2019 Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 19.12.2019 roku po zmianach w ciągu  roku, wynikających z uchwał Rady Miasta Brzeziny 

oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny zakładał dochody w wysokości 72.616.715,72 zł 

(w tym dochody bieżące 56.306,706,47 zł, dochody majątkowe 16.310.009,25 zł) oraz wydatki  

w wysokości 72.744.984,57 zł (w tym wydatki bieżące 56.173.058,63 zł, wydatki majątkowe 

16.571.925,94 zł).  

3.2. Wykonanie budżetu miasta  

Rok 2020 zamknął się po stronie dochodów  kwotą 69.450.184,87 zł, co przy planie  

72.616.715,72 zł stanowi 95,64% realizacji.  

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.747,28 zł (wzrosły w porównaniu do roku 

2019 o kwotę 1.224,62 zł), natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.620,19 

zł (wzrosły w porównaniu do roku 2019 o kwotę 943,09zł). 
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Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

Rolnictwo i łowiectwo 43.356,39 48.416,16 111,67% 

Górnictwo i kopalnictwo 500,00 206,00 41.20% 

Transport i łączność 2.614.869,00 2.497.456,82 95,51% 

Gospodarka Mieszkaniowa 3.731.981,19 3.819.250,77 94,75% 

Działalność usługowa 120.100,00 135.852,58 113,12% 

Administracja publiczna 267.685,00 234.155,27 87,47% 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli  

i ochrony prawa oraz sądownictwa 

93.287,00 92.513,95 99,17% 

Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa 
982.800,00 943.804,16 96,03 

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem 

18.358.816,00 18.021.832,32 98,16% 

Różne rozliczenia 11.405.586,16 11.410.380,97 100,04% 

Oświata i wychowanie 1.101.506,92 1.063.061,47 96,51% 

Ochrona zdrowia 285.964,40 285.964,40 100,00% 

Pomoc społeczna 2.290.048,00 2.299.446,02 100,41% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 85.441,00 83.506,95 97,74% 

Rodzina 18.741.067,25 18.164.818,46 96,93% 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
11.392.307,94 9.263.836,23 81,32% 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
587.799,47 587.804,07 100,00% 

Kultura fizyczna 513.600,00 497.868,27 96,94% 

OGÓŁEM 72.616.715,72 69.450.184,87 95,64% 
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Wykonanie budżetu za 2020 rok

Transport i łączność -5 519 045,23 zł

Gospodarka Mieszkaniowa - 1 155 735,31 zł

Administracja publiczna - 4 527 856,79 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  - 92 513,95 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 373 923,81 zł

Obsługa długu publicznego - 211 654,28 zł

Oświata i wychowanie - 13 342 514,76

Ochrona zdrowia - 201 857,22 zł

Pomoc społeczna i rodzina - 23 359 226,66 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza - 689 016,41 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 050 175,44 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 967 405,60 zł

Kultura fizyczna - 2 065 688,40 zł

Pozostałe: rolnictwo i łowiectwo, handel, działalnośc usługowa, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -
358 749,00 zł
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Zaplanowane wydatki w wysokości 72.744.984,57 zł zostały zrealizowane w kwocie 

67.914.362,86 zł, co stanowi  93,36% planu. 

 

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 

Rolnictwo i łowiectwo 43.536,39 43.322,72 99,51% 

Handel 40.000,00 31.705,60 79,26% 

Transport i łączność 6.006.537,00 5.519.045,23 91,88% 

Gospodarka Mieszkaniowa 1.215.704,00 1.155.735,31 95,07% 

Działalność usługowa 100.500,00 88.063,77 87,63% 

Administracja publiczna 4.973.375,00 4.527.856,79 91,04% 

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

93.287,00 92.513,95 99,17% 

Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
1.479.180,00 1.373.923,81 92,82% 

Obsługa długu publicznego 344.176,00 211.654,28 61,50% 

Różne rozliczenia 25.000,00 0,00 0,00% 

Oświata i wychowanie 13.912.743,92 13.342.514,76 95,90% 

Ochrona zdrowia 296.964,40 201.857,22 67,97% 

Pomoc społeczna 5.364.388,00 5.065.994,49 94,44% 

Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
201.067,00 195.656,91 97,31% 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
702.277,00 689.016,41 98,11% 

Rodzina 18.782.060,60 18.293.232,17 97,40% 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
14.739.988,26 13.050.175,44 98,27% 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2.002.000,00 1.967.405,60 98,27% 

Kultura fizyczna 2.422.200,00 2.065.688,40 85,28% 

OGÓŁEM 72.744.984,57 67.914.362,86 93,36% 

 



Budżetowe wykonanie dochodów i wydatków w podziale na działalność bieżącą i majątkową w porównania do wykonania za 2019 rok przedstawia się 

następująco: 

 

Rodzaj dochodów 
Wykonanie w zł 

2019r. 

2020 Dynamika w % 

4:2 

Struktura 

2020 plan roczny w zł wykonanie w zł wyk. w % 

Dochody ogółem 56.687.028,06 72.616.715,72 69.450.184,87 95,64 122,52 100% 

z tego       

majątkowe 5.788.160,59 16.310.009,25 14.311.205,32 87,74 247,25 20,61% 

bieżące 50.898.867,47 56.306.706,47 55.138.979,55 97,93 108,33 79,39% 

 

Rodzaj wydatków 
Wykonanie w zł 

2019r. 

2020 Dynamika w % 

4:2 

Struktura 

2020 plan roczny w zł wykonanie w zł wyk. w % 

Wydatki ogółem 58.623.558,00 72.744.984,57 67.914.362,96 93,36 115,85 100% 

z tego       

majątkowe 11.237.076,92 16.571.925,94 14.139.847,24 85,32 125,83 20,82% 

bieżące 47.386.481,08 56.173.058,63 53.774.515,62 95,73 113,48 79,18% 

WYNIK OPERACYJNY 2020 1.364.463,93    

 

Na 31 grudnia 2020 r. obciążenie miasta z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

wynosiło 735.107,88 zł, z tytułu kredytów w bankach krajowych 4.262.731,79 zł, z tytułu obligacji 7.068.000,00 zł. Razem kwota długu – 

12.065.839,67 zł. W stosunku do 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wzrosło  o 936.173,03 zł. Od kredytów, pożyczki i obligacji zostały zapłacone odsetki 

w łącznej kwocie    2.266.550,76 zł. 



3.3. Wieloletnia prognoza finansowa 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr 

XXI/145/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się 

następująco: 

 na wydatki bieżące przedsięwzięć na 2020 rok zaplanowano kwotę 5.128.603,60 zł, 

wykonano – 4.688.188,81 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 91,41%), 

 na wydatki majątkowe zaplanowano 16.893.075,54 zł, a wydatkowano – 9.640.571,18 zł 

(stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 57,07%) . 

 

Realizacja przedsięwzięć w 2020 roku przedstawia się następująco: 

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, (razem) – plan na 2020 

rok – 8.920.849,54 zł, wykonanie – 6.943.792,82 zł (stopień zaawansowania realizacji 

przedsięwzięć – 77,84%), w tym: 

 

wydatki bieżące – plan na 2020 rok – 851.907,60 zł, wykonanie – 626.043,52 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 73,49%), w tym:  

 „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w 

Brzezinach” Limit wydatków bieżących na lata 2019-2021 to kwota 2.047.435,42 zł, w tym plan 

na rok 2020 – 851.907,60 zł, wykonanie – 626.043,52 zł, (stopień zaawansowania realizacji 

przedsięwzięć – 73,49%). Projekt zakłada finansowanie bieżącego funkcjonowania żłobka 

miejskiego „MALUCH” w Brzezinach. Wykonane wydatki za 2020 r. dotyczą wydatków 

ponoszonych na bieżące funkcjonowanie żłobka w tym okresie.  

 

wydatki majątkowe – plan na 2020 rok – 8.068.941,94 zł, wykonanie – 6.627.349,88  zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 82,13%), w tym: 

 „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” Limit 

wydatków majątkowych na lata 2019-2020 to kwota 8.064.016,94 zł, w tym plan na rok 2020 – 

8.058.941,94 zł, wykonanie – 6.627.349,88 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 

82,13%). Zadanie to do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane  

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych w 2019 roku jako zadanie dwuletnie na lata 2019 i 2020 zostało 

wprowadzone do WPF-u uchwałą Rady Miasta Brzeziny Nr XV/102/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. 
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z limitem wydatków na lata 2019-2020 kwotą 8.058.941,94 zł. Plan wydatków na 2019 rok 

930.000,00 zł, na 2020 rok 7 128.941,94 zł. Po aktualizacji plan wydatków na 2020 roku na to 

zadanie wyniósł 8.058.941,94 zł, wykonanie 6.627.735,98 zł.  

Wkład własny do projektu  pochodził z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami. 

Miasto Brzeziny otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej IV. 

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 

Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach w/w projektu wykonanych zostało 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących 

energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie 

krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostały pompy 

ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone 

zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Szacowany koszt całkowity projektu: 8.058.941,94 zł, szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych: 7.394.186,29 zł, przewidywana kwota dofinansowania z EFRR: 6.285.058,34 

zł, a wkład własny – 1.816.771,00 zł. Przewidywany okres realizacji projektu: 2018-2020. Zadanie 

zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr LII/375/2018 z 25 maja 2018 r.  

 „Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno – 

sportowej  - budowa linowego Placu Zabaw w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 

2019-2021  - 301 081,87 zł, w tym plan na 2020 rok 10.000,00 zł, wykonanie 5.658,00 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 56,58%). Limit wydatków na rok 2021 wynosi 

290.281,97 zł. Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania 

pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr 

XX/135/2019 roku z dnia 28.11.2019 r. z terminem realizacji w latach 2019 – 2021.  

Wykonane wydatki w 2020 roku dotyczą wykonania projektu budowlano-wykonawczego zadania 

na kwotę 5.658,00 zł.  

2) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2020 rok – 7.972.226,00 zł, 

wykonanie – 7.075.366,59 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 88,75%), w tym: 

 

wydatki bieżące – plan na 2020 rok – 4.127.696,00 zł, wykonanie – 4.062.145,29 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 98,41%), w tym:  

 ‘Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny”. Limit 

wydatków bieżących na lata 2018-2020 stanowił kwotę 96.000,00 zł, w tym: plan na rok 2020 – 

51.000,0 zł, wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,0%). 
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Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowania Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. Koszty z tego tytułu poniesiono w II półroczu 

2018 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF-u Uchwałą Nr XLVII/334/2017 z 20.12.2017r. 

a Uchwałą Nr L/362/2018 z 28.03.2018 r. został zmniejszony limit wydatków na 2018 rok z kwoty 

105.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł a limit wydatków na 2019 rok został zwiększony z kwoty 

45.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł. Uchwałą nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2019 roku limit 

wydatków został zmniejszony do kwoty 96.000,00 zł, a plan na 2019 rok wynosi 51.000,00 zł. 

Uchwałą Nr XIX/124/2019 z dnia 24.10.2019 roku limit wydatków z 2019 roku w kwocie  

51.000,00 zł został przeniesiony na rok 2020. Uchwałą Nr XXX/237/2020 z dnia 26.11.2020 roku 

limit wydatków z 2020 roku w kwocie 51.000,00 zł został przeniesiony na rok 2021. 

 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny”. Limit 

wydatków bieżących na lata 2019-2020 stanowi kwotę 3.597.696,00 zł, w tym: plan na rok 2020 

– 3.597.696,00 zł, wykonanie – 3.597.696,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć 

– 100%). Zadanie to polegało na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu 

Miasta Brzeziny w roku 2020. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu w roku 2019. 

Umowa na wykonanie zadania został podpisana w roku 2019. 

 „Zimowe utrzymanie dróg.” Limit wydatków bieżących na lata 2019-2020 stanowi kwotę 

500.000,00 zł, w tym: plan na rok 2020 – 500.000,00 zł, wykonanie – 299.918,63 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 59,98%). Zadanie było realizowane w roku 2019  

i 2020r. Wykonane wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg za 2020 roku. 

 „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczeń 

komunikacyjnych dla Miasta Brzeziny”. Limit wydatków bieżących na lata 2020-2021 stanowi 

kwotę 159.000,00 zł, w tym: limit wydatków na rok 2020 stanowi kwotę 79.000,00 zł, na rok 2021 

– 80.000,00 zł. Plan wydatków na rok 2020 – 79.000,00 zł, wykonanie – 64.555,82 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 81,72%). Zadanie jest realizowane w roku 2020 r. 

polega na ubezpieczeniu mienia, odpowiedzialności cywilnej, NNW oraz ubezpieczenie pojazdów 

należących do Miasta Brzeziny. Wykonane wydatki za 2020 rok dotyczą opłaconych polis 

ubezpieczeniowych. 

 „Zimowe utrzymanie dróg”. Limit wydatków bieżących na lata 2020-2021 stanowi kwotę 

350.000,00 zł, w tym: plan na rok 2020 – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.974,84 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 99,97%). Wykonane wydatki dotyczą zimowego 

utrzymania dróg za 2020 roku. 

 „Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Brzeziny”. Limit wydatków 

bieżących na lata 2020-2021 stanowi kwotę 3.987,00 zł, w tym: plan na rok 2020 – 0,00 zł, 
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wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0%). Zadanie będzie 

zrealizowane w roku 2021 r.  

 

wydatki majątkowe – plan na 2020 rok– 3.695.530,00 zł, wykonanie – 3.013.221,30 zł (stopień 

zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 81,54%), w tym: 

 „Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego”. Limit wydatków majątkowych na lata 

2019- 2020 wynosi 450.000,00 zł, w tym plan na 2020 rok 300.000,00 zł, wykonanie 54.800,00 zł 

(stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 18,27%) 

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne 

niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) i będzie realizowane przez Centrum Kultury Fizycznej  

w Brzezinach. Wydatki poniesione w 2020 roku to kwota 54.800,00 zł. 

 „Budowa budynku komunalnego przy ul. Św. Anny 35 w Brzezinach”. Limit wydatków 

majątkowych na lata 2019 – 2023 to kwota 1.770.000,00 zł, w tym: limit wydatków na rok 2020 

wynosi 20.000,00 zł, na rok 2021 –  250.000,00 zł, na 2022 rok – 1.000.000,00 zł, na 2023 rok – 

500.000,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok – 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne 

niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) uchwałą Nr XVII/109/2019 z dnia 29.08.2019 r. z terminem 

realizacji w latach 2019 – 2023.  

 „Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja  

w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2019- 2020 wynosił 2.234.724,00 zł, w tym 

plan na 2020 rok 576.181,00 zł, wykonanie 576.156,37 zł (stopień zaawansowania realizacji 

przedsięwzięć – 100%). 

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne 

niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XVIII/119/2019 z dnia 

26.09.2019 r. z terminem realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie to zostało w części zrealizowane 

i zapłacone w roku 2019. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 roku. W roku 2019  

w ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi na kwotę 75.000,00 zł 

oraz zostały wykonane roboty budowlane na kwotę 1.296.739,17 zł. W 2020 roku w ramach 

zadania wykonano roboty budowlane na kwotę 561.579,87 zł, nadzór inwestorki – 7.995,00 zł, 

wykonanie dokumentacji projektowej na stałą organizację ruchu – 4.981,50 zł, wykonanie tablicy 

informacyjnej – 1.600,00 zł. 

 „Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach”. Limit wydatków 

majątkowych na lata 2019-2020 wynosił 2.360.216,00 zł, w tym plan na 2020 rok 2.310.216,00 

zł, wykonanie 2.166.941,85 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 93,80%).   
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Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne 

niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XVIII/119/2019 z dnia 

26.09.2019 r. z terminem realizacji w latach 2019 – 2020. W roku 2019 wykonano opracowanie 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi na kwotę 26.691,00 zł oraz 

dokumentację projektową stałej organizacji ruchu w ramach przebudowy drogi na kwotę 4.000,00 

zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku. W ramach zadania w 2020 roku wykonano roboty 

budowlane na kwotę 2.156.756,45 zł, wykonanie badań grubości warstw asfaltowych – 590,40 zł, 

wykonanie tablicy informacyjnej – 1.600,00 zł, inspektor nadzoru – 7.995,00 zł. 

 „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”. Limit wydatków 

majątkowych na lata 2019- 2021 wynosił – 956.772,00 zł, w tym plan na 2020 rok 12.000,00 zł, 

wykonanie 11.062,40 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0,20%).  

Zadanie to zostało wprowadzone do wydatków na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne 

niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2) jako zadanie dwuletnie uchwałą Nr XIX/124/2019 z dnia 

24.10.2019 r. z terminem realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie do zostanie wykonane w roku 

2020 w całości sfinansowane ze środków z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 1.234.428,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta 

Brzeziny Nr XXIV/176/2020. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku dotyczą aktualizacji 

kosztorysu inwestorskiego na kwotę 2.275,50 oraz opłacenie opłaty skarbowej za wydanie 

świadectwa efektywności energetycznej Miasta Brzeziny – 17,00 zł. W ramach I etapu inwestycji 

zostały wymienione 10 opraw oświetleniowych na ul. Bohaterów Warszawy za kwotę 8.769,90 

zł. 

 „Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach”. Limit wydatków 

majątkowych na lata 2020 – 2021 to kwota 1.700.000,00 zł, w tym plan na 2020 rok – 200.000,00 

zł, wykonanie – 118.080,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 59,04%). 

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu jako zadanie dwuletnie uchwałą nr XXXIII/237/2020 

z dnia 26 listopada 2020 roku. Mapa do celów projektowych dla działek drogowych ul. 

Mickiewicza, ul. Lasockich, ul. Nadrzeczna w Brzezinach to koszt 4.920,00 zł brutto, projekt 

budowlano-wykonawczego rozbudowy kanalizacji deszczowej  to kwota 110.700,00 zł brutto, 

wykonanie badań to kwota 2.460,00 zł brutto. 

 „Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej i Południowej 

w Brzezinach”. Limit wydatków majątkowych na lata 2020 – 2021 to kwota 3.707.133,00 zł, w 

tym plan na 2020 rok – 187.133,00 zł, wykonanie – 37.330,30 zł. (stopień zaawansowania 

realizacji przedsięwzięć – 19,95%). 
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Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu jako zadanie dwuletnie uchwałą nr XXXIII/237/2020 

z dnia 26 listopada 2020 roku. Na wykonanie w/w przedsięwzięcia składają się: koszt mapy do 

celów projektowych to kwota 430,30 zł, dokumentacja projektowo - kosztorysowa to koszt 

36.900,00 zł brutto. 

 „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno - 

Brzeziny”. Limit wydatków majątkowych na lata 2020 – 2021 to kwota 130.000,00 zł, w tym plan 

na 2020 rok – 50.000,00 zł, wykonanie – 48.850,38 zł (stopień zaawansowania realizacji 

przedsięwzięć – 97,70%). 

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu jako zadanie dwuletnie uchwałą nr XXXIII/237/2020 

z dnia 26 listopada 2020 roku. Na wykonanie w/w przedsięwzięcia składają się: koszt mapy do 

celów projektowych to kwota 1.600,00 zł, dokumentacja projektowo - kosztorysowa to koszt 

14.760,00 zł brutto, budowa jednego zjazdu o charakterze publicznym - 26.260,00 zł, inspektor 

nadzoru – 3.690,00 zł, wydanie opinii – 225,38 zł, wykonanie operatu wodno–prawnego – 

2.315,00 zł. 

 „Remont drogi gminnej ul. Ludowa w Brzezinach – I etap” . Limit wydatków majątkowych 

na lata 2020 – 2021 to kwota 520.000,00 zł, w tym plan na 2020 rok – 20.000,00 zł, wykonanie – 

0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0%). 

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu jako zadanie dwuletnie uchwałą nr XXXIII/247/2020 

z dnia 11 grudnia 2020 roku. Inwestycja w trakcie przygotowywania. W 2020 roku nie 

wydatkowano żadnych środków. 

- „Remont drogi gminnej ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach – I etap”. Limit wydatków 

majątkowych na lata 2020 – 2021 to kwota 40.000,00 zł, w tym plan na 2020 rok – 20.000,00 zł, 

wykonanie – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć – 0%). 

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu jako zadanie dwuletnie uchwałą nr XXXIII/247/2020 

z dnia 11 grudnia 2020 roku. Inwestycja w trakcie przygotowywania. W 2020 roku nie 

wydatkowano żadnych środków. 



 3.4. Realizacja inwestycji ze środków zewnętrznych 

Zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych na realizacje projektów przez Miasto Brzeziny w 2020 roku przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa zadania Źródło dofinansowania Stan realizacji 
Termin 

realizacji 

Całkowita 

wartość zadania 

(PLN) 

Poziom 

dofinansowania (% 

wydatków 

kwalifikowalnych) 

Kwota 

dofinansowania 

(PLN) 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

1. 

Wymiana oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta 

Brzeziny 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(pożyczka) 

w trakcie 

realizacji 
2020-2021 876.990,00 100 876.990,00 

2. 

Zwiększenie produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych na 

terenie Miasta Brzeziny 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 IV.1.1. Odnawialne 

źródła energii - ZIT 

zakończony 2018-2020 6.665.169,88 85 5.631.811,74 

3. 

Aktywizacja mieszkańców 

ziemi brzezińskiej poprzez 

rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej - 

budowa Linowego Placu 

Zabaw w Brzezinach 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Społeczności Lokalnej 

"Mroga" 

w trakcie 

realizacji 
2020-2021 290.281,97 63,63 184.705,00 

4. Zdalna szkoła 
Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 
zakończony 2020 69.510,01 100 69.510,01 

5. Zdalna szkoła + w Brzezinach 
Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 
zakończony 2020 54.999,44 100 54.999,44 

6. 
Przebudowa ciągu dróg w ul. 

Bohaterów Warszawy i 
Fundusz Dróg Samorządowych zakończony 2019-2020 1.936.341,37 75 1.360.185,00 
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Konstytucji 3 Maja w 

Brzezinach 

7. 

Przebudowa ciągu dróg w ul. 

Dąbrowskiego i ul. Polnej w 

Brzezinach 

Fundusz Dróg Samorządowych zakończony 2019-2020 2.193.632,85 75 1.636.793,00 

8. 

Program Edukacji 

Ekologicznej pn. „Nasze rady 

na odpady” realizowany w 

Przedszkolu nr 3  

w Brzezinach 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Edukacja Ekologiczna 

w trakcie 

realizacji 
2019-2021 35.021,00 79 27.518,00 

9. 

Doposażenie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Brzezinach 

- zwiększenie efektywności 

działań ratowniczo-gaśniczych 

na terenie powiatu 

brzezińskiego 

Fundusz Sprawiedliwości zakończony 2020 23.751,30 99 23.501,30 

10. 

Utworzenie 43 nowych miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w żłobku w 

Brzezinach 

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

X.1. Powrót na rynek pracy osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi 

w wieku do lat 3 

w trakcie 

realizacji 
2020-2021 1.972.666,19 91 1.795.126,20 

11. 

Zapewnienie funkcjonowania 

w 2020 roku 43 miejsc opieki 

w Żłobku Miejskim 

"MALUCH", przy ul. Fredry 

2a 

Minister Rodziny i Polityki 

Społecznej (Program Maluch 

plus) 

zakończony 2020 510.430,35 12,5 63.855,00 

12. 

Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2912 E 

ul. Małczewska w Brzezinach 

Fundusz Dróg Samorządowych zakończony 2020 867.535,59 50 433.767,00 

13. 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

 Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych  

w trakcie 

realizacji 

 

2020-2021 

 

2.373.449,00- 

środki pozyskane 

 
100 

2.373.449,00 

13 a) Przebudowa drogi 

gminnej, ul. Żeromskiego w 

Brzezinach 

zakończony 2020 

451.813,16 - 

środki 

wykorzystane 

450.952,16 
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14 
Przeciwdziałanie zagrożeniu 

powodziowemu w Brzezinach 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

w trakcie 

realizacji 
2020-2021 14.000.000,00 86 12.000.000,00 

15 

Zwiększenie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego poprzez 

zakup wozu ratowniczo - 

gaśniczego z wyposażeniem 

dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Brzezinach 

Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego w ramach 

Poddziałania V.1.2. Rozwój 

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 

zakończony 2020 1.123.756,88 84 943.804,16 

16 

Remont komnaty retencyjnej 

w kanale burzowym wraz z 

zarwaną częścią kanału 

burzowego 

Rezerwa celowa budżetu państwa zakończony 2020 475.105,93 53 250.000,00 

17 Busem do Łodzi 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
zakończony 2020 160.068,20 56 90.000,00 

OGÓŁEM 27.816.014,85 
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Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przynosi miastu wiele korzyści nie tylko  

w aspekcie finansowym, lecz także społecznym i gospodarczym, ułatwia zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców i prowadzi do rozwoju miasta. 

Miasto Brzeziny w 2020 r. aplikowało o środki między innymi z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz  Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga". 

W 2020 r. w mieście realizowano następujące projekty współfinansowane ze źródeł 

zewnętrznych, wpisujące się w Strategię Rozwoju Miasta Brzeziny, Gminny Program 

Rewitalizacji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i przyczyniające się do osiągnięcia celów 

wytyczonych w tych dokumentach strategicznych: 

3.4.1. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny 

Projekt obejmuje zakup, dostawę i montaż z instalacją 1104 opraw oświetleniowych (w tym 

wymiana 1019 szt., dobudowa nowych 85 szt.) typu LED o łącznej mocy nie większej niż 53,85 

kW wraz z nadzorem inwestorskim, zakupem, dostawą i montażem wysięgników, wymianą 

bezpieczników słupowych, przewodów wysięgnikowych, zacisków prądowych, gniazd i wkładek 

bezpiecznikowych, montażem pozostałego osprzętu linii nn, modernizacją szaf oświetleniowych, 

malowaniem słupów oświetleniowych wraz z wymianą poszczególnych słupów, demontażem  

i utylizacją wymienianych elementów, promocję projektu. 

Całkowita wartość projektu: 1.234.428,00 PLN. 

3.4.2. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Miasta Brzeziny 

W ramach projektu wykonano 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię 

elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 

25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowano pompy ciepła typu powietrze-

woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania 

budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Zasadniczym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie 

paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do 

poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych 

województwa. 
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Instalacja fotowoltaiczna  (źródło: materiały własne) 

 

Całkowita wartość projektu 7.166.952,83 

Kwota dofinansowania 5.631.811,74 

Wkład własny 1.535.141,09 

 

3.4.3. Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw  

w Brzezinach 

Przedmiotem projektu jest budowa linowego placu zabaw w Brzezinach, ul. Sportowa, dz. nr 

2959/1.W roku 2020 opracowano projekt budowlano - wykonawczy. 

 

ZAKRES ROBÓT OGÓLNO-BUDOWLANYCH: 

 zdjęcie istniejącej nawierzchni placu przeznaczonego pod budowę linowego placu zabaw, 

 wykonanie stóp fundamentowych pod posadowienie słupów konstrukcyjnych urządzeń 

zabawowych na głębokości 0,65 m, 

 wykonanie nawierzchni piaskowej o gr. 0,30 cm, 

 wykonanie ścieżki jako dojście do placu linowego składającej się z warstw nawierzchni: 

dolnej z tłucznia dolomitowego 0/31,5, górnej: z tłucznia dolomitowego 0/8, 

 wykonanie ławy betonowej pod obrzeża ścieżki, 
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 wykonanie obrzeży ścieżki oraz bezpiecznej strefy piaskowej przy użyciu obrzeża 

betonowego o wym. 6x20 cm, 

 montaż dwóch ławek z oparciem, 

 montaż kosza na śmieci, 

 montaż tablicy regulaminowej, 

 montaż elementów zestawu zabawowego, tj: 

 piramida linowa, wys. 6,0 m, 1 szt., 

 piramida linowa, wys. 5,0 m, 1 szt., 

 ślizg, wys. 3,0 m, 1 szt., 

 tunel, wys. 3,0 m, 1 szt., 

 rura strażacka, wys. 3,0 m, 1 szt., 

 linki, wys.2,0 m, 1 szt., 

 szyb, wys. 4,3 m, 1 szt., 

 drabinki, wys. 2,0 m, 1 szt., 

 wejście wspinaczkowe, wys. 3,0 m, 1 szt., 

 zjeżdżalnia rurowa, wys. 3,0 m, 1 szt., 

 uprzątnięcie placu. 

 

Całkowita wartość projektu 290.281,00 

Kwota dofinansowania 184.705,00 

 

3.4.4. Zdalna szkoła 

Celem projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym oraz umożliwienie uczniom  

i nauczycielom z terenu Miasta Brzeziny realizacji zdalnego nauczania. Projekt obejmował zakup 

30 laptopów wraz z oprogramowaniem i myszami optycznymi dla szkół podstawowych z terenu 

miasta. 

 

Całkowita wartość projektu 69.510,01 

Poziom dofinansowania 100 % 
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Przekazanie sprzętu dla szkół (źródło: materiały własne) 

 

3.4.5. Zdalna szkoła plus 

Projekt pn. „Zdalna Szkoła + w Brzezinach” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu była 

walka z wykluczeniem cyfrowym oraz umożliwienie uczniom z ubogich i wielodzietnych rodzin 

z terenu Miasta Brzeziny udziału w zdalnym nauczaniu. Miasto Brzeziny w ramach projektu 

zakupiło 23 laptopy w celu zoptymalizowania procesu e – kształcenia. 

 

Całkowita wartość projektu 54.999,44 

Poziom dofinansowania 100 % 
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Przekazanie sprzętu dla szkół (źródło: materiały własne) 

 

3.4.6. Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 

Maja w Brzezinach 

Projekt polegał na przebudowie ul. Bohaterów Warszawy i ul. Konstytucji 3-go Maja  

w granicach istniejącego pasa drogowego. 

W ramach zadania w ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Modrzewskiego do  

ul. Bohaterów Warszawy wykonano jezdnię o szerokości 7,0 m z dowiązaniem się do stanu 

istniejącego za skrzyżowaniem. Na przedmiotowym odcinku również wykonano chodnik 

lewostronny o szerokości od 2,0m do 3,6m a prawostronny o szerokości od 1,6m do 4,5m. Ponadto 

projekt obejmował wykonanie zatok parkingowych równoległych do jezdni o wymiarach 2,5m 

x 6,0m i prostopadłe do jezdni o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 3,6m x 5,0m (dla osób 

niepełnosprawnych). W ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 

Głowackiego wykonano jezdnię o szerokości 7,0 m, natomiast na dojeździe do skrzyżowania  

z drogą krajową nr 72 w ul. Sienkiewicza - 9,2 m (z uwagi na dodatkowy pas do lewoskrętu) 

obustronnego chodnika o szerokości od 1,5 m do 5,2 m i miejscowego zwężenia do szerokości 

1,25m. Ponadto projekt przewidywał wykonanie zatok parkingowych równoległych do jezdni  
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o wymiarach 2,5m x 6,0m i prostopadłych do jezdni o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 3,6m x 5,0m 

(dla osób niepełnosprawnych), jak również wykonanie zatoki autobusowej o szerokości 3,00 m  

i długości 20,00 m. 

 

Całkowita wartość projektu 1.813.580,56 

Kwota dofinansowania 1.360.185,00 

Wkład własny 453.395,56 

 

3.4.7. Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w Brzezinach 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej  

w granicach istniejącego pasa drogowego. 

W ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Okrzei wykonano jezdnię  

o szerokości 7,2 m wraz z chodnikiem o szerokości od 2,0 m i długości 327,0 m. Ponadto jezdnię 

ograniczono krawężnikami oraz od strony wschodniej wykonano opaskę z kostki betonowej 

ograniczonej obrzeżem. Odwodnienie drogi zrealizowano poprzez budowę kanalizacji deszczowej 

o długości 309,0 m z jednoczesnym zasypaniem rowów. 

W ul. Polnej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiego została wybudowana jezdnia  

o szerokości 6,0 m, a za skrzyżowaniem włączenie się do stanu istniejącego. Na przedmiotowym 

odcinku wykonany został chodnik lewostronny o szerokości  2,0 m i długości 230,0 m, zjazdy do 

posesji właścicieli działek, kanalizacja deszczowa o długości 179,7 m. z jednoczesnym 

zasypaniem rowów. 

Całkowita wartość projektu 2.182.391,18 

Kwota dofinansowania 1.636.793,00 

Wkład własny 545.598,18 
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3.4.8. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze rady na odpady” 

realizowany w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach 

Projekt obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, organizację wycieczek, warsztatów 

terenowych, zajęć stacjonarnych oraz konkursów z dziedziny edukacji ekologicznej dla dzieci  

z Przedszkola Nr 3 w Brzezinach. 

Celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej u przedszkolaków  

i zaangażowanie środowiska lokalnego – rodziców przedszkolaków poprzez zachęcanie ich do 

udziału w konkursach ekologicznych, zbiórce żywności dla Łódzkiego Banku Żywności oraz 

zbiórce makulatury i plastiku, które zostaną przekazane na cele charytatywne.  

 

Całkowita wartość projektu 35.021,00 

Kwota dofinansowania 27.518,00 

Wkład własny 7.503,00 

 

 

Źródło: materiały własne 
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3.4.9. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach - zwiększenie 

efektywności działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu 

brzezińskiego 

Projekt polegał na zakupie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Brzezinach w postaci sprężarki do uzupełnienia powietrza w butlach do aparatów 

ochrony dróg oddechowych. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie potencjału ratowniczego 

jednostek OSP na terenie Miasta Brzeziny oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla strażaków  

i umożliwienie im szerszego wsparcia akcji w regionie. Projekt współfinansowany był ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

 

 

Całkowita wartość projektu 23.751,30 

Kwota dofinansowania 23.501,30 

Wkład własny 250,00 

 

Przekazanie sprężarki dla OSP Brzeziny (źródło: materiały własne) 
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3.4.10. Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

w żłobku w Brzezinach 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

w żłobku w Brzezinach (jedna placówka) poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania 

placówki przez 23 miesiące (02.2020-12.2021), zakup wyposażenia oraz dostosowanie bazy 

lokalowej do potrzeb dzieci.  

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia  

i utrzymania zatrudnienia u 43 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez 

utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach, 

zapewnienie przez 23 miesiące (01.02.2020-31.12.2021) bieżącego funkcjonowania placówki, 

co ułatwi rodzicom/opiekunom prawnym dzieci wejście / powrót na rynek pracy lub aktywne jej 

poszukiwanie. 

Całkowita wartość projektu 1.972.666,19 

Kwota dofinansowania 1.795.126,20 

Plan na rok 2020 851.907,60 

Wykonanie 626.043,52 

 

 

Żłobek   (źródło: materiały własne) 
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3.4.11. Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 43 miejsc opieki w Żłobku 

Miejskim "Maluch", przy ul. Fredry 2a 

Projekt polegał na dofinansowaniu działalności bieżącej żłobka miejskiego w Brzezinach, 

poprzez dotację na: 
 

 wynagrodzenia personelu,  

 wyżywienie dzieci,  

 zakup środków higienicznych i środków czystości,  

 energię elektryczną i cieplną,  

 wodę, ścieki,  

 nieczystości,  

 usługi telekomunikacyjne  

 oraz  ubezpieczenie budynku. 

Całkowita wartość projektu 510.430,35 

Kwota dofinansowania 63.855,00 

 

3.4.12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska  

w Brzezinach 

W ramach przedsięwzięcia przebudowano ul. Małczewską na odcinku 0,990 km (od km 1 + 

190 do km 2 + 180) w granicach istniejącego pasa drogowego. Wykonano jezdnię dwukierunkową 

o szerokości 6,0 m. W miejscach, gdzie nie występuje chodnik, wykonano poboczy o szerokości 

1,00 m. Ponadto wykonano peron autobusowy. Wyregulowano wysokościowo istniejące zjazdy  

o nawierzchni utwardzonej w stosunku do przebudowywanej krawędzi jezdni a istniejące zjazdy 

o nawierzchni nieutwardzonej wykonane zostały z masy bitumicznej. 

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

w mieście, poprawy dostępności komunikacyjnej i podniesienia jakości życia mieszkańców 

miasta. 

 

Całkowita wartość projektu 867.535,59 

Kwota dofinansowania 433.767,00 
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3.4.13.Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach 

 

W ramach zadania zostało wykonane korytowanie gruntu, podbudowa ze stabilizacją oraz 

nawierzchnia asfaltowa ul. Żeromskiego na odcinku 269,0 m (warstwa wiążąca 5 cm, warstwa 

ścieralna 4 cm), obustronne pobocza oraz odmulenie rowów, umocnienie miejscowe rowów 

płytami betonowymi, remont przepustu pod skrzyżowaniem z ul. Św. Anny oraz wykonanie 

przepustu o długości 37,0 mb. Dokonano regulacji wysokościowej wjazdów oraz kanałów  

i zaworów wodociągowych,  

 

 

 

Tablica informacyjna (źródło: materiały własne) 

 

3.4.14 Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach 

Projekt polega na budowie nowego systemu zagospodarowania wód opadowych  

i roztopowych w Brzezinach celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia podtopień na terenie miasta 

i eliminacji wynoszenia osadu czynnego z oczyszczalni ścieków do rzeki. W zakres projektu 

wchodzi wybudowanie nowego kanału deszczowego o długości 700,0m (od skrzyżowania ul. 

Sienkiewicza z ul. Mickiewicza dalej w ul. Mickiewicza, Lasockich, Nadrzecznej z wlotem do 

rzeki Mrożycy) wraz z separatorem poziomym. W roku 2020r. opracowano projekt budowlany. 
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Całkowita wartość projektu 14.000.000,00 

Kwota dofinansowania 12.000.000,00 

Wkład własny 2.000.000,00 

 

3.4.15 Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup 

wozu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Brzezinach 

Inwestycja polegała na zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz  

z wyposażeniem na potrzeby OSP w Brzezinach. Celem głównym projektu było 

przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w mieście Brzeziny i województwie 

łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków. 

 

Wóz strażacki (źródło: materiały własne) 

 

 

 

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy: 

 szybką i skuteczną likwidację skutków klęsk żywiołowych, 

 skuteczne prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego, technicznego, 

ekologicznego, itp., 
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 likwidacja miejscowych zagrożeń,  

 zwiększenie bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta, powiatu 

oraz województwa, w tym osób niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu przyczyniła się do lepszego zabezpieczenia terenu miasta i regionu przed 

zagrożeniami. Dzięki zakupowi profesjonalnego sprzętu jednostka OSP w Brzezinach będzie 

mogła efektywnie przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska. Skróceniu ulegnie czas działania 

jednostki w obliczu zaistniałych zdarzeń i co za tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich 

mieszkańców miasta i regionu. 

 

Całkowita wartość projektu 1.123.756,88 

Kwota dofinansowania 942.623,20 

Wkład własny 181.133,68 

 

3.4.16 Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną 

częścią kanału burzowego 

W ramach zadania wykonano remont komnaty retencyjnej na kanale burzowym 

zlokalizowanym pod budynkami ul. Sienkiewicza 1/ Mickiewicza 10, na działce o nr ewid. 2519, 

na odcinku 54 m oraz odtworzenie kanału burzowego z rur DN 800 PP na odcinku 25,0m  

w chodniku ul. Sienkiewicza wraz z wymianą studni deszczowych. Prace wymagały przebudowy 

infrastruktury podziemnej towarzyszącej – kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, 

kanalizacji deszczowej oraz odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej i wzmocnienia ścian 

fundamentowych budynków posadowionych na kanale. 

 

 

Całkowita wartość projektu 475.105,93 

Kwota dofinansowania 250.000,00 

Wkład własny 225.105,93 
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3.4.17 Busem do Łodzi 

W ramach projektu zakupiono środek transportu przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON). 

 

Bus zakupiony w ramach projektu (źródło: materiały własne) 

 

Całkowita wartość projektu 160.068,20 

Kwota dofinansowania 90.000,00 

Wkład własny 70.068,20 
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Podsumowanie 

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przynosi miastu wiele korzyści nie tylko  

w aspekcie finansowym, lecz także społecznym i gospodarczym, ułatwia zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców i prowadzi do rozwoju miasta. Na realizację projektów przez miasto Brzeziny  

w 2020 roku, pozyskano łącznie 27.816.014,85 zł ze źródeł zewnętrznych, z czego 7.426.937,94 

zł stanowiły środki unijne, natomiast 20.389.076,91 zł środki rządowe, co przedstawia poniższy 

wykres.   

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2020 roku miasto Brzeziny realizowało projekty, które były współfinansowane ze środków 

zewnętrznych. 
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Ogółem 27.816.014,85 zł 

Pozyskane środki zewnętrzne na projekty przedstawia 
poniższy wykres

projekt  "Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny" - 876 990,00 zł

projekt  "Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny" - 5
631 811,74 zł

projekt  "Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-
sportowej - budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach" - 184 705,00 zł

projekt  "Zdalna Szkoła" - 69 510,01 zł

projekt  "Zdalna Szkoła + w Brzezinach" - 54 999,44 zł

projekt  "Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach" -
1 360 185,00 zł

projekt  "Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej  w Brzezinach" - 1 636 793,00 zł

projekt  "Nasze rady na odpady" - 27 518,00 zł

projekt  "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach - zwiększenie efektywności
działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu brzezińskiego" - 23 501,30 zł

projekt  "Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w
Brzezinach" - 1 795 126,20 zł

projekt  "Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 43 miejsc opieki w Żłobku Miejskim
"MALUCH" , przy ul. Fredry 2a" - 63 855,00 zł

projekt  "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach" - 433 767,00 zł

projekt  "Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach" - 451 813,16 zł

projekt  "Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu  w Brzezinach" - 12 000 000,00 zł

projekt  ""Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-
gaśniczego z wyposazeniem dla Ochorniczej Straży Pożarnej w Brzezinach" - 943 804,16 zł

projekt  "Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału
burzowego" - 250 000,00 zł

projekt  "Busem do Łodzi" - 90 000,00 zł

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 921 635,84 zł
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Dla projektów pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”, „Zdalna 

Szkoła”, „Zdalna Szkoła + w Brzezinach”, „Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego  

w Brzezinach poziom dofinansowania wynosił 100 %. Niewiele niższy poziom dofinansowania, 

bo 99 % przyznano dla projektu pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – 

zwiększenie efektywności działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu brzezińskiego”. 

Projekt „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku  

w Brzezinach” otrzymał 91 % dofinansowania. Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny” otrzymało dofinansowanie na 

poziomie 85 % kosztów kwalifikowanych. Dla projektu „Przeciwdziałanie zagrożeniu 

powodziowemu w Brzezinach” Miasto Brzeziny pozyskało 86 % dofinansowania, natomiast dla 

zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo - 

gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”, 84 % kosztów 

inwestycji. Projekt pn. „Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach” został 

dofinansowany na poziomie 63,63%. Na przebudowę dróg w ciągu ulic Bohaterów Warszawy, 

Konstytucji 3 Maja, Dąbrowskiego i Polnej przyznano 75 % dofinansowania. Z kolei projekt dot. 

przebudowy ul. Małczewskiej otrzymał 50 % dotacji. Blisko 53 % kosztów przedsięwzięcia 

zostało zrefundowanych w projekcie „Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z 

zarwaną częścią kanału burzowego”. „Edukacja Ekologiczna” współfinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  finansowana jest na poziomie 

79 %. Dotacja w formie kwotowej dla projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 43 

miejsc opieki w Żłobku Miejskim „MALUCH”, przy ul. Fredry 2a”, wyniosła 12,5 % 

dofinansowania. 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Realizowane projekty w 2020 roku można podzielić na 4 dziedziny, które zostały 

dofinansowane w ramach środków zewnętrznych. Starania o ochronę środowiska wsparły 

następujące projekty:  
 

 „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”,  

 „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”,  

 „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – zwiększenie efektywności 

działań ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu brzezińskiego”,  

 „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo - 

gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”,  

 „Remont komnaty retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału 

burzowego”,   

 „Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach”, 

 oraz „Edukacja Ekologiczna”.  

Do rozwoju infrastruktury drogowej przyczyniła się realizacja zadań pn.:  

 „Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach”, 

 „Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w Brzezinach”, 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E ul. Małczewska w Brzezinach”, 

 „Przebudowa drogi gminnej, ul. Żeromskiego w Brzezinach”. 

4
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Wsparcie społeczne dla mieszkańców miasta zapewniono poprzez realizację następujących 

projektów:  

 „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku  

w Brzezinach”, 

 „Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 43 miejsc opieki w Żłobku Miejskim 

„MALUCH”, przy ul. Fredry 2a”. 

Ich realizacja dała szansę młodym ludziom na wejście lub powrót na rynek pracy, a także 

aktywne poszukiwanie zatrudnienia, poprzez zapewnienie opieki żłobkowej dla ich dzieci. Projekt 

„Busem do Łodzi” natomiast, znajduje zastosowanie w dbałości o osoby niepełnosprawne. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 Miasto Brzeziny zrealizowało 2 projekty, których 

zadaniem było wsparcie dzieci i młodzieży, ale także nauczycieli w e-kształceniu, które stało się 

codziennością w dzisiejszej edukacji. Realizacja projektów pn.: 

 „Zdalna Szkoła”, 

 oraz „Zdalna Szkoła + w Brzezinach”, 

pozwoliła na walkę z wykluczeniem cyfrowym oraz umożliwiła uczniom z ubogich  

i wielodzietnych rodzin z terenu Miasta Brzeziny udział w zdalnym nauczaniu. 

Realizacja projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców ziemi brzezińskiej poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa Linowego Placu Zabaw w Brzezinach” pozwoliła 

na dynamizację popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Brzeziny.  

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

4

7

5

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Infrastruktura drogowa

Środowisko

Projekty Społeczne

Sport i rekreacja

Realizowane projekty z udziałem środków 
zewnętrznych w 2020 roku

w podziale na dziedziny



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

45 

 

Poniższa tabela przedstawia kwotowy udział pozyskanych środków zewnętrznych  

w poszczególnych dziedzinach wsparcia.  

 

Źródło: opracowanie własne 

3.5 Realizacja inwestycji ze środków własnych 

3.5.1 Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na ul. Traugutta  

w Brzezinach 

Inwestycja polegała na  dostawie i montażu odbojnic ze stali nierdzewnej przy słupie 

oświetleniowym oraz znaku drogowym przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i Placu Jana Pawła II.  

Infrastruktura ta została kilkakrotnie zniszczona przez wyjeżdżające z parkingu pojazdy  

i wymagała zabezpieczenia. Z montażem związane było wzmocnienie podbudowy i ułożenie 

kostki granitowej na powierzchni 20 m2. W ramach zadania poniesiono koszty w wysokości  

21.238,52 zł. 

 

3.5.2 Toaleta publiczna w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego  

w Brzezinach 

W ramach inwestycji na terenie Parku Miejskiego w Brzezinach została posadowiona 

prefabrykowana toaleta publiczna o wymiarach 3,0 m x 2,5 m x 2,9 m. Kabina toalety jest 
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przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w instalację elektryczną, wod-kan, 

wentylację, ogrzewanie, i wewnątrz w pełni wyposażona w osprzęt. Dojście z alejki parkowej oraz 

teren wokół toalety został utwardzony kostką brukową, wykonano również dodatkowy punkt 

oświetleniowy przy wejściu oraz zamontowano system monitoringu okolicy wejścia do toalety. 

Wydatkowano 137.089,20 zł w ramach zadania. 

 

3.5.3 Nabycie parkingu i ogrodzenia przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach 

 W wyniku postępowania mediacyjnego prowadzonego na podstawie postanowienia Sądu 

Okręgowego w Łodzi w dniu 26.10.2020 r. została zawarta ugoda ze Spółdzielnią Socjalną 

Communal Service w sprawie parkingu i ogrodzenia przy ul. Sportowej 1, wybudowanych w 2018 

roku przez Spółdzielnię Socjalną CS na gruncie Miasta Brzeziny bez zlecenia. Za nabycie parkingu 

i ogrodzenia Miasto Brzeziny poniosło koszty w wysokości 33.948,00 zł.  

 

3.5.4 Zakup samochodu Mercedes Benz Sprinter 315 cdi 

 Zakupu samochodu dokonano z majątku Spółdzielni Socjalnej Communal Service, który 

postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach został zwolniony z zajęcia 

komorniczego. W dniu 16.11.2020 r. zawarto umowę kupna-sprzedaży ze Spółdzielnią Socjalną 

Communal Service pojazdu Mercedes Benz Sprinter 315 CDI, rok produkcji 2007, nr rej. EBR 

50KF, za kwotę 29.000,00 zł brutto. Kwota ta została przelana na konto Urzędu Skarbowego w 

Brzezinach. 

 

3.5.5 Zakup wózka widłowego podnośnikowego marki Toyota Gabelstapler 

 Zakupu wózka dokonano z majątku Spółdzielni Socjalnej Communal Service, który 

postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach został zwolniony z zajęcia 

komorniczego. 16.11.2020 r. zawarto umowę kupna-sprzedaży ze Spółdzielnią Socjalną 

Communal Service wózka widłowego marki TOYOTA GABELSTAPLER, model: 02-7FGF30, 

rok produkcji 2004, za kwotę 19.500,00 zł brutto. Kwota ta została przelana na konto Urzędu 

Skarbowego w Brzezinach. 

 

3.5.6 Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego  

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano: 
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1) przebudowę istniejącej instalacji kanalizacyjnej w obrębie wielofunkcyjnego budynku  

na stadionie miejskim w Brzezinach,  

2) montaż ogrodzenia stadionu miejskiego od strony południowej działki systemem 

panelowym z paneli ocynkowanych na podmurówce systemowej, 

      3) montaż bramy wjazdowej na stadion miejski od strony południowej działki stadionu.  

W roku 2020 wydatkowano 36.500,00 zł brutto w ramach zadania. 

 

3.5.7 Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi 

wojewódzkiej Jamno-Brzeziny  

W ramach zadania wykonano utwardzenie z kostki brukowej nawierzchni wjazdu na 

fragmencie znajdującym się w pasie drogi wojewódzkiej w celu zapewnienia właściwej obsługi 

komunikacyjnej sprzedanych działek. W roku 2020 wydatkowano na to zadanie 48.850,38 zł przy 

planie 50.000,00 zł. 

 

3.5.8 Przebudowa ciągu dróg w ulicach Św. Anny, Wodociągowej  

i Południowej w Brzezinach – I etap 

Na wykonanie przedsięwzięcia w roku 2020 składają się: koszt mapy do celów 

projektowych - kwota 430,30 zł, dokumentacja projektowo - kosztorysowa to koszt 36 900,00 zł 

brutto. Opracowanie dokumentacji było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie  

z Funduszu Dróg Samorządowych – zadanie będzie realizowane w 2021r. 

W/w inwestycje zostały szczegółowo opisane w odrębnym opracowaniu - w załączniku Nr 1 

do Sprawozdania o przebiegu z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2020r. 

 

 

 



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

48 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

4.1. Gospodarka komunalna 

I. Wartość całego mienia Miasta Brzeziny wynosi 119.275.464,03 zł, (stan na 31 grudnia 

2020r.) w tym:  

1. Działki gruntu stanowiące własność Miasta Brzeziny (bez dróg, które są wykazane  

w Środkach Trwałych w grupie 2)             - 21.079.372,64 zł 

2. Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w dzierżawę  

                     - 3.785.317,00 zł 

3. Nieruchomości stanowiące własność Miasta Brzeziny oddane w użytkowanie wieczyste 

                     - 5.506.908,18 zł 

4. Budynki i lokale               - 27.212.854,18 zł 

5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej             - 49.810.013,01 zł 

6. Kotły i maszyny energetyczne                    - 40.302,77 zł 

7. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania               - 677.686,90 zł 

8. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty     - 422.573,00 zł 

9. Urządzenia techniczne                  - 8.114.668,86 zł 

10. Środki transportu                 - 1.956.358,68 zł 

11. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      - 669.408,81 zł 

 

II. Miasto Brzeziny posiada udziały w trzech spółkach: 

1. W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Brzezinach Sp. z o.o. o wartości  

                 3.547.000,00 zł (7.094,00 po 500,00 zł) 

2. W Zakładzie Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Brzezinach o wartości  

              17.971.000,00 zł (17 971 po 1.000,00 zł ) 

3. W Towarzystwie  Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. o wartości 

          9.030.000,00   (18 060 po 500,00 zł)  

 

III. W 2020 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany: 

1. Miasto sprzedało 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 55726 m² za łączną cenę 

sprzedaży 3.445.813,40 zł.    

2. Dokonano aportu do Zakładu  Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach nieruchomości 

o wartości  616.000,00 zł.   

3. Nabyto 1 nieruchomość o łącznej powierzchni 1434 m² i wartości 76.669,60 zł.  

4. Przekształcono decyzją prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jednej 

nieruchomości  o powierzchni 18 m² i wartości 1.350,00 zł. 

5. W związku z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 

ze zm.) na własność Miasta Brzeziny przeszły, z mocy prawa, 4 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 6155 m². 
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6. Skomunalizowano  nieruchomość  przy ul. Łódzkiej 35 o powierzchni 58734 m² i wartości 

szacunkowej 1.762.020,00 zł. 

7. Sporządzono operaty szacunkowe nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na Miasto 

Brzeziny pod drogi na kwotę 172.000,00 zł. 

 

IV. W 2020 r. Miasto Brzeziny osiągnęło następujące przychody z tytułu gospodarowania 

mieniem:  

DZIERŻAWA         –     83.631,52 zł 

NAJEM        -     309.753,72 zł 

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW     -      81.715,27 zł 

OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA      -      91.725,54 zł 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Z MOCY PRAWA  

   -       2.673,02 zł 

SPRZEDAŻ  MIENIA         - 2.907.281,00 zł 

TRWAŁY ZARZĄD          -       6.634,26 zł 

DROGI 

Na terenie Miasta Brzeziny występują drogi następujących kategorii: 

 droga krajowa 72 Konin – Turek – Uniejów – Łódź – Brzeziny – Rawa Mazowiecka,  

o długości 5,160 km,  

 drogi wojewódzkie: 704, 708 i 715 o łącznej długości 7,312 km, 

 drogi powiatowe: Nr 2912 E ul. Rejtana, ul. Małczewska, 5100 E ul. Strykowska, o łącznej 

długości 4,53 km, 

 drogi publiczne gminne o łącznej długości 46,301 km, 

 drogi wewnętrzne o łącznej długości 7.146 km, 

 drogi prywatne o łącznej długości 3,273 km. 

 

Infrastruktura drogowa w mieście obejmowała na 1 stycznia 2020 r. 46,263 km dróg. Na dzień 

31 grudnia 2020 r. długość dróg w mieście wynosiła 46,301 km. Drogi asfaltowe stanowiły pod 

koniec poprzedniego roku 54,61 % wszystkich dróg. Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim 

roku na dzień 31 grudnia 2020 r.  56,38 % wszystkich dróg.  

 

Podział dróg - ulic ze względu na ich stan: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniej%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rawa_Mazowiecka
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1) stan dobry bądź zadowalający: 

Andersa, Hetmana, Chopina, Daliową, Fredry, Głowackiego, Irysowa, Kilińskiego, Kołłątaja, 

Kordeckiego, Krakówek, Lasockich, Moniuszki, Niemcewicza, Orzeszkowej, Piłsudskiego, 

Przechodnia, Przedwiośnie, Różana, Sasanek, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Słowackiego, 

Sportowa, Staszica, Stryjkowskiego, Tulipanowąa Zawilcowa, Konstytucji 3-go Maja, Bohaterów 

Warszawy, Żeromskiego, Reymonta, Dąbrowskiego, Traugutta, Zdrowie, Plac Jana Pawła II, 

2) stan zły, wymagający remontu:  

Składowa, Św. Anny (na odcinku od Kościoła do granic miasta), Południowa, Kosmonautów,   

1-go Maja, Siedzikówny „Inki”, Przemysłowa, Wodociągowa, Spacerowa, 

3) drogi do budowy lub przebudowy na drogę twardą: 

Krasickiego, Ludowa, Mrocka, Polna, Wesoła, Cicha, Spokojna, Sejmu Wielkiego, Wojska 

Polskiego (w kierunku lasu oraz Rozworzyna). 

 

Długość ścieżek rowerowych na dzień  31 grudnia 2020 r. wynosiła 1,7155 km. 

 

Drogi gminne na terenie miasta ze względu na rodzaj nawierzchni dzielimy na:  

a) drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej, betonu, płyt kamienno-

betonowych, bitumu), 

b) twardej nieulepszonej (o nawierzchni tłuczniowej),  

c) drogi gruntowe (o nawierzchni z gruntu rodzimego oraz utrwalone w wyniku specjalnych 

zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych  z gliny, żwiru, 

kruszywa łamanego itp.). 

 

W 2021 r. planuje się wykonanie ewidencji dróg na terenie Miasta Brzeziny. 

4.2. Gospodarka mieszkaniowa 

Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy (lokale socjalne i mieszkalne) gminy obejmował 

następujące mieszkania w budynkach: 

przy ul. Kościuszki 18, 4 lokale, o pow. 180,72 m2, jednoizbowe, 

- przy ul. Krakówek  5, 15 lokali, o pow. 591,04 m2, dwuizbowych, 

- przy ul. Lasockich 20, 14 lokali, o pow. 552,98 m2, dwuizbowych, 

- przy ul. Modrzewskiego 11, 6 lokali, o pow. 160,37 m2, jednoizbowych, 

- przy ul. Piłsudskiego 12, 6 lokali, o pow. 230,41m2, dwuizbowych, 

- przy ul. Piłsudskiego 24, 2 lokale, o pow. 87,36 m2, dwuizbowe, 
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- przy ul. Reformacka 12, 2 lokale, o pow. 83,83 m2, dwuizbowe, 

- przy ul. Świętej Anny 14, 10 lokali, o pow. 445,85 m2, jednoizbowe/dwuizbowe, 

- przy ul. Świętej Anny 30, 5 lokali, o pow. 279,06 m2, dwuizbowych, 

- przy ul. Świętej Anny 35A, 19 lokali, o pow. 723,69 m2, jednoizbowe/dwuizbowe, 

- przy ul. Waryńskiego 3, 10 lokali, o pow. 346,07 m2, jednoizbowe/dwuizbowe, 

- przy ul. Wojska Polskiego 75, 8 lokali, o pow. 268,36 m2, jednoizbowe/dwuizbowe.  

Dnia 18 czerwca 2020 roku w wyniku gwałtownego ulewnego deszczu doszło do podtopienia 

parterowej części kamienicy przy ul. Piłsudskiego 12, będącej współwłasnością mieszkaniowego 

zasobu miasta Brzeziny. W wyniku zalania zniszczeniu uległy wszystkie lokale  mieszkalne wraz 

z przynależnymi komórkami. W wyniku zaistniałej  sytuacji 6 lokali mieszkalnych o łącznej 

powierzchni 230,41 m2. została wyłączona z użytku.   

W związku z powyższym na dzień 31.12.2020 r. ilość lokali będąca w mieszkaniowym 

zasobie miasta wynosiła 95 o łącznej powierzchnia 3.949,74m2 . 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 41,57 m2 , a ogółem w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca lokalu  w zasobach miasta  – 17,28 m2. 

W 2020 r. 2 rodzinom zostały przyznane lokale z mieszkaniowego zasobu miasta. 2 rodziny 

z budynku przy ul. Piłsudskiego 12 dotknięte skutkami powodzi otrzymały lokale zastępcze  

w zasobie miasta Brzeziny, 3 rodziny z ww. kamienicy otrzymały lokale w zasobach 

mieszkaniowych TBS Sp. z o.o. 

Zasady przyznawania mieszkań określa uchwała nr XIV/89/2015 Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 15 września 2015 r. zmienionej uchwałą XLVIII/350/2018 z 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

zmiany  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Miasta 

Brzeziny.  

Decyzje w sprawie przydziału lokali były podejmowane przez Społeczną Komisję 

Mieszkaniową powołaną zarządzeniem Nr 2/2019 z dn. 3 stycznia 2019 r. ze zm.  

Zaległości w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne będące w zasobie miasta Brzeziny 

na dzień 1 stycznia 2020 r. wyniosły 182.702,33 zł. Nadpłata 21.016,87 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie zwiększyło się do kwoty 226.059,14 zł., nadpłata 

wynosiła 21.885,77. 

W 2020 r. dokonano remontu i napraw w 6 lokalach znajdujących się w mieszkaniowym 

zasobie  miasta Brzeziny oraz budynkach przynależnych, w tym przy: 

- ul. Krakówek 5 - naprawa, uszczelnienie, wykonanie kratek wentylacyjnych, oraz 

uzupełnienie wkładów  w 15  kominach. Wymiana okna w jednym lokalu. Wykonanie wylewki w 

korytarzu przynależnym do dwóch lokali i naprawa schodów,   
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- ul. Św. Anny 30 - wymiana 4 okien, zakup i montaż drzwi wejściowych do lokalu 

mieszkalnego, wykonanie, zakup materiału do wykonania remontu lokalu mieszkalnego,     

- ul. Św. Anny 14 - naprawa i wykonanie zaleceń kominiarskich, remont 15 kominów wraz z 

wykonaniem wkładów,  

- ul. Waryńskiego 3 – częściowa naprawa dachu,  remont jednego lokalu  (wymiana instalacji 

elektrycznej , wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i podłączenie zakupionego sprzętu 

sanitarnego w jednym lokalu oraz wykonanie ścianki działowej,  

 - ul. Modrzewskiego 11 – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wydzielenie części na 

łazienkę oraz zamontowanie osprzętu, wymiana instalacji elektrycznej w jednym lokalu. 

Ponadto dokonano zakupu piecyków grzewczych oraz materiałów budowlanych do bieżących  

napraw remontowych. 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 214.671,44 zł, których 

beneficjentami były 252 osoby. Kwota najniższego dodatku wynosiła ok. 38,00 zł zaś kwota 

najwyższego dodatku – ok. 440,00 zł.  

Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu miasta oczekiwało 5 rodzin, 26 na lokale socjalne 

oraz 9 po wyrokach eksmisyjnych, natomiast na koniec 2020 r. było 6 rodzin oczekujących na 

lokale mieszkalne, 29 na lokale socjalne oraz 8 osób po wyrokach eksmisyjnych. Z uwagi na 

niewielką lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Brzeziny nie można określić średniego 

czasu oczekiwania na lokal. Pozyskane lokale systematycznie są przekazywane do zasiedlenia 

osobom najbardziej potrzebującym. 

 

V. OŚWIATA 

W mieście Brzeziny w 2020 r. funkcjonowały podległe miastu Brzeziny dwa przedszkola tj. 

Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 3  oraz trzy szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawa nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Władysława St. Reymonta. Posiłki dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół 

podstawowych na podstawie 3-letniej umowy przygotowywane są w pomieszczeniach 

kuchennych Przedszkola nr 1 przez firmę zewnętrzną i dostarczane do pozostałych placówek. 

Miejskie przedszkola i szkoły podstawowe corocznie realizują m.in. programy edukacyjne, 

programy dotyczące sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie, dotyczące zdrowego stylu 

życia, kształtujące postawy tolerancji i empatii wobec osób starszych. Ponadto w ramach 

priorytetów polityki oświatowej państwa dotyczących kształtowania postaw obywatelskich, 
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korzystania z technologii komunikacyjnych oraz profilaktyki uzależnień przedszkola i szkoły 

dbając o bieżące podnoszenie wiedzy wśród dzieci, uczniów i rodziców oraz podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych wśród członków rad pedagogicznych organizowane są szkolenia 

prowadzone przez instytucje zewnętrzne. Rok 2020 i trwająca pandemia związana  

z koronawirusem SARS-COV-2 wprowadziła wiele ograniczeń w funkcjonowaniu szkół  

i przedszkoli. Szczegółowe sprawozdanie z ich działalności zwarte jest poniżej.  

Ponadto na terenie Brzezin funkcjonowały dwa niepubliczne żłobki tj. „Uśmiech Malucha”  

utworzony 4 października 2018 r. początkowo dla 15 dzieci obecnie dla 24 oraz „Żłobek dziecięcy 

Akademii Myszki Miki” utworzony 12 lipca 2019 r. na 25 miejsc, który  21 września 2020 r. 

decyzją Burmistrza Miasta Brzeziny został wykreślony z rejestru żłobków (obydwa żłobki w 2020 

r. nie otrzymały żadnej dotacji z budżetu miasta). Na terenie Brzezin funkcjonuje także jedno 

niepubliczne przedszkole Marisol Edu Care Akademia Malucha, które w 2020 r. otrzymało 

dotację. Na skutek niedopełnienia formalności przez osobę zgłaszającą nie powiodła się próba 

rejestracji drugiego niepublicznego przedszkola przy ul. Łódzkiej 19. 

W 2020r. w szkołach podstawowych podległych miastu Brzeziny 9 uczniów korzystało z 

nauczania indywidualnego, spośród których trzech korzystało z tej formy w roku 2019 i 2020.  

W 2020 r. miasto Brzeziny poniosło koszty związane z zapewnieniem dowozu 14 uczniów 

niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli tj.:  

 10 niepełnosprawnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dowożonych było do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych  

w Łodzi samochodem stanowiącym własność miasta Brzeziny, nad którymi opiekę sprawował 

pracownik Urzędu Miasta,   

 2 niepełnosprawnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego dowożonych było do szkół w Brzezinach samochodem stanowiącym własność miasta 

Brzeziny, nad którymi opiekę sprawował rodzic,   

 1 niepełnosprawny uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dowożony był przez rodzica do szkoły z internatem na podstawie zawartej umowy do czerwca 

2020 r. do wysokości poniesionych kosztów na środki komunikacji publicznej (Rabka koło 

Zakopanego),  

 1 niepełnosprawny uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dowożony był przez rodzica do przedszkola w Głownie na podstawie zawartej umowy prywatnym 

samochodem.  

Dla porównania w 2019 roku łącznie dowożonych było 11 dzieci. 
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Warto dodać, że w 2020 roku Miasto Brzeziny otrzymało dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzących z „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 90.000,00 zł. na zakup środka 

transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych. Za kwotę 159.887,70 zł brutto  

w ramach projektu „Busem do Łodzi” dokonano zakupu 9-osobowego (8+1) Volkswagena 

Caravelle 6. dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego na wózku 

inwalidzkim.  

W 2020 r. 21 nauczycieli czynnych i emerytów otrzymało pomoc zdrowotną w formie 

jednorazowego zasiłku pieniężnego w wysokości od 200,00 do 1.800,00 zł na łączną kwotę 

16.600,00 złotych. W 2019 r. pomoc tego typu otrzymało 29 nauczycieli na łączną kwotę 

15.850,00 złotych.  

W 2020 r. w Urzędzie Miasta Brzeziny odbyły się 3 postępowania egzaminacyjne na stopień 

nauczyciela mianowanego. W drodze postępowań egzaminacyjnych przed komisjami powołanymi 

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Brzeziny stopień nauczyciela mianowanego uzyskały: 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach, nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach oraz nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2  w Brzezinach. Dla porównania w 2019 r. odbyły się 

4 postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.  

W 2020 r. Burmistrz Miasta Brzeziny udzielił pomocy materialnej 97 uczniom w formie 

stypendium szkolnego oraz 6 uczniom w formie zasiłku szkolnego (uczeń liczony jest tylko raz) 

na łączną kwotę 100.692,50 zł, z których 80.554,00 zł pochodziło z dotacji, a 20.138,5 zł stanowiły 

środki własne. Nie mniej niż 20 % środków stanowił udział własny. Wysokość przyznanego 

stypendium uzależniona była od dochodu w rodzinie ucznia, otrzymanych środków od wojewody 

oraz okresu, na który stypendium zostało przyznane. W I półroczu 2020 r. wysokość stypendium 

wynosiła od 720,00 zł do 750,00 zł jednorazowo w przypadku stypendium przyznanego na okres 

6 miesięcy. W II półroczu wysokość stypendium wyniosła 674,00 i 694,00 jednorazowo  

w przypadku stypendium przyznanego na okres 4 miesięcy (od września do grudnia 2020 r.). 

Wysokość zasiłku przyznanego na 3 spośród 4 złożonych wniosków wynosiła od 400,00 zł do 

600,00 zł i uzależniona była od zdarzenia losowego mającego wpływ na pogorszenie sytuacji 

finansowej rodziny oraz posiadanych środków finansowych, których nie można wydatkować 

więcej niż 5% dotacji otrzymanej od wojewody. W 2020r. na zasiłki szkolne wydatkowano 

2.900,00 zł. Dla porównania w 2019r. udzielono pomocy materialnej 113 uczniom w formie 

stypendium szkolnego oraz 3 uczniom w formie zasiłku szkolnego na łączną kwotę 124.611,00 zł. 



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

55 

 

W 2020 roku ramach programu w „Wyprawka szkolna” adresowanego do uczniów 

niepełnosprawnych wydatkowano 2.855,95 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników  

i materiałów edukacyjnych dla 11 uczniów z dwóch szkół: Zespołu Szkół  Specjalnych (Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy) - 9 uczniów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach – 2 

uczniów. Dla porównania w ramach programu „Wyprawka szkolna” realizowanego w 2019r. 

wydatkowano 2.170,00 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów 

edukacyjnych dla 9 uczniów z dwóch szkół: Zespołu Szkół Specjalnych (Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy) - 8 uczniów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach – 1 uczeń. 

Na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego Miasto Brzeziny otrzymało dotację 

przedszkolną w wysokości 484.888,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących na 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na dzieci 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W 2020 r. wysokość dotacji przedszkolnej 

na 1 dziecko do 5 roku wyniosła 1.434,57 zł rocznie. Z przyznanej kwoty Miasto Brzeziny 

wydatkowało i rozliczyło nie wszystkie otrzymane środki, ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci 

do 5 lat wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r., z 338 do 

320 wykazanych w SIO na dzień 30 września 2020 r. Miasto wykorzystało 476.280,52 zł, zwrot 

wyniósł 8607,48 zł. Dla porównania w 2019 roku Miasto Brzeziny wydatkowało dotację 

przedszkolną w przyznanej wysokości wynoszącej 439.139,00 zł. 

W ramach tzw. dotacji podręcznikowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

ćwiczeń Miasto Brzeziny w 2020 roku otrzymało dotacje w wysokości 126.372,34 zł, z których 

wykorzystało 123.495,85 zł. Zwrot w wysokości 2.876,49 zł wynikał z zakupu tańszych 

podręczników i ćwiczeń niż zakładał ministerialny program i zmniejszenia liczby uczniów 

(1.625,3 zł) oraz 1.251,19 zł z uwagi na niewykorzystanie 1% przeznaczonego na obsługę 

programu. W wyniku realizacji programu 1072 uczniów z trzech szkół podstawowych otrzymało 

bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia. Dla porównania w 2019 roku w ramach dotacji 

podręcznikowej Miasto Brzeziny wydatkowało 92.881,56 zł, a programem objęto 1009 uczniów 

z trzech szkół podstawowych.  

W 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach skorzystała z wsparcia finansowego na zakup 

książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Za kwotę 

5.005,05 zł (z których 4.000,00 zł stanowiło dofinansowanie) zakupiono 290 książek do szkolnej 

biblioteki.   
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W 2020 roku miasto Brzeziny nie wypłaciło żadnemu pracodawcy dofinansowania z tytułu 

nauki zawodu  młodocianego pracownika lub przyuczenia do wykonywanie określonej pracy, gdyż 

nie wpłynął żaden wniosek.  

5.1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach 

Szkoła Podstawowa nr 1 dysponuje 19 salami lekcyjnymi, w tym przedmiotowymi: 

polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, historyczną, fizyczno – chemiczną, geograficzno – 

biologiczną, języków obcych, komputerową. Uczniowie szkoły mają także do dyspozycji 

świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną, salę gier i zabaw, plac zabaw, kompleks boisk sportowych 

Orlik oraz miasteczko ruchu drogowego.  

W styczniu 2020 roku zatrudnionych było 42 nauczycieli (35 pełnozatrudnionych 

i 7 niepełnozatrudnionych). W związku z reformą oświatową zatrudniono 3 nauczycieli oraz z 8 

dotychczasowymi nauczycielami przedłużono umowy. 

Od września 2020 r. szkoła zatrudnia 45 nauczycieli (39 pełnozatrudnionych i 6 

niepełnozatrudnionych). Ponadto szkoła zatrudnia 7 pracowników obsługi, 1 pracownika 

administracji (8 pełnych etatów). 

W styczniu 2020 roku naukę w szkole kontynuowało 477 uczniów, w tym 24 w oddziale 

przedszkolnym.  

We wrześniu 2020 r. naukę w szkole rozpoczęło 472 uczniów, w tym 23 w oddziale 

przedszkolnym. Do jednej klasy uczęszcza średnio 21 uczniów. Najliczebniejszy oddział liczy 25 

uczniów, a najmniej liczebny 18.  

W styczniu 2020 roku naukę kontynuowało 3 uczniów legitymujących się orzeczeniami 

poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole nie 

funkcjonują oddziały integracyjne. Od września liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego zwiększyła się do 4.    

Od marca 2020 r. do czerwca 2020 r. kontakt z uczniami przez wzgląd na pandemię COVID 

– 19 odbywał się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus natomiast od  listopada 2020 

roku poprzez platformę Teams oraz dziennik elektroniczny Librus. Mimo braku bezpośredniego 

kontaktu, uczniowie i nauczyciele angażowali się w życie szkoły. Wiele akcji odbyło się za 

pośrednictwem szkolnej strony www.sp1brzeziny.pl i Facebook. Uczniowie klas I – III wzięli 

udział w akcjach: „Święto drzewa”, Dniu Edukacji Narodowej, Dniu Zdrowego Śniadania, 

przedsięwzięciu ogólnopolskim „Szkoła do hymnu”, „Dniu Pluszowego Misia”, wróżbach 

andrzejkowych, pieczeniu świątecznych pierników oraz koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

http://www.sp1brzeziny/
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W ramach działalności Koła Wolontariatu odbyła się zbiórka książek, które zostały 

przekazane do Domu Kultury w Brzezinach. W ramach corocznej akcji  „Sprzątania Świata” 

uczniowie wykonali plakaty zachęcające do rezygnacji z plastiku oraz szukania ekologicznych 

rozwiązań i prawidłowej segregacji śmieci. Zorganizowano także zbiórkę nakrętek z plastiku. 

Zorganizowano Dzień Życzliwości i Uśmiechu, stworzono Drzewo Życzliwości, symbolizujące 

pomocne dłonie, gotowe do czynienia dobra i niesienia pomocy. Wychowawcy klas I - III 

przeprowadzili wigilijne spotkania online. Koło Wolontariatu przekazało upominki 

pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Uczniowie klas III wzięli udział  

w licytacji kalendarza OSP Brzeziny, pieniądze z wygranej aukcji przekazane zostały na konto 

WOŚP. Uczniowie klas 0 - III przygotowali karmniki i pożywienie dla ptaków, mające zapewnić 

przetrwanie zwierzętom zimy. Przez wzgląd na pandemię Covid – 19 działalność uczniów 

przeniosła się do internetu, przede wszystkim na szkolną stronę internetową i portal Facebook, 

gdzie prezentowane są wytwory pracy uczniów i relacje z podejmowanych działań. Wykorzystując 

krótki czas powrotu do nauczania stacjonarnego klas I – III, w warunkach reżimu sanitarnego 

udało się zorganizować Dzień Patrona oraz szkolne Bogusy. W szkole przeprowadzono 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Do 

etapów rejonowych zakwalifikowało się: dwoje uczniów z języka polskiego, dwoje z języka 

angielskiego, dwoje z historii i jeden z matematyki. Kwalifikację do etapów wojewódzkich 

uzyskały: jedna osoba z języka polskiego i historii oraz jedna osoba z języka angielskiego. 

Na początku roku szkolnego 2020/2021, w czasie zajęć w systemie stacjonarnym  uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 1 zdobyli I i III miejsce w Indywidualnych biegach przełajowych. W 

sztafetowych biegach przełajowych w kategorii klas IV – VI chłopcy zdobyli I miejsce, podobnie 

jak dziewczęta w tej samej kategorii wiekowej. I miejsca w zmaganiach sztafetowych biegów 

przełajowych zdobyli także uczniowie (zarówno chłopcy, jak i dziewczęta) w kategorii klas VII – 

VIII. 

Podstawa programowa realizowana jest w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy 

edukacyjnej Teams oraz dokumentowana w dzienniku elektronicznym Librus. Wychowawcy 

monitorowali sytuację dostępu uczniów do komputerów, umożliwiających udział w nauczaniu 

online. Szkoła zapewniła wypożyczenie sprzętu komputerowego uczniom z rodzin wielodzietnych 

i najbardziej potrzebujących. W warunkach reżimu sanitarnego przeprowadzono konsultacje dla 

uczniów klas VIII oraz wewnętrzny, próbny egzamin ósmoklasisty.  

W dniach 16 – 18 czerwca 2020 odbył się w warunkach reżimu sanitarnego zewnętrzny 

egzamin ósmoklasisty, odpowiednio – 16 czerwca język polski, 17 czerwca matematyka i 18 

czerwca język angielski.  
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Do ogólnopolskiego, zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1  

w Brzezinach przystąpiło 42 uczniów, wśród nich 6 o wydłużonym czasie pracy. Jeden uczeń był 

zwolniony z egzaminu z języka angielskiego (uzyskał tytuł laureata).  

 

Uzyskane wyniki: 

Przedmiot Polska Woj. łódzkie Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Kazimierza Wielkiego 

w Brzezinach 

Język polski 59% 58% 65% 

Matematyka 46% 47% 48% 

Język angielski 54% 54% 60% 

 

Wyniki uzyskane przez uczniów okazały się ze wszystkich przedmiotów wyższe niż wyniki 

ogólnopolskie i wojewódzkie.  

 

Plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach na 2020r. 

wynoszący 3.780.808,68 zł został wykonany w 99,64 %. Wydatki szkoły w 2020 r. wyniosły 

3.767.225,38 zł.  

 

5.2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

w Brzezinach 

Szkoła Podstawowa nr 2 dysponuje 20 salami lekcyjnymi, w tym przedmiotowymi: 

polonistyczną, matematyczną, biologiczno-geograficzną, historyczną, fizyczno – chemiczną, 

języków obcych, informatyczną. Uczniowie szkoły mają też do dyspozycji świetlicę, bibliotekę, 

salę gimnastyczną, salę gier i zabaw dla młodszych uczniów, plac zabaw, kompleks boisk 

sportowych Orlik z zapleczem socjalnym. 

W styczniu 2020 w szkole zatrudnionych było 51 nauczycieli, w tym 44 w pełnym wymiarze 

i 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Od września 2020 ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli 

wzrosła do 55, w tym 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Ponadto w szkole 

zatrudnionych jest 7 pracowników obsługi oraz 1 pracownik administracji.  

W styczniu 2020 roku naukę w szkole kontynuowało 494 uczniów, w tym 140 w klasach  I -

III,  331 w klasach IV – VIII i 23 uczniów oddziału przedszkolnego. Nauczaniem indywidualnym 

objętych było 2 uczniów. W szkole funkcjonowały również 2 klasy integracyjne, w których do 

organizacji nauczania specjalnego zatrudnieni byli nauczyciele współorganizujący proces 
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kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Od stycznia 2020 r.  kształceniem specjalnym objętych 

było łącznie 9 uczniów. Uczniowie ci realizowali podstawy programowe z poszczególnych 

przedmiotów zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym.  Ponadto 2 

uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

Od września  2020 r. liczba uczniów zmniejszyła się do 466, w tym 24 uczniów – w  oddziale 

przedszkolnym, 109 uczniów – w kasach I – III i 333 uczniów – w klasach IV - VIII. Kształceniem 

specjalnym objętych było 9 uczniów, a 3 uczniów realizowało program w formie nauczania 

indywidualnego. 

W szkole odbywa się nauka języka angielskiego w klasach 0 – VIII  i nauka języka 

niemieckiego w klasach VII – VIII. Średnia ilość uczniów w oddziale klasowym w roku 2020 

wynosiła 22 uczniów. Najliczebniejszy oddział liczył 28 uczniów, najmniej liczebny 16 uczniów.  

W okresie marzec - czerwiec 2020 r. oraz listopad – grudzień 2020 r.,  z uwagi na sytuację 

epidemiczną kraju szkoła realizowała zdalny tryb nauczania.  Nauczanie online prowadzone było 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus (marzec – czerwiec 2020) oraz w oparciu o 

platformę edukacyjną Microsoft Teams (od listopada 2020 r. jako podstawowe narzędzie zdalnego 

nauczania w szkole). Ponadto nauczyciele wykorzystywali materiały edukacyjne dostępne na 

sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i 

urzędów, zintegrowanej platformie edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, stronach internetowych 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz podręczniki, 

ćwiczenia, karty pracy do samodzielne pracy ucznia.  

Lekcje online odbywały się wg tygodniowego planu nauczania. Ustalone metody i formy pracy 

uwzględniały możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu. 

Uczniowie mający problemy techniczne i problemy ze sprzętem korzystali z komputerów 

wypożyczonych przez szkołę. Kilkoro uczniów mających problemy z dostępem do internetu 

realizowało obowiązek szkolny na terenie szkoły i w świetlicy środowiskowej Świetlik.  

W czerwcu 2020 r. - 72 uczniów  przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Egzaminy  

z poszczególnych przedmiotów odbyły się w warunkach reżimu sanitarnego w następujących 

terminach:16.06.2020 -  j. polski; 17.06.2020  - matematyka,18.06.2020 -  j. angielski. Wyniki 

procentowe egzaminu przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/
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Szkoła 

Podstawowa  

nr 2 

Woj. 

łódzkie 

Powiat 

brzeziński 

Wyniki 

 kraj 

Język polski 68 % 58 % 62 % 59 % 

Matematyka 61 % 47 % 49 % 46 % 

Język angielski 67 % 54 % 52 % 54 % 

 

Sukcesem szkoły są wyniki uzyskane ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, które są 

znacznie wyższe od średnich wyników powiatu, województwa i kraju. Wyniki egzaminu z języka 

polskiego (68 %) są wyższe od wyniku ogólnopolskiego o 9 %, z matematyki są wyższe o 15 %, 

a z języka angielskiego o 13 %. 

W 2020 roku w szkole działały następujące koła zainteresowań: koło historyczne  

i modelarskie, koło humanistyczne, koło dziennikarskie, koło przyrodnicze, koło plastyczne, koło 

czytelnicze, koło matematyczne,  języka niemieckiego, koło języka angielskiego, szkolne koło 

sportowe, koło informatyczne, chór, aktyw biblioteczny i wolontariat szkolny. Na terenie szkoły 

prowadziły działalność następujące organizacje: Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, 

ZHP, Samorząd Szkolny. 

Do największych sukcesów uczniów szkoły w 2020 roku należy zaliczyć osiągnięcia  

w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Do eliminacji rejonowych zakwalifikowało się 

łącznie 12 uczniów. W eliminacjach wojewódzkich wzięło udział 4 uczniów. Finalistami 

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zostało 4 uczniów, w tym 1 uczeń z biologii,  

1 uczennica z chemii, 2 uczniów z języka angielskiego. Ponadto 1 uczeń uzyskał tytuł finalisty 

Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu wiedzy o filmie i mediach. 

Szkoła osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, konkursach wiedzy, konkursach 

artystycznych i sportowych. Do najważniejszych osiągnięć w I kwartale 2020 r. należą:  I miejsce 

i tytuł Mistrzowskiej Drużyny w Powiatowym Konkursie Interpunkcyjnym, I miejsce w łódzkim, 

międzyszkolnym konkursie ,,W poszukiwaniu praw fizyki i chemii”, 2 laureatów Wojewódzkiego 

Konkursu LOP ,,Mój Las”, I miejsce w powiatowych zawodach koszykówki chłopców, I miejsce 

w zawodach powiatowych koszykówki dziewcząt, I miejsce w powiatowych zawodach piłki 

siatkowej chłopców. W obliczu trudnej sytuacji pandemicznej od kwietnia 2020 r. wiele działań 

dydaktyczno – wychowawczych, imprez kulturalnych czy konkursów przeniosło się do przestrzeni 

internetu. Oto najważniejsze akcje i imprezy szkolne organizowane w formie online: ,,Mały gest 

– wielki cel”, ,,I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”- świąteczne zbiórki charytatywne, Światowy 

Dzień Autyzmu, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, ,,Szkoła do Hymnu”, Światowy Dzień bez 

papierosa; projekty i akcje w ramach programu ,,Szkoły Promującej Zdrowie”, m.in. Ruch to 

zdrowie, Europejski Dzień Śniadania, Jem zdrowo, ubieram się kolorowo. 
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Początkowy plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 na 2020 r. wynoszący 4.415.679,00 zł  

w czasie roku zwiększony do kwoty 4.583.881,00 zł został wykonany w 99,12 %. Wydatki szkoły 

w 2020  r. wyniosły 4.543.542,84 zł. Dla porównania wydatki szkoły w 2019 r. zamknęły się kwotą 

4.183.388,76 zł.  

 

5.3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta  

w Brzezinach 

Szkoła dysponuje 13 salami lekcyjnymi, w tym pracownią komputerową, a także 

3 świetlicami, biblioteką, salą gimnastyczną, salą gier i zabaw, salą do pracy indywidualnej 

z uczniem oraz boiskiem trawiastym. 

W styczniu 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 ogółem było zatrudnionych 17 nauczycieli  

w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Od września 2020 

roku w szkole ogółem zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 

w niepełnym wymiarze czasu pracy (łącznie 26), w tym 5 nauczycieli kontraktowych, 11 

minowanych, 10 dyplomowanych. W szkole jest zatrudnionych 7 pracowników obsługi, 

w administracji zatrudniona jest 1 osoba.  

W styczniu 2020 kontynuowało naukę 132 uczniów klas I-III i 23 dzieci w oddziale 

przedszkolnym. Od września 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach uczyło się 170 

uczniów, w tym w klasach I-III - 128, klasach IV-VI - 42 oraz 25 dzieci w oddziale przedszkolnym.  

W szkole odbywa się nauka języka angielskiego w klasach 0 – VI - łącznie dla 195 uczniów. 

Średnia ilość uczniów na klasę w roku 2020 – 22 uczniów. Najliczebniejszy oddział liczy 25 

uczniów, najmniej liczebny 20 uczniów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 ze względu na przedział wiekowy 5 -12 lat nie biorą 

udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

jednak nauczyciele, wychowawcy i specjaliści angażują dzieci w rozmaite konkursy edukacyjne, 

profilaktyczne i artystyczne wewnątrzszkolne, regionalne i ogólnopolskie, wśród których można 

wymienić: konkurs plastyczny „Zdrowo jem, więc chętnie i szybko uczę się”, konkurs plastyczny 

w ramach Światowego Dnia Bez Papierosa, organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Brzezinach, konkurs na wiersz o bibliotece, klasowy konkurs na grę 

planszową, ulubionego bohatera literackiego, na najciekawsze opowiadanie, pięknego czytania, 

konkurs plastyczny „Czytam, bo lubię”, konkurs „Znamy polskie legendy”, konkurs świetlicowy 

„Jeż kolczasty zwierz”, szkolny konkurs w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

62 

 

TRZYMAJ FORMĘ "Wesołe warzywa", udział w konkursie Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi – „Pamiętnik Trudnych Czasów”. Dla uczniów oddziału 

przedszkolnego (23 dzieci) zrealizowano program „Czyste powietrze wokół nas”. 

W styczniu 2020 r. troje uczniów szkoły posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Od września liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

wzrosła do czterech, w tym jedno dziecko z oddziału przedszkolnego. Dla tych uczniów 

zorganizowano zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z opracowanymi 

Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi.  

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii od 16 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3  

w Brzezinach zajęcia lekcyjne odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w następujących terminach: 

1) od 16 marca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. klasy I – VI oraz oddział przedszkolny, 

2) od 9 października do 19 października 2020 r. klasy I – VI oraz oddział przedszkolny, 

3) od 9 listopada 2020 r. do 18 stycznia 2021 r. klasy I – VI. 

W powyższych terminach (z wyłączeniem pierwszych dwóch tygodni okresu pierwszego, tj. 

od 16 marca do 29 marca 2020 r.) zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach 

odbywały się zdalnie w czasie rzeczywistym, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość z wykorzystaniem: platformy zbiorowej komunikacji zdalnej (internetowej) Skype oraz 

Microsoft Teams (od 11 maja 2020 r.), materiałów i funkcjonalności multibooków 

(interaktywnych podręczników elektronicznych). 

Zajęcia kształcenia na odległość były realizowane w ramach obowiązującego przed dniem 

wejścia w życie stosownych rozporządzeń MEiN w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.  

Uczniowie i rodzice są informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez 

niego ocenach przez dziennik elektroniczny, jak również przez ustalone przez szkołę 

i wychowawców klas kanały komunikacji elektronicznej (poczta email, strona internetowa szkoły, 

komunikatory elektroniczne).  

Od 1 września 2020 r. organizację pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach w kwestiach 

sanitarnych reguluje Procedura sanitarna pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława St. 

Reymonta w Brzezinach od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 

rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego. 

Początkowy plan budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 na 2020 r. wynoszący 1.658.210,00 zł  

w czasie roku zwiększony do kwoty 2.042.264,00 zł został wykonany w 98,08 %. Wydatki szkoły 
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w 2020 r. wyniosły 2.003.029,82 zł. Dla porównania wydatki szkoły w 2019 r. zamknęły się kwotą 

2.648.597,09 zł.  

 

5.4 Przedszkole Nr 1 w Brzezinach 

W placówce działa 8 oddziałów. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala 

organ prowadzący.  

Placówka posiada 6 sal dydaktycznych, salę gimnastyczną i sypialnię (zaadoptowane na sale  

zajęć), szatnię, bibliotekę, pracownię psychologiczno – logopedyczną, pracownię, w której są 

prowadzone warsztaty dla dzieci i pokój nauczycielski. Do dyspozycji dzieci są przestronne, 

kolorowe sale, wyposażone w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne 

zabawki.  

Stan kadrowy przedszkola 

na dzień Liczba 

dzieci 

Liczna 

oddziałów 

Etaty pedagogiczne Etaty obsługi  

i administracji 

01 stycznia 2020r. 198 8 21 ( w tym 1 na urlopie bezpłatnym, 2 

na urlopie rodzicielskim,) 

13 

31 grudnia 2020r. 192 8 18 ( w tym 1 na urlopie bezpłatnym) 13 

 

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wg stopni awansu zawodowego 

na dzień nauczyciele 

stażyści 

Nauczyciele 

kontraktowi 

Nauczyciele 

mianowani 

Nauczyciele 

dyplomowani 

Razem 

01 stycznia  2020r. 1 6 11 3 21 

31 grudnia 2020r. 0 5 10 3 18 

 

 Liczba dzieci wg grup wiekowych Liczba 

oddziałów 

Ogółem           

liczba 

dzieci 
na dzień 3 – 

latki  

3 – 

latki 

4 – 

latki 

4 – 

latki 

5 – 

latki 

5 – 

latki 

5 - 6 

latki 

6  -

latki 

01 stycznia  

2020r. 

25 25 25 25 25 25 23 25 8 198 

31 grudnia 

2020r. 

25 24 25 25 25 22 22 24 8 192 

 

W czasie, w którym przedszkole prowadziło swoją działalność w sposób nieograniczony 

obostrzeniami związanymi  z COVID -19 (tj. do 16 marca 2020 roku) dzieci uczestniczyły  

w wycieczkach na Targowisko Miejskie, do parku, na skrzyżowanie,  do Muzeum Regionalnego 

w Brzezinach,  do sklepu zoologicznego, do lecznicy weterynaryjnej. Przedszkolaki brały udział 

w spotkaniach ze strażakiem, ratownikiem medycznym, kucharzem, pielęgniarką, diabetykiem. 
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Przedszkole brało udział w akcjach i konkursach, których celem było podniesienie świadomości 

ekologicznej polegającej na dbałości o stan środowiska i oszczędnego korzystania  z jego zasobów 

m.in. zbiórka baterii we współpracy z firmą Reeba, zostań Super Zakrętakiem oraz w innych 

akcjach: góra grosza, zbiórce karmy oraz innych potrzebnych rzeczy dla psów ze schroniska  

w Głownie. W czasie pandemii wszystkie uroczystości przedszkolne odbywały się z zachowaniem 

reżimu sanitarnego w poszczególnych grupach wiekowych bez udziału rodziców. 

Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi powodowanymi różnymi czynnikami. Na zajęcia specjalistycznych 

uczęszczają dzieci zakwalifikowane po diagnozie wstępnej. W przypadku dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mających trudności w realizacji wymagań 

programowych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego 

przedszkole zapewnia tym dzieciom specjalne wsparcie realizowane w oparciu o indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez specjalistów z udziałem rodziców. W roku 

2020 z pomocy psychologiczno – pedagogicznej korzystało 4 dzieci. 

Od dnia 16.03.2020 r. do dnia 05.06.2020 r. Przedszkole przeszło w system nauki zdalnej 

realizowanej przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

W okresie czas od 08. 10.2020r. do 15.10.2020r. i od 10.11.2020r. do 16.11.2020r. (ze względu  

na sytuację epidemiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci, objęcie kwarantanną kilku grup 

wiekowych oraz brakiem personelu przebywającego na kwarantannie) przedszkole pracowało 

również w systemie nauki zdalnej prowadzonej przez nauczycieli zdolnych do pracy.  

Plan budżetu Przedszkola nr 1 na 2020 r. wynoszący 1.818.688,00 zł został wykonany w 86,84 

%. Wydatki przedszkola w 2020 r.  wyniosły 1.579.385,33 zł. Dla porównania wydatki przedszkola 

w 2019 r. zamknęły się kwotą 1.471.970,40 zł.  

 

5.5. Przedszkole Nr 3 w Brzezinach 

W budynku znajdują się: 4 duże sale zajęć (przeznaczone dla 25 dzieci każda),  mała sala zajęć 

(na 15 – 17 dzieci), biblioteka, niewielka sala gimnastyczna zaadoptowana na potrzeby grupy oraz 

dawny blok kuchenny. W 2020r. w ramach posiadanych środków budżetowych odnowiono 

pomieszczenie w piwnicy budynku z przeznaczeniem na magazyny. Ponadto w salach zajęć od 

strony południowej uzupełniono brakujące  rolety. 
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Stan kadrowy przedszkola 

na dzień Liczba 

dzieci 

Liczna 

oddziałów 

Etaty pedagogiczne Etaty obsługi i 

administracji 

01 stycznia  2020r. 161 7 

17, w tym: 14 – pełen etat 

4/25 - religia 

4/22 - tyflopedagog 

5/22 - psycholog  

9 

31 grudnia 2020r. 166 7 
15, w tym: 14 – pełen etat 

3/25 - religia 

9 + ½ etatu 

(sekretarka) 

 

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wg stopni awansu zawodowego 

na dzień 
nauczyciele 

stażyści 

Nauczyciele 

kontraktowi 

Nauczyciele 

mianowani 

Nauczyciele 

dyplomowani 
Razem 

01 stycznia  2020 r. 1 6 7 - 14 

31 grudnia 2020 r. 2 8 7 -  17 

 

 Liczba dzieci wg grup wiekowych 
Liczba 

oddziałów 

Ogółem           

liczba dzieci wiek dzieci 
3 – 

latki 

4 – 

latki 

5 – 

latki 

5 - 6 

latki 

4 - 5 

latki 

3 – 4 

- latki 

3 – 

latki 

na dzień 01 

stycznia  2020 r. 
22 25 25 25 21 20 23 7 161 

wiek dzieci 
3 – 

latki 

3– 

latki 

5– 

latki 

6– 

latki 

5-6 – 

latki 

4 – 

latki 

3-4 – 

latki 
  

na dzień 31 

grudnia 2020 r. 
25 24 25 25 21 24 22 7 166 

Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi powodowanymi różnymi czynnikami. Na zajęcia specjalistycznych 

uczęszczają dzieci zakwalifikowane po diagnozie wstępnej. W przypadku dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mających trudności w realizacji wymagań 

programowych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego 

przedszkole zapewnia tym dzieciom specjalne wsparcie realizowane w oparciu o indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez specjalistów z udziałem rodziców. Od 

stycznia 2020 r. z tego typu pomocy korzystało 2 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, zaś od września 2020 r. liczba tych dzieci zmniejszyła się do 1.   

Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzona jest nauka języka 

angielskiego. 

W roku 2020 planowana była realizacja projektu „Nasze rady na odpady” 

współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. Kwota dofinansowania wyniosła 27.518,00 zł. Ze względu na panującą sytuację 

epidemiczną czas realizacji projektu wydłużono do czerwca 2021 r. 

Od marca 2021 r. w związku z trwającą  pandemią Przedszkole nr 3 w Brzezinach, pracowało 

w zmienionych warunkach.  Działalność przedszkola została zawieszona na okres od 12.03.2020r. 

do 10.04.2020r. Nauczyciele wychowania przedszkolnego realizowali obowiązek zdalnego 

nauczania. Rodzice mieli możliwość w ścisłej współpracy z nauczycielami realizować choć w 
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części Podstawę programową wychowania przedszkolnego. W tej formie naukę nauczyciele 

prowadzili do końca roku szkolnego (30.06.2020r.). Od 6 maja 2020 r. uruchomiono trzy oddziały, 

do których mogło uczęszczać maksymalnie po ośmioro dzieci, co w pełni zaspokoiło potrzeby 

rodziców. Zrezygnowano ze zmianowości – w oddziale zawsze pracowały te same osoby 

wymieniając się co tydzień. W okresie wakacyjnym przedszkole pełniło dyżur w lipcu – 

uruchomiono dwa oddziały, do których uczęszczały również dzieci z Przedszkola nr 1. Od 1 

września 2020r. przedszkole funkcjonuje zgodnie z przyjętą organizacją – uruchomiono 7 

oddziałów, do których uczęszcza od 21 do 25 dzieci. Na koniec października 2020r. przypadł 

szczyt zachorowań spowodowanych koronawirusem. W związku z tym konieczne było czasowe 

zawieszenie zajęć – najpierw w oddziale III – w terminie 22 października 2020 – 26 października 

2020r., a od 27 października 2020r. do 05 listopada 2020r. w całym przedszkolu. W okresie 

zawieszenia zajęć nauczyciele prowadzili pracę zdalnie, a pracownicy obsługi pracowali 

stacjonarnie wykonując prace porządkowe i dezynfekcyjne. Od 6 listopada 2020 r. do końca roku 

2020 przedszkole funkcjonowało zgodnie z przyjętą organizacją. Realizacja Podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego odbywa się bez większych zakłóceń. Wyjątek 

stanowią zagadnienia związane z uspołecznianiem dzieci. Zgodnie z wytycznymi GIS 

przygotowano pomieszczenie do ewentualnego izolowania dzieci, u których podejrzewa się 

zakażenia koronawirusem. Do tej pory nie było ono wykorzystywane. 

Początkowy plan budżetu Przedszkola nr 3 na 2020 r. wynoszący 1.489.760,00 zł w czasie 

roku zwiększony do kwoty 1.611.824,00 zł. Wydatki przedszkola w 2020 r. wyniosły 1.460.706,52 

zł.  Oszczędności w budżecie wynikają z czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola  

w związku z pandemią COVID 19. Dla porównania wydatki przedszkola w 2019 r. zamknęły się 

kwotą 1.389.219,70 zł.  

5.6. Żłobek Miejski „Maluch" w Brzezinach 

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanego żłobka odbyło się 6 marca 2020 r., ale od dnia 25 

lutego 2020 r. placówka była już oddana do dyspozycji dzieci oraz ich rodziców. Od początku 

działalności placówki do chwili obecnej za pobyt dzieci w żłobku rodzice nie ponoszą opłat. 

W budynku żłobka znajdują się dwie sale zajęć dla dzieci, każda z zapleczem sanitarnym,  

miejscem przeznaczonym na leżaki i pomieszczeniem do przygotowywania mleka dla 

najmłodszych, obszerny hol z szatnią i wózkownią, sekretariat oraz gabinet dyrektora, gabinet 

pielęgniarki, schowki do przechowywania, zaplecze socjalne, pralnia. Wszystkie pomieszczenia 

są na dzień dzisiejszy w pełni wyposażone i przystosowane do pełnionych funkcji. 

Placówka posiada własną kuchnię, w której przyrządzane są posiłki dla podopiecznych. 
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Do Żłobka uczęszcza 43 dzieci. W sali turkusowej przebywa 22 dzieci poniżej drugiego roku 

życia. Sala różowa przeznaczona jest dla starszych dzieci, w której może przebywać 21 

podopiecznych. 

Stan kadrowy żłobka 

na dzień 
Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 
Etaty pedagogiczne/opiekunki 

Etaty obsługi  

i administracji 

03 luty 2020r. 43 2 10 pełnych etatów 3,25  

31 grudnia 2020r. 43 2 
9 pełnych etatów 

1 etat w wymiarze 3/4 
3,25  

Ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku placówka dysponowała 15 pracownikami. 

W żłobku obchodzone są różne uroczystości, tj.: urodziny dzieci, ubieranie choinki, 

walentynki, bal karnawałowy, Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Pluszowego Misia, Mikołajki, Dzień Myszki Miki. Opiekunki oprócz codziennego sprawowania 

opieki nad dziećmi, organizują również zajęcia edukacyjne, sensoryczne oraz ruchowe.  

W grudniu 2020 r. kadra żłobka wraz z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka 

zorganizowała zbiórkę rzeczy i artykułów spożywczych dla podopiecznych z Domu Pomocy 

Społecznej w Brzezinach oraz zbiórkę zabawek, produktów spożywczych i higienicznych oraz 

rzeczy codziennego użytku na potrzeby wychowanków Domu Dziecka dla Małych Dzieci 

mieszczącego się w Łodzi.  

Od 12 marca 2020 r. do 5 maja 2020 r. z uwagi na stan epidemii działalność żłobka została 

zawieszona. Od 6 maja 2020 r. placówka wznowiła funkcjonowanie, ale z ograniczeniami.  

Do placówki mogły uczęszczać dzieci rodziców, którzy przebywali na zasiłku opiekuńczym, oboje 

rodziców lub rodzic samotnie wychowujący pracujący zawodowo oraz rodzice pracujący  

w służbach zobowiązanych do zwalczania pandemii koronawirusa. Od tego czasu do końca 

czerwca 2020 r. do placówki uczęszczało 10 dzieci. Zgodnie z wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. placówka mogła 

objąć opieką wszystkie zapisane do żłobka dzieci. W dniu 16 listopada 2020 r. żłobek był 

nieczynny z powodu przeprowadzenia ozonowania pomieszczeń znajdujących się w placówce.  

Plan budżetu Żłobka Miejskiego „Maluch” w Brzezinach na 2020 rok wynosił  

1 058 812,60 zł i został wykonany w 69,75%. Wydatki żłobka w 2020 r.  wyniosły 738.521,79 zł. 

W 2020 roku w ramach projektu pn. „Utworzenie 43 nowych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 w żłobku w Brzezinach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania X.1 Powrót na rynek pracy osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wydatkowano środki w wysokości 510.430,35zł. 
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VI. POMOC SPOŁECZNA 

6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach 

Ogólny budżet MOPS w 2020 r. wyniósł :              21.723.629,18 zł 

 zadania zlecone                 17.253.948,35 zł 

 zadania własne                   4.469.680,83 zł 

W ramach budżetu wydatkowano m.in. na:  

 świadczenie wychowawcze „500+”               12.579.156,89 zł 

 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego                4.148.578,21 zł 

 wspieranie rodziny                      610.251,60 zł 

 Ośrodek Pomocy Społecznej                 1.454.805,37 zł 

 Domy Pomocy Społecznej                     814.420,91 zł 

 zasiłki okresowe, celowe i  pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe                       318.493,02 zł 

 zasiłki stałe                       471.362,27 zł 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                 356.532,00 zł 

 pomoc w zakresie dożywiania                    385.148,80 zł 

 pozostała działalność (Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+, „Wspomaganie 

bezdomnych”, Program ,, Wspieraj Seniora”)                 313.803,80 zł 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi                   153.475,74 zł 

 usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                           30.000,00 zł 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                               87.600,57 zł 

  

Środki finansowe przekazane z budżetu Miasta na realizację zadań statutowych Ośrodka 

przedstawia poniższa tabela.  

Rok 2018 2019 2020 

Dotacja z 

budżetu Miasta 
2.582.339,60 zł 3.011.640,30 zł 3.149.161,04 zł  
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W ciągu roku sprawozdawczego wpłynęło 876 wniosków o objęcie pomocą, sporządzono 

1417 wywiadów środowiskowych (w tym dla potrzeb innych organizacji np. OPS, ZUS, PCPR, 

Sądów, Policji) oraz do dotacji do czynszu – 249 wywiady.   

W stosunku do roku 2019 zanotowano spadek o 8,9 %  złożonych wniosków o pomoc. 

W rok 2020 w stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost liczby rodzin o 4,13 % korzystających 

z pomocy społecznej.  

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone 

Ośrodek w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizował świadczenia 

obligatoryjne - usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi dla 4 osób w 4 rodzinach 

w wymiarze 2040 godzin, na ogólną kwotę 51.000,00 zł. Usługi te świadczył Łódzki Oddział 

Okręgowy PCK w Łodzi.  

Ponadto Ośrodek wypłacał wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania 

opieki przyznane przez sąd dla 3 osób na ogólną kwotę   -  2.706,20 zł. 

Usługi opiekuńcze – zadania własne 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób, a są jej pozbawione udzielano pomocy w formie usług opiekuńczych. Usługami 

opiekuńczymi świadczonymi w domu chorego objęto 49 osób w wymiarze 13 893 godzin. Koszt 

tej usługi wyniósł 305.532,00 zł, a realizatorem był Łódzki Oddział Okręgowy PCK w Łodzi. 

Usługi opiekuńcze na przestrzeni lat 2018 -2020, utrzymały się na porównywalnym poziomie. 

Zasiłki 

W roku sprawozdawczym udzielano pomocy w formie: 

 zasiłków stałych, 

 

Analizę udzielonych świadczeń, w formie zasiłków stałych na przestrzeni lat  2018 – 2020 

przedstawia tabela poniżej. 

ROK Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 
Liczba świadczeń Koszt całkowity w zł 

2020 89 121 914 471.362,27  

2019 97 125 935 494.455,10  

2018 86 113 959 479.096,73  
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 zasiłków okresowych,  

Analizę udzielonych świadczeń, w formie zasiłków okresowych na przestrzeni lat  2018 – 

2020 przedstawia tabela poniżej. 

ROK 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

Liczba 

świadczeń 
Koszt całkowity w zł 

2020 111 253 640 232.493,02 

2019 116 279 552 176.997,65 

2018 100 224 428 134.962,06 

 

- zasiłki celowe i w naturze, w tym zasiłki celowe realizowane w ramach programu „Posiłek 

w szkole i w domu”, 

 

Analizę udzielonych świadczeń, w formie zasiłków celowych i w naturze na przestrzeni lat 

2018 – 2020 przedstawia tabela poniżej. 

 

ROK 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 
Koszt całkowity w zł 

W tym środki na  

zasiłki celowe zgodnie  

z art. 39 ustawy o ps  w zł 

2020 197 417 456.993,47  97.228,00  

2019 250 571 294.570,74  60.000,00  

2018 228 489 296.901,85  34.977,00  

 

Dożywianie dorosłych 

Pomoc przyznano osobom samotnym, chorym, starszym, bezrobotnym, bezdomnym oraz 

niepełnosprawnym. Analizę pomocy w postaci przyznania jednego gorącego posiłku dziennie dla 

osób dorosłych w latach 2018 – 2020 przedstawia tabela poniżej.  

ROK Liczba osób Liczba świadczeń Koszt całkowity w zł 

2020 29 5510 38.928.00  

2019 30 6330 38.034,16  

2018 35 7672 41.600,97  

 

Dożywianie dzieci 

W roku 2020 prowadzono dożywianie dzieci w szkołach.  Ze względu na brak możliwości 
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realizacji posiłków w szkołach w związku z epidemią choroby zakaźnej  COVID – 19 

zorganizowano pomoc w formie paczek żywnościowych dla dzieci w kwocie 9.272.00 zł.  

Analiza dożywiania dzieci na przestrzeni lat 2018 – 2020 przedstawia tabela poniżej. 

 

ROK Liczba dzieci Liczba świadczeń Koszt całkowity w zł 

2020 102 5540 89.378,80  

2019 112 13766 102.500,10  

2018 120 15840 108.974,18  

 

Domy pomocy społecznej 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 6 podań o umieszczenie w DPS. Wydano  6 decyzji 

kierujących. W 2020 roku w DPS umieszczono 5 osób. Zmarło 8 osób, z czego 1 oczekująca na 

umieszczenie, a 1 osoba zakończyła pobyt zgodnie z wydaną decyzją. 

 

ROK 
Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Koszt całkowity w 

zł 

Średni miesięczny koszt 

pobytu ponoszony przez 

Miasto w zł 

2020 33 321 814.420,91  2.056,62  

2019 31 318 813.600,38  2.187,10  

2018 34 319 745.209,98  1.826,50  

 

Odpłatność osób obowiązanych (dzieci, wnuki, rodzice, dalsi krewni) do partycypacji  

w kosztach pobytu członka rodziny w DPS za rok 2020 wyniosła 76.496,36 zł. W 2020 roku 

MOPS w Brzezinach zobowiązał na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji 12 osób do 

ponoszenia kosztów pobytu za 6 osób umieszczonych w DPS, z czego w 2 przypadkach, 8 osób 

zobowiązanych pokryło całkowity koszt pobytu osób umieszczonych w DPS (7 osób – DPS 

Brzeziny, 1 osoba – DPS Głowno), a w 4 przypadkach osoby zobowiązane pokryły częściowy 

koszt pobytu osób umieszczonych w DPS  (3 osoby – DPS Brzeziny, 1 osoba – DPS Dąbrowa). 
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Bezdomność 

Na rok 2020 zostały zawarte umowy z Towarzystwem im. Św. Brata Alberta na realizację 

zadania ,,Wspomaganie bezdomnych” polegającego na zapewnieniu schronienia dla bezdomnych 

mężczyzn z terenu Miasta Brzeziny. Koszt zapewnienia schronienia w formie Noclegowni 

stanowiła kwota 6.000,00 zł miesięcznie, a koszt schronienia w Ogrzewalni wyniósł 4.500,00 zł 

miesięcznie. Bezdomni w trakcie pobytu w Noclegowni mieli zapewnione schronienie. W 

Ogrzewalni bezdomni mogli skorzystać z posiłku, usług łazienniczych, pralni i dóbr kultury. 

Łączny koszt poniesiony na Ogrzewalnię i Noclegownię w 2020 roku stanowiła kwota 103.500,00 

zł.  

Ponadto zostały zawarte umowy – jedna ze Stowarzyszeniem „Panaceum” z Piotrkowa 

Trybunalskiego na zapewnienie schronienia bezdomnemu mężczyźnie (koszt 1.710,00 zł) i druga 

ze Stowarzyszeniem „Czarnocińskie Centrum Pomocy” w Dalkowie na zapewnienie schronienia 

bezdomnemu mężczyźnie  na kwotę 7.520,00 zł.  

Łączny koszt realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ,,Wspomaganie 

bezdomnych” w 2020 roku stanowi kwota 113.419,47 zł. 

Powody przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela. 

Przyczyny trudnej sytuacji życiowej 
2018 2019 2020 

Liczba    % Liczba    % Liczba    % 

Ubóstwo 302 79,26 255 72,65 253 69,70 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 8 2,10 14  3,99  18  4,96 

Potrzeba  ochrony macierzyństwa, w tym: 14 3,67 9  2,56 4  1,10 

wielodzietność 4  1,50 4   1,14 0 0 

bezrobocie 135 35,43 115 32,76 128 35,26 

niepełnosprawność 166 43,57 166 47,29 172 47,38 

długotrwała lub ciężka choroba 138 36,22 130 37,04 146 40,22 

Bezradność  w prowadzeniu gosp. 

domowego, w tym: 
345 90,55 216 61,54 229 63,09 

- rodziny niepełne 59 15,49 63 17,95 53 14,60 

 - rodziny wielodzietne 23 5,77 22 6,27 20 5,51 

Przemoc w rodzinie 4 1,05 9 2,56 5 1,38 

Potrzeba ochrony ofiar handlu  0 0 0 0 0 0 
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Alkoholizm 43 11,29 32 9,12 29 7,99 

Narkomania 5 1,31 3 0,85 1 0,28 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
3 0,79 3 0,85 5 1,38 

Trudności w integracji osób, które otrzymały 

status uchodźcy 
0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 0 0 0 0 5 1,38 

Sytuacja kryzysowa 46 12,07 60 17,09 73 20,11 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 5 1,38 

 

Ogółem w ramach zadań własnych udzielono pomocy na rzecz 363 rodzin i 674 osób  

w tych rodzinach na kwotę 1.622.915,56zł (w tym: środki własne gminy 673.911,47zł, dotacja na 

dofinansowanie dożywiania – 245.148,80 zł, dotacja na zasiłki okresowe w części finansowanej z 

budżetu państwa –  232.493,02 zł, dotacja na zasiłki stałe – 471.362,27 zł).  

 

Dzienne ośrodki wsparcia 

W 2020 r. zostało wydanych 36 decyzji kierujących do Środowiskowego Domu 

Samopomocy  w Brzezinach, z czego 27 decyzji dla osób z Miasta Brzeziny, 2 decyzje dla osób  

z Gminy Jeżów, 3 decyzje dla osób z Gminy Brzeziny oraz 4 decyzje dla osób z Gminy Dmosin. 

W Dziennym Domu Senior + utworzonych było 15 miejsc. W okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. na pobyt w Dziennym Domu Senior + zostało skierowanych 18 osób. Placówka jest 

miejscem opieki, spotkań, rekreacji i aktywizacji osób w wieku 60 +.  

W ramach prowadzonych działań dla seniorów były organizowane m.in. zajęcia z zakresu terapii 

zajęciowej i aktywności ruchowej. Świadczona była również opieka medyczna oraz poradnictwo 

psychologa, które miało za zadanie rozwiązywanie bieżących problemów społecznych. Ponadto 

były prowadzone spotkania okolicznościowe mające na celu integrowanie grupy poprzez wspólne 

spędzanie czasu w oparciu o tradycję - spotkania świąteczne, m in. Dzień Babci i Dziadka, 

Walentynki, Ostatki i Dzień Kobiet.  

W dniach od 12 marca 2020 r. do 25 maja 2020r. Dzienny Domu Senior + został zamknięty 

w związku chorobą zakaźną  COVID – 19. W tym czasie wszyscy uczestnicy Dziennego Domu 

Senior + otrzymali wsparcie w ramach pomocy żywnościowej - paczki z suchym prowiantem, 

a także produkty i półprodukty. Dodatkowo zostali objęci wsparciem psychologa i pracownika 

socjalnego. Od momentu wznowienia działalności Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje  

z zachowaniem ścisłych zasad reżimu sanitarnego. 
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Poradnictwo specjalistyczne 

Formy pomocy przedstawia poniższa tabela. 

Formy pomocy 2018 2019 2020 

Poradnictwo specjalistyczne (prawne, 

psychologiczne, rodzinne) 
210 rodziny 118 rodzin 182 rodziny 

Interwencja kryzysowa 46 rodzin 26 rodzin 57 rodzin 

Praca socjalna 499 rodzin 499 rodzin 448 rodzin 

Klienci Ośrodka mają możliwość korzystania z nieodpłatnych porad prawnych świadczonych 

przez zatrudnionego prawnika. Z porad prawnych skorzystało 37 osób. 

W roku 2020 odbyło się 1195 porad psychologicznych i spotkań terapeutycznych, w tym : 

 Dzienny Dom „Senior+” – 690, 

 Świetlica Środowiskowo – Terapeutyczna „Świetlik” – 32, 

 Poradnictwo dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin z terenu miasta Brzezin – 473. 

Świetlica Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” 

W 2020 roku do Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” w Brzezinach 

zapisanych dzieci w wieku od  6 lat do 15 lat było: 

 w okresie od stycznia do sierpnia – 25,  

 w okresie od września do grudnia – 33. 

W Świetlicy kontynuowana była współpraca z rodzinami, nauczycielami, pedagogami 

szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami, psychologiem oraz asystentem rodziny. 

Ponadto uczestnicy korzystali z dożywiania, w formie suchego prowiantu.  

Od 12 marca do 24 maja 2020 r. działanie placówki zostało zamknięte w związku z 

pandemią. Od 25 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (jak również w czasie ferii i wakacji 

szkolnych) zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. 

W czasie pandemii do obowiązków opiekunów nadal należało organizowanie pomocy 

wychowankom. Na potrzeby kontaktu z dziećmi został założony świetlikowy komunikator, w ten 

sposób opiekunowie mogli swobodniej kontaktować się z dziećmi, pomagać w odrabianiu lekcji, 

a także prowadzić różne zajęcia dodatkowe. Wydatki poniesione na działalność przedstawia 

poniższa tabela. 
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Rok 
Wydatki ponoszone na działalność Świetlicy 

Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik” w zł 

Liczba 

dzieci 

2020 128.475,74 33 

2019 155.824,73 24 

2018 150.365,69 32 

Świadczenia  rodzinne 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa 

tabela. 

ROK 2020 

Okres zasiłkowy 2019/2020 – 224 wnioski 

Okres zasiłkowy 2020/2021-  368 wniosków 

ROK 2019 

Okres zasiłkowy 2018/2019 – 293 wnioski 

Okres zasiłkowy 2019/2020-  479 wniosków 

ROK 2018 

Okres zasiłkowy 2017/2018 – 291 wniosków 

Okres zasiłkowy 2018/2019-  544 wniosków 

 

W okresie sprawozdawczym wydano 726 decyzji w sprawach o świadczenia rodzinne. 

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Ośrodek w roku 2020 odzyskał kwotę 

24.739,00 zł. Świadczenia nienależnie pobrane były potrącane z bieżących wypłat świadczeń 

rodzinnych oraz wpłacane na rachunek bankowy MOPS. 

Rok 2020 2019 2018 

Kwota odzyskanych 

nienależnie pobranych 

świadczeń  w zł 

24.739,00 11.502,00 14.147,00 

 

Fundusz alimentacyjny 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego przedstawia poniższa 

tabela. 

 

 

 

 

 

 

ROK 2020 

okres świadczeniowy 2019/2020 – 10 wniosków 

okres świadczeniowy 2020/2021 – 58 wniosków 

ROK 2019 

okres świadczeniowy 2018/2019 – 11 wniosków 

okres świadczeniowy 2019/2020 – 65 wniosków 

ROK 2018 

okres świadczeniowy 2017/2018 – 9 wniosków 

okres świadczeniowy 2018/2019 – 63 wniosków 
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W okresie sprawozdawczym wydano 68 decyzji w sprawach dotyczących funduszu 

alimentacyjnego, z czego 2 decyzje odmowne z powodu przekroczonego kryterium dochodowego 

lub niespełnionych warunków przyznania. 

 

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych Ośrodek w postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych odzyskał w 2020 roku świadczenia na kwotę (łącznie z odsetkami) 186.434,77 zł 

z czego: 60% tj. 54.858,52 zł stanowi dochód budżetu państwa, odsetki 95.003,92 zł,  

a pozostała części jest dochodem własnym gminy – 36.572,33 zł. 

W roku 2020 Ośrodek odzyskał 4.585,15 zł. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, 

z czego 2.292,61 zł stanowi dochód budżetu państwa, a 2.292,54 zł stanowi dochód własny Miasta. 

 

6.2. Środowiskowy Dom Samopomocy im. 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości 

Od 1 listopada 2018r. placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne 

„Ja-Ty-My”. W 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy realizował wszystkie założone 

w ofercie cele ogólne i szczegółowe. 

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach w 2020 r. 

Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 645.796,25 zł oraz wykorzystało wkład  rzeczowy 

w wysokości 17.121,44 zł. Wykorzystana dotacja wyniosła  645.012,74 zł. przy wydatkowaniu 

własnych środków finansowych w wysokości 11,60 zł oraz 1.474,58 zł pochodzących z innych 

źródeł (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 783,51 zł, 

która została zwrócona. Wysokość dotacji na jednego uczestnika ustalona została przez Wojewodę 

Łódzkiego i w 2020 r. wyniosła 1.752,50 zł miesięcznie. Ponadto na podstawie Programu „Za 

Życiem” na każdego uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi przekazywane były 

dodatkowe środki finansowe pochodzące także z budżetu państwa w wysokości 525,75 zł 

miesięcznie (łączna kwota w 2020 roku 23.658,75 zł). Wysokość przekazanych Placówce środków 

finansowych uzależniona była od frekwencji. Średnioroczna frekwencja uczestników w 2020 r. 

wyniosła 50 % ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego. W 2020 roku wydano 36 

decyzji kierujących do udziału w ŚDS dla osób z Brzezin i gmin powiatu brzezińskiego. 

Zatrudnienie personelu ŚDS przez cały 2020 rok kształtowało się na poziomie 6,7 etatu. Na 

2020 rok personel opracował tygodniowy rozkład zajęć oraz treningów: funkcjonowania  

w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności 

spędzania wolnego czasu, umiejętności praktycznych, kulinarny, gimnastyka 
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ogólnousprawniająca dostosowana do możliwości i potrzeb fizycznych uczestników, trening 

higieniczny, umysłu, twórczości, cyfryzacji, zajęcia wokalno-muzyczne i plastyczne oraz 

poradnictwo i inne działania. 

W zależności od potrzeb odbywały się indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  

(w tym z logopedą), trening lekowy, konsultacje psychologiczne oraz pracownika socjalnego dla 

uczestników i członków ich rodzin. Odbywały się zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, 

doskonalenia umiejętności czytania i pisania, liczenia oraz rozwiązywania zadań i łamigłówek, 

ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze, rozwój percepcji wielozmysłowej, niwelowania 

deficytów emocjonalno-społecznych. 

Ponadto uczestnicy (zarówno z Brzezin, jak i gmin powiatu brzezińskiego), których stan 

zdrowia tego wymagał, korzystali z usługi transportowej zapewnionej przez ŚDS.  

Ze względu na zagrożenie epidemiczne wirusem SARS-CoV-2 w dniach od 12 marca do 25 

maja 2020 r. oraz od 6 do 24 listopada 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy miał zawieszoną 

działalność stacjonarną. W tym czasie Zespół Wspierająco-Aktywizujący Placówki udzielał 

pomocy uczestnikom i ich rodzinom telefonicznie (kontynuując również terapię psychologiczną), 

pomagał osobom najmniej samodzielnym w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

dostarczał ciepły posiłek (oraz paczki świąteczne), utrzymywał kontakt z partnerami, prowadził 

dokumentację z realizacji zadania publicznego oraz promocję i informację dotyczącą działalności 

Domu na Facebook’u ŚDS. Pracownik socjalny  zapewnił wsparcie finansowe 19 uczestnikom w 

kwocie 2.000zł na rok (w sumie 38.000zł) w ramach środków PFRON w związku z zawieszeniem 

działalności ŚDS z powodu pandemii wirusa SARS-COV 2.  

Środowiskowy Dom Samopomocy organizował wydarzenia o charakterze integracyjno- 

aktywizującym i kulturalnym. W 2020 r. odbyło się w sumie 18 imprez okolicznościowych 

zorganizowanych przez personel dla uczestników ŚDS oraz imprez.  

W 2020 roku, w ramach działalności Domu, odbywały się zajęcia klubowe dla 4 osób. 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, realizator niniejszego zadania publicznego, 

zawarł porozumienie z Federacją Polskich Banków Żywności, na mocy którego w okresie styczeń 

– połowa marca 2020 r.  ŚDS odbierał z wyznaczonych przez Bank sklepów żywność. Produkty 

te wykorzystywane były do sporządzania potraw w ramach treningu kulinarnego.   
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VII. KULTURA 

7.1. Miejski Dom Kultury 

W wyniku pandemii działalność instytucji kultury została zawieszona w okresie 12.03.-

30.06.2020 r. oraz 15.10.-31.12.2020 r.   

Stan zatrudnienia na koniec 2020 r. wyniósł 8 osób (7,5 etatu), w tym 1 pracownik długotrwale 

nieobecny (1 etat). 

Miejski Dom Kultury w Brzezinach w ramach działań kulturalno-edukacyjnych, mimo 

obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, zorganizował (samodzielnie oraz we współpracy 

z instytucjami działającymi na terenie Brzeziny) wiele przedsięwzięć. Od 12 marca praca domów 

kultury zmieniła się diametralnie. Dział kultury rozpoczął pracę zdalną z domu. Zainicjowano 

akcję społeczną „Szyjemy dla swoich”, która polegała na charytatywnym szyciu maseczek. 

Uszyto 600 sztuk maseczek, które trafiły do Powiatowego Centrum Zdrowia, Towarzystwa 

Przyjaciół im. Św. Brata Alberta w Brzezinach, Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 

Przedszkola nr 1 w Brzezinach, Przedszkola nr 3 w Brzezinach i Żłobka Miejskiego „Maluch” 

 w Brzezinach.  

Pracownicy działu kultury uczestniczyli w 4 webinariach organizowanych przez Narodowe 

Centrum Kultury: „Dostosowanie instytucji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”; „O roli 

animacji/edukacji kulturowej w czasach pandemii”; „Ćwiczenia z czasem – jak mądrze pracować 

w domu?”; „Narzędzia do montowania filmów, tworzenia grafik i edycji zdjęć”.  

Działalność została przeniesiona do Internetu. Stworzono nowy profil na facebook’u.  

W ramach realizacji działań statutowych Miejski Dom Kultury w Brzezinach zorganizował 

następujące wydarzenia kulturalne: 

 

Lp. Nazwa 

imprezy 

Data 

realizacji 

Miejsce 

realizacji 

Rodzaj imprezy i krótki jej opis 

1. 

„VII Regionalny 

Konkurs Kolęd” 
10.01.2020 r. 

Sala konferencyjna 

UM Brzeziny 

Konkurs kolęd zorganizowany dla dzieci w czterech 

kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły 

podstawowe I-III, szkoły podstawowe IV-VI oraz 

szkoły podstawowe VII-VIII, gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalne. 

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w 

Brzezinach, Miejski Dom Kultury w Brzezinach, 

Miasto Brzeziny, Powiat Brzeziny, Gmina Brzeziny 

2. 

„EkoFerie 

z MDK” 

13.-

17.01.2020r. 

20-

24.01.2020r. 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 

Ferie organizowane dla dzieci z miasta Brzeziny, w 

programie pojawiły się m.in. warsztaty kreatywne, 

jedna wycieczka wyjazdowa w turnusie, wycieczka 

do Powiatowej Komendy Policji oraz wizyta 

strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.  
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3. Koncert 

symfoniczny 
24.01.2020 r. 

Filharmonia 

Łódzka 

Sekcja smyczkowa Orkiestry Symfonicznej FŁ oraz 

Ryan Martin Bradshaw – fortepian 

4. Koncert 

karnawałowo-

walentynkowy 

„Trio Mariachi” 

14.02.2020 r. 
Sala konferencyjna 

UM w Brzezinach 

Koncert muzyki latynoskiej wraz z poczęstunkiem. 

Organizator: Miejski Dom Kultury w Brzezinach, 

Restauracja Mexico Tacos 

5. Opera 

„Carmen” 
19.02.2020 r. 

Teatr Wielki w 

Łodzi 

 

6. Spektakl 

profilaktyczny 

pt. „Strach ma 

wielkie oczy” 

20.02.2020 r. 
Duża sala MDK w 

Brzezinach 

Spektakl dla dzieci ze szkół podstawowych. 

 

7. „Nowa twarz” 

warsztaty 

plastyczne 

21.02.2020 r. 
Duża sala MDK 

w Brzezinach 

Warsztaty tworzenia masek karnawałowych 

z papieru mâché. 

 

8. „Kultura jest 

Kobietą” pokaz 

filmowy 

08.03.2020 r. 
Sala kinowa MDK 

w Brzezinach 

Z okazji Dnia Kobiet odbył pokaz filmowy. 

 

9. 
„Geocaching” 22.05.2020 r.  

Dołączenie do międzynarodowej akcji polegającej 

na tropieniu skrzynek z ukrytymi rzeczami 

10. Projekt 

„Gąsienica jak 

malowana” 

22.05.2020 r. 
Park Miejski 

w Brzezinach 

Integracja mieszkańców Brzezin poprzez zabawę 

polegającą na dokładaniu kolejnych kamieni 

tworzących kolorową gąsienicę. 

11. Letnie wyjścia 

do lasu z 

elementami 

survivalu 

14.07., 21.07., 

28.07.2020 r. 

Nadleśnictwo 

Brzeziny 

Zajęcia dla dzieci w terenie. 

 

12. „Letnie seanse z 

MDK dla 

dzieci” 

17.07., 24.07., 

31.07., 07.08., 

14.08., 21.08, 

28.08.2020 r.  

Sala kinowa MDK 

w Brzezinach 

Projekcje filmów dla dzieci. 

 

13. 

„Osiedlówka”  

Osiedla 

mieszkaniowe w 

Brzezinach 

Zabawy podwórkowe dla dzieci. 

 

14. 
Wielka Zbiórka 

Książek 

08.09-

11.10.2020 r.  

Miejski Dom 

Kultury w 

Brzezinach 

Ogólnopolska akcja Fundacji Zaczytani.org, udało 

się zebrać 305 egzemplarzy 

15. „Czy mnie 

jeszcze 

pamiętasz” 

11.09.2020 r.  
Duża sala MDK 

w Brzezinach  

Spektakl słowno-muzyczny we współpracy 

ze Zbigniewem Pacurą 

16. „Latawcowy 

zawrót głowy” 
12.09.2020 r.  

Udział w wydarzeniu, wystawienie stoiska MDK. 

Organizator: Stowarzyszenie SkyTeam 

17. 

„Przystanek 

60+” 
15.09.2020 r. 

Sale MDK w 

Brzezinach 

Warsztaty zorganizowane we współpracy 

z Łódzkim Domem Kultury. W ramach projektu 

„Przystanek 60+” przeprowadzono zajęcia dla 

seniorów: „Las w słoiku”, „Biżuteria z filcu”, 

„Malarstwo”. 

18. 

Koncert zespołu 

Graphotype  
23.06.2020 r. 

Scena letnia 

Muzeum 

Regionalnego w 

Brzezinach 

Koncert zespołu w ramach „Koncertu solidarności 

z Białorusią”. 

Organizator: Miejski Dom Kultury w Brzezinach, 

Muzeum Regionalne w Brzezinach 

19. Wystawa 

latawców 
21-30.09.2020 r. 

Duża sala MDK 

w Brzezinach  

Wystawa latawców w ramach konkursu 

organizowanego przez Stowarzyszenie SkyTeam. 

20. Wystawa „1920 

Wojna 

Światów” 

25.09.-

31.10.2020 r. 

Duża sala MDK 

w Brzezinach 

Wystawa przygotowana przez Fundację KGHM 

Polska Miedź 

21. 
„Czas na 

młodych” 
02.10.2020 r.  

Duża sala MDK 

w Brzezinach 

Forum lokalne zorganizowane dzięki 

dofinansowaniu Polskiej Fundacji Dzieci 

i Młodzieży. Udział w wydarzeniu wzięli 
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nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, dyrektorzy 

i pracownicy jednostek kultury, sportu oraz radni 

miejscy. 

22. „Harcerki i 

harcerze w obronie 

Ojczyzny.  Rok 

1920” 

19-30.10.2020 r. 
Teren MDK w 

Brzezinach 

Wystawa zorganizowana dzięki uprzejmości 

Chorągwi Łódzkiej ZHP i Chorągwi Mazowieckiej 

ZHP  

23. 
„Mikołajki z 

MDK” 
04.12.2020 r. Teren miasta 

Akcja skierowana do dzieci. W rozdanych 100 

pakietach przygotowane były zestawy 

do wykonania prac plastycznych. 

24. 
„Łańcuch z 

recyklingu” 
09.12.2020 r.  

Teren MDK w 

Brzezinach 

Akcja skierowana do mieszkańców polegająca na 

dołączaniu łańcuchów zrobionych z rzeczy 

z recyklingu 

25. 

„Świąteczne 

warsztaty online 

dla seniorów” 

18.12.2020 r.  

Współorganizacja warsztatów z 3 instytucjami 

kultury z 3 różnych województw. 

Organizatorzy: Dom Kultury Stare Babice, 

MGOKSiR Gniewkowo, Zamek Świdwin – 

Ośrodek Kultury 

 

W porównaniu do 2019 r. ówczesne Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zorganizowało 

35 wydarzeń. 

W ramach stałej oferty dla mieszkańców zorganizowano od miesiąca stycznia do marca 

następujące zajęcia: 

 

L.p. 
Nazwa zajęć 

Średnia liczba 

uczestników 

1. Warsztaty plastyczne 

dla dzieci 
4 

2. Malarstwo dla 

dorosłych 
6 

3. Robotyka grupa 

przedszkolna 
4 

4. Robotyka szkoła 

podstawowa 
4 

5. Taniec dla dzieci 4 

6. Stretching I 4 

7. Stretching II 9 

8. Music Body 10 

 

W ramach swoich zadań pracownicy Działu Kultury zajmują się pisaniem wniosków o granty. 

W 2020 r. złożono ich 12 do różnych instytucji z których 4 uzyskały akceptację. Tego roku 

ogłoszono wyniki programu Infrastruktura domów kultury, w ramach którego wniosek został 

złożony w 2019r. 

Celem projektu Program Równać Szanse – Forum Lokalne „Czas na młodych” było 

zorganizowanie spotkania osób zawodowo związanych z młodzieżą oraz angażujących się  
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w sprawy młodych na terenie miasta Brzeziny, w czasie którego ustalono strategię rozwoju 

potencjału młodzieży w wieku 13-19 lat. Uczestnicy forum wymienili się doświadczeniami 

i obserwacjami w pracy z młodzieżą. Wypracowano strategię poprawy jakości oferty kierowanej 

do młodych ludzi. Efektem forum było również poszerzenie diagnozy społecznej powstałej na 

rzecz Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Czas trwania projektu: V-X 2020 r. Całkowita 

kwota zadania 7.400,00 zł. wnioskowana kwota 5.000,00 zł.  

Tematem przewodnim projektu Program Równać Szanse – Ogólnopolski Konkurs 

Grantowy „Niezależna Strefa Kulturalna” jest stworzenie przez młodych ludzi miejsca,  

w którym mogliby się spotykać, które stanie się dla nich strefą działań kreatywnych. Zadaniem 

projektu jest przygotowanie w przestrzeni miejskiej strefy dla młodzieży oraz zorganizowanie 

„Festiwalu twórczości młodych”. Czas trwania projektu: IX 2020 r. – IX 2021 r. Całkowita kwota 

zadania 33.270,00 zł. wnioskowana kwota 25.120,00 zł.  

„Zaproś nas do siebie!” jest programem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. 

Zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, 

budowanie relacji międzyludzkich. W programie wzięło udział jedynie 16 instytucji kultury  

z całego kraju. Cały zespół Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach miał możliwość wzięcia w 

nim udziału. Odbyło się 6 warsztatów online dla dyrektorów i koordynatorów, 3 spotkania online 

z zespołami wszystkich instytucji, 4 spotkania online indywidualne. Czas trwania projektu: IV – 

XII 2020 r.  

Projekt „Lokomotywą po wiedzę” ze względu na pandemię, został przeniesiony na rok 2021. 

W ramach projektu program Infrastruktura domów kultury, (złożonego w 2019 r. do 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) rozpoczęto remonty i doposażanie instytucji  

w sprzęty potrzebne do prowadzenia działalności statutowej. W 2020 r. wykonano remont: dachu 

budynku głównego wraz z wymianą orynnowania, 3 pomieszczeń: sali szkoleniowej (poziom -1), 

pomieszczenia socjalnego (poziom 0) oraz sali zajęciowej (poziom 1). Dokonano wymiany 4 

drzwi wejściowych do budynku od strony wschodniej i zachodniej. Zakupiono meble: 3 szafy, 10 

regałów, zestaw mebli do pomieszczenia socjalnego, 200 krzeseł, 21 stołów konferencyjnych, 

ekran projekcyjny oraz projektor. Ze środków dotacyjnych wydano  kwotę 140.000,00 zł, wkład 

własny wyniósł 48.951,78 zł. Czas trwania projektu: VII 2020 r. – XII 2021 r. Całkowita kwota 

zadania 383.700,00 zł. wnioskowana kwota 290.000,00 zł.  

 

 



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

82 

 

- sala zajęciowa przed i po remoncie 
 

 
 

- sala szkoleniowa przed i po remoncie 

 
 

- pomieszczenie socjalne przed i po remoncie 

 
 

 

Od stycznia redakcja „Brzezińskiego Informatora Tygodniowego” mieści się w holu Urzędu 

Miasta Brzeziny. W 2020 r. zostało wydanych 30, w tym 3 online (36 – 2019 r.), numerów gazety 

BIS. Nakład gazety wynosi ok. 1600 egz. Przychód wyniósł 132.497,54 zł (165.331,41 zł – 2019 

r.), w tym z kolportażu 36.848,70 zł (33.865,00 zł – 2019 r.), ze sprzedaży ogłoszeń 95.648,84 zł 

(131.466,41 zł – 2019 r.). Koszty wyniosły 192.333,08 zł (209.990,49 zł – 2019 r.) w tym, koszt 

kolportażu 3.118,12 zł (4.554,49 zł – 2019 r.), druku gazety 39.700,80 zł (54.518,40 zł – 2019 r.), 

wynagrodzenia 148.505,56 zł (148.427,60 zł – 2019 r.). 
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Miejski Dom Kultury w Brzezinach ma powierzchnię użytkową 1480,98 m2. Na własne cele 

biurowe wykorzystywał 31 m2. MDK korzystał z trzech sal, w których do marca były prowadzone 

cykliczne zajęcia. Sale widowiskowe oraz szkoleniowa użyczane były nieodpłatnie na cele 

niezwiązane z działalnością zarobkową następującym organizacjom społecznym  

i stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu „Młodzi Duchem”, Stowarzyszeniu Patriotyczne Brzeziny, 

Hufiec ZHP Brzeziny, Brydż Brzeziny, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa. W 2020 r. zostały oddane w stały najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 

451,26 m2. Na zasadach komercyjnych wynajmowano sale widowiskowe oraz szkoleniową. 

Łączna kwota z tytułu wynajmowanych sal i pomieszczeń wyniosła 155.704,20 zł (182.037.93 zł 

– 2019 r.). Kwota zwrotu za media wyniosła 34.045,77 zł (35.205,79 zł – 2019 r.). 

Przychód w 2020 r. wyniósł 1.073.849,08 zł (1.065.206,53 zł – 2019 r.), na który składały się 

dotacja podmiotowa w wysokości 553.000,00 zł (634.000,00 zł), pozyskane środki zewnętrzne  

w wysokości 158.000,00 zł (0,00 zł – 2019 r.) oraz przychód wypracowany przez jednostkę  

w wysokości 362.849,08 zł (431.206,53 zł – 2019 r.).   

Koszty wyniosły 1.015.208,97 zł (1.050.593,44 zł – 2019 r.), w tym m.in. zużycie materiałów 

i energii 197.887,43 zł (117.216,73 zł – 2019 r.), usługi obce 224.236,18 zł (332.186,03 zł – 2019 

r.), podatki i opłaty 28.326,23 zł (37.062,22 zł – 2019 r.), wynagrodzenia 418.867,49 zł 

(425.386,26 zł – 2019 r.), ubezpieczenia i inne świadczenia społeczne 67.202,21 zł (69.048,83 zł 

– 2019 r.). 

Do ograniczenia kosztów przyczynił się brak organizacji wydarzeń plenerowych typu dni 

miasta oraz zawieszenie zajęć stałych będących w ofercie domu kultury. W ramach tarczy 

antykryzysowej Miejski Dom Kultury uzyskał 50% ulgę z tytułu składek ZUS za okres trzech 

miesięcy.  

 

7.2. Miejska Biblioteka Publiczna 

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach jest samorządową, samodzielną instytucją 

kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury.  

Powiat brzezińsk,i działając w porozumieniu z Miastem Brzeziny w 2020 r., przeznaczył na 

realizację zadania w postaci powierzenia MBP w Brzezinach funkcji biblioteki powiatowej 

12.000,00 zł. Biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 5 bibliotekami gminnymi  

w powiecie brzezińskim.  

W 2020 r. kadrę merytoryczną biblioteki tworzyły 4 osoby na stanowiskach bibliotekarskich. 

W bibliotece funkcjonują w sumie cztery działy: Administracji i Obsługi, Gromadzenia, 
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Opracowywania i Udostępniania Zbiorów, który służy w szczególności dorosłym czytelnikom, 

Informacyjno- bibliograficzny w ramach, którego funkcjonuje Czytelnia dla Dorosłych oraz  

Oddział dla Dzieci.  

 W 2020 r. w sumie zarejestrowano 14.317 odwiedzin czytelników, którzy wypożyczyli 

25.750 woluminów, w tym Oddziale dla Dzieci odwiedziny wyniosły 5.114, a wypożyczenia 7.617 

książek. Mimo pandemii COVID-19 w  porównaniu do 2019 roku  odnotowano  tylko niewielki 

spadek, jeśli chodzi  o ilość zarejestrowanych czytelników. W ciągu roku zarejestrowano 2009 

czytelników, co w porównaniu z rokiem 2019, wykazuje spadek o 243 osoby. Dzieci 

zarejestrowanych było 984, co oznacza spadek o 136 czytelników. W sumie miało miejsce 25 750 

wypożyczeń na zewnątrz, w tym dla dzieci 7.617. W 2020 r. biblioteka pozyskała dotację na zakup 

książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych”. Ze środków ministerstwa zakupiono 269 woluminów 

za kwotę 6.500,00 zł, w tym 130 woluminów za kwotę 2.198,00 zł dla Oddziału dla Dzieci. Ze 

środków przekazanych przez Miasto Brzeziny zakupiono  482 woluminy za kwotę 15.358,00 zł, 

w tym dla Oddziału dla Dzieci 134 woluminy za kwotę 3.348,00 zł. Ogółem zakupiono 751 

woluminów za kwotę 21.858,00 zł, w tym dla Oddziału dla Dzieci 264 woluminy za kwotę 

5.546,00 zł. W formie darów dla biblioteki przekazano od czytelników indywidualnych 186 

woluminów na kwotę 3.444,00 zł.  Kupowane były tytuły nominowane do Nike, Paszportów 

Polityki. Biblioteka posiada też bogatą ofertę dla dzieci w zakresie beletrystyki. W 2020 roku 

zubytkowano w sumie 140 zniszczonych egzemplarzy. Pozyskiwanie nowych wydawnictw 

następowało poprzez zakup ze środków budżetowych placówki, dotacji celowych z ministerstwa 

oraz drogą darów przekazywanych na rzecz biblioteki. Na dzień 31.12.2020 r. biblioteka posiadała 

66.813 woluminów, w tym w Oddziale dla Dzieci – 17.705. W 2020 r. prenumerowano także 33 

czasopisma, w tym 5 dla dzieci.  

W 2020 r. promocja książki i biblioteki przebiegała głównie poprzez Internet: Z bardziej 

znaczących wystaw warto wymienić wystawę zabawek tekstylnych, ceramiki,  zdjęć z podróży po 

Irlandii, o Janie Pawle II udostępnioną przez Centrum Historii Sportu w Lublinie,  czy  

nagrodzonych ilustracji z książek dla dzieci w ramach konkursu „JASNOWIDZE”. 

W związku z pandemią biblioteka była dwukrotnie zamknięta dla czytelników, jednak 

pracownicy obecni w pracy udzielali pomocy telefonicznej.  
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Zbiory biblioteczne w placówce 

Rok Książki W tym Oddział dla Dzieci 

2018 65135 16.836 

2019 66016 17.411 

2020 66.813 17.705 

Struktura zakupów książek w 2020 r. 

 ogółem w tym z dotacji MKiDN 

MBP w Brzezinach 751 269 

w tym: Oddział dla 

Dzieci 

264 130 

Czasopisma - prenumerata 

Rok Ilość prenumerowanych 

czasopism 

W tym Oddział 

dla Dzieci 

Ogółem wydatkowana 

kwota 

2018 26 3 7.202,27 zł 

2019 29 3 7.311,25 zł 

2020 33 5 9.346 

Czytelnicy ogółem 

 2019 2020 Różnica 

ogółem 2252 2009 -243 

w tym: Oddział dla Dzieci 1120 984 -136 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz  

 książki 

Ogółem 2018 rok 31.277 

w tym: Oddział dla Dzieci 10.224 

Ogółem 2019 rok 30.302 

w tym: Oddział dla Dzieci 9.970 

Ogółem 2020 rok 25.750 

w tym: Oddział dla Dzieci 7.617 

Udostępnienie zbiorów na miejscu  

 książki czasopisma razem 

Ilość udostępnień 2018 4353 6420 10.773 

w tym: Oddział dla Dzieci 2994 440 3.434 

Ilość udostępnień 2019 3782 6519 10.301 

w tym: Oddział dla Dzieci 2619 470 3.089 

Ilość udostępnień 2020 777  3.248 4.025 

w tym: Oddział dla Dzieci 523 93 616 
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Odwiedziny w bibliotece  

 
Odwiedziny 

ogółem 
Wypożyczalnia 

Czytelnia 
Imprezy  

w 

bibliotece 

ogółem w tym ilość osób 

korzystających  

z Internetu 

2018 rok  26637 13980 6204 3862 2591 

w tym: Oddział 

dla Dzieci 
15197 5911 2826 3355 3105 

2019 rok  33594 20733 5636 1033 6192 

w tym: Oddział 

dla Dzieci 
18935 6240 7990 690 4015 

2020 rok 14480 12018 1683 616 163 

w tym: Oddział 

dla Dzieci 
5243 4587 417 110 129 

 

Plan budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach na 2020 r. wynoszący 480.000,00 

zł został wykonany w 86,30%. Wydatki w 2020 r. wyniosły 414.251,00 zł. Dla porównania 

wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. zamknęły się kwotą 535.526,50zł i stanowiły 

98,53% planu.  

 

7.3. Muzeum Regionalne 

Muzeum Regionalne w Brzezinach istnieje od 1972 roku. Instytucja działa w sferze 

upowszechniania kultury, oświaty i wiedzy historycznej. Muzeum realizuje swoje cele określone 

w Statucie poprzez: gromadzenie dóbr kultury w zakresie archeologii, historii, militariów, 

numizmatyki, rzemiosła artystycznego, sztuki, sztuki ludowej, techniki oraz materiałów 

ikonograficznych i dokumentacyjnych. 

Na 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 9 pracowników (5 etatów). 

W 2020 r. powiększono zbiory dzięki darowiznom osób prywatnych: portret Żyda nieznanego 

twórcy, olej, okres międzywojenny, lira - okres międzywojenny. 

W 2020 r. w Muzeum Regionalnym w Brzezinach funkcjonowały następujące wystawy stałe:   

 Budynek główny: 

 Zaginione miasto  - wystawa archeologiczne prezentująca historię Brzezin i okolic od 

pradziejów po XVII wiek współfinansowana z programu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w 

ramach konkursu przeprowadzonego przez Łódzki Dom Kultury.  

 Wielokulturowe Miasto Krawców – ekspozycja prezentująca rozkwit miasta od końca XIX 

w. po II wojnę światową związany z rozwojem krawiectwa nakładczego. 
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 Salonik mieszczański z przełomu XIX i XX w. Obok wystroju wnętrz na wystawie zapoznać 

można się z wybitnymi brzezinianami – mieszkańcami pałacyku - obecnej siedziby Muzeum. 

 Oficyna: 

 W warsztacie mistrza Ambrozińskiego - warsztat krawiecki zrekonstruowany na podstawie 

reportażu  Konrada Wrzosa opublikowanego w książce Oko w oko z  kryzysem: reportaż z podróży 

po Polsce (Warszawa 1933 r.). Zgromadzono tam również najważniejsze urządzenia użytkowane 

w brzezińskim krawiectwie nakładczym przed 1939 r.,(wilk, dziurkarka, nóż krajczy, prasulce). 

Wystawy czasowe 

W 2020 roku w muzeum ze względu na pandemię zrealizowano jedynie kilka wystaw 

czasowych. Wernisaże odbywały się w czasach luzowania sanitarnych obostrzeń. 

7 lutego - otwarcie  wystawy "Przestrzeń końca czasu..." Alicji Woźniak i Andrzeja 

Białkowskiego. Będzie okazja spotkania z autorami i wysłuchania ich opowieści o żydowskich 

cmentarzach Huculszczyzny. 

12 czerwca - otwarcie wystawy „Zbrodnia Katyńska” przygotowanej przez pracowników 

łódzkiego oddziału IPN-u (projekt plastyczny – dr Milena Romanowska, scenariusz – Paweł 

Kowalski). 

3 lipca - otwarcie wystawy pt. „To nie mieści się w głowie”, na której zaprezentowano 

prace Pawła Łyjaka (Warszawa), Marii Piątek (Warszawa), Marty Pabian (Kielce) i Bartka 

Jarmolińskiego (Łódź).  

W 2020 roku Muzeum kontynuowano działalność Dziecięcej Akademii Muzealnej, ale 

jedynie w styczniu i lutym, czyli do czasu zamknięcia szkół. Ten projekt realizowany jest od pięciu  

lat przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Brzezinach. Od września do maja 2020 r.  

w zajęciach Akademii uczestniczyło pięć klas tej szkoły.   

Poza tym w ramach działalności kulturalno-oświatowej Muzeum zrealizowano: 

 12 stycznia - organizacja 29. finału WOŚP w Brzezinach, 

  31 stycznia - promocja publikacji  pt. Brzeziny i region. Przeszłość w narracji 

interdyscyplinarnej stanowiącej pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w czerwcu,  

  2 maja - uroczyste inauguracyjne wciągnięcie flagi na wieży muzeum przez burmistrz 

Ilonę Skipor oraz starostę, 

 1 sierpnia - uroczystość 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - organizacja 

wspólnego śpiewania powstańczych szlagierów, 

 19 sierpnia - Capstrzyk w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej zorganizowany ku czci 

brzezinian - uczestników wojny polsko-bolszewickiej  z udziałem wojewody łódzkiego Tobiasza 

Bocheńskiego,  
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 31 sierpnia - XI Koncert u Zbyszka na podwórku Warszawskie Combo Taneczne Janka 

Młynarskiego, 

 16 czerwca - we współpracy z klasztorem oo. Franciszkanów zorganizowaliśmy  

w Amfiteatrze Jana Pawła II pokaz tańca dawnego w wykonaniu kutnowskiej grupy tańca "La 

Danse" połączony z prelekcją na temat historii brzezińskiego klasztoru, 

 20 września - koncert białoruskiego zespołu "Graphotype" w ramach akcji wspierającej 

wolnościowe dążenia Białorusinów zorganizowany we współpracy z MDK w Brzezinach, 

 30 września - koncert pieśni chasydzkich w wykonaniu Symchy Kellera do wnętrza 

pałacyku, organizowany w ramach EDD we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-

Kulturalnym Ethnos,  

 listopad - finał  XII Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. A. Babaryko "Świat 

Niedopowiedziany" organizowany we współpracy z Domem Literatury w Łodzi. W tym roku nie 

było gali finałowej, ograniczono się jedynie do ogłoszenia wyników w internecie. 

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu Muzeum wykorzystano na przeprowadzenie prac 

remontowych wnętrz zabytkowych budynków. Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 

konieczne było odmalowanie wszystkich sal wystawowych, świetlicy  i pomieszczeń biurowych. 

Wykorzystując wymianę dachu na oficynie zaaranżowano od nowa magazyn na poddaszu. 

Zlikwidowano ścianki działowe, tworząc jedną, dużą przestrzeń magazynową. Wyposażono 

magazyn w nowe regały. Dzięki temu zdołano pomieścić wszystkie zabytki nieeksponowane na 

wystawach stałych w jednym miejscu, w którym utrzymać można odpowiednie warunki do 

przechowywania muzealiów. 

Ponadto ten okres i wynikające z ograniczenia działalności oszczędności (mniej wydatków na 

organizację imprez, zwroty z ZUS-u) na urządzenie kawiarenki w budynku oficyny. Niestety  

w ubiegłym roku mogła ona funkcjonować tylko w jeden weekend. Jest już jednak w pełni 

wyposażona i przygotowana do natychmiastowego wznowienia działalności.     

W 2020 r. budżet Muzeum Regionalnego wyniósł 460.000,00 zł, z których 450.000,00 zł 

stanowiła dotacja z Miasta Brzeziny. Wykonanie budżetu wyniosło 445.479,58 zł, co stanowi 

99,02%.   
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VIII. SPORT I REKREACJA 

8.1. Centrum Kultury Fizycznej  

W skład majątku CKF wchodzi pływalnia kryta oraz stadion miejski, na którego terenie 

znajdują się: boisko trawiaste główne z bieżnią, trybuny, boisko boczne trawiaste z nowo powstałą 

trybuną, boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą do hokeja na trawie, korty tenisowe  

o nawierzchni z mączki ceglanej, budynek szatniowo-sanitarny użytkowany podczas treningów  

i rywalizacji sportowej, budynek wielofunkcyjny składający się z  części przeznaczonej na 

rehabilitację, z domu dziennego pobytu dla osób starszych Senior+ oraz wydzielonej części 

piwnic, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze oraz pomieszczenia magazynowe dla 

stowarzyszeń kultury fizycznej. 

Z obiektów stadionu  korzystały następujące stowarzyszenia sportowe z naszego miasta: BKS 

„Start”, K.S. „Hokej– Start– Brzeziny”, K.S. „Rekord Brzeziny”, „Brzezińskie Stowarzyszenie 

Tenisowe”.  Korzystanie z obiektu odbywało w oparciu o umowy barterowe m.in. w zamian za 

wykonywanie prac obsługowych na obiektach, co zawierały zapisy umowne. Stowarzyszenia te 

prowadziły na stadionie treningi i przeprowadzały rozgrywki zgodnie z przedłożonymi 

harmonogramami. Uruchomione zostały komercyjnie korty tenisowe. W wielofunkcyjnym 

budynku znajduje się Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych Senior+ oraz miejsce do 

prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Jedno z pomieszczeń jest udostępnione na prowadzenie 

działalności w zakresie rehabilitacji. W podpiwniczeniu budynku znajdują się pomieszczenia 

magazynowe udostępnione stowarzyszeniom. 

W 2020 roku na terenie stadionu wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja 

infrastruktury stadionu miejskiego – Etap II”. Opisane w punkcie 3.4  

W 2020 roku z pływalnia kryta pracowała od stycznia do 11 marca. Brak możliwości 

świadczenia usług ze względu na obowiązujące obostrzenia trwał do 15 czerwca. W okresie 

pandemii wykonano drobne prace konserwacyjne, na których wykonanie zawsze brakuje czasu  

w przerwie technologicznej a pracownicy kasy, sprzątania i ratownicy zostali skierowani na 

przestój, który trwał dla pracowników do 31 maja. Od początku czerwca przystosowano pływalnię 

do nowych zasad oraz wytycznych GIS i wznowiono działalność w reżimie sanitarnym w dniu 15 

czerwca na 50 % obłożenia, a od sierpnia na 75% obłożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Od września uruchomiono grupy ćwiczebne, poprzez które pływalnia generuje dużą cześć 

wpływów. Niestety z dniem 16 października 2020 r. wyłączona została ponownie działalność 

pływalni. W okresie od 17 października 2020 r. kadra została skierowana na przestój a pracownicy 
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techniczni skoncentrowali się na planowanej zmianie w infrastrukturze wewnętrznej pływalni 

związanej z utworzeniem mini salki fitness. Salka będzie nową ofertą pływalni, która w swoich 

zasobach już jest wyposażona w dodatkową wentylację mechaniczną, szatnię a także została tak 

zaplanowana, aby mogły się odbywać w niej zajęcia z fitnessu oraz korzystanie ze sprzętu z grupy 

kardio.  

Na stanowiskach kasowych została przeprowadzona aktualizacja programu kasowego ESOK.  

Na pływalni prowadzone były również zajęcia sekcji pływackiej stowarzyszenia „Nautilus”, 

którego podopieczni i prowadzący  przystosowali się do obowiązujących na pływalni zasad  

i reżimu sanitarnego w tym ciężkim dla wszystkich czasie.  

Na koniec 2020 roku w CKF zatrudnionych było 17 osób -  16,5 etatu.  

Centrum Kultury Fizycznej również organizuje, współorganizuje i wspiera inne 

przedsięwzięcia sportowe. Od 2020 roku zajmujemy się obsługą boisk wielofunkcyjnych Moje 

Boisko „Orlik 2012” funkcjonujące przy szkołach podstawowych oraz jest organizatorem 

Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej odbywającej się na tych obiektach.  

Okres pandemii koronawirusa przekłada się bezpośrednio na przychody CKF. Przychody 

netto z usług podstawowych pływalni oraz najmów i innych przychodów wyniosły w 2020 roku  

netto: 497.868,27 zł, co stanowi prawie 45% dochodów uzyskanych w roku 2019. Wynik ten 

należy uznać jako bardzo dobry, biorąc pod uwagę fakt wyłączenia obiektu w najbardziej 

przychodowych dla CKF sześciu miesiącach roku, które w porównaniu do lat ubiegłych 

generowały ponad 60 % całych przychodów CKF. W porównaniu do lat ubiegłych uzyskiwane 

wyniki finansowe oscylują na poziomie ponad 1 mln. zł netto. Wydatki, które zostały ograniczone 

ze względu na przestój obiektu pływalni wyniosły 1.855.624,57 zł (z remontami i usługami 

związanymi z inwestycjami w infrastrukturę ale bez inwestycyjnych)  brutto. Poniesione koszty 

wynikają z faktu wykonania prac modernizacyjnych i remontowych na obiektach, zakupu 

materiałów na salkę fitness, zainstalowaniem wentylacji mechanicznej w szatni i salce oraz 

zakupieniem części jej wyposażenia.  

Wydatki Centrum Kultury Fizycznej w 2020 r. wyniosły 1.910.424,57 zł, przy osiągniętych 

dochodach wynoszących 497.868,27 zł. Dla porównania wydatki za rok 2019 wyniosły 

1.986.711,41 zł, przy dochodach wynoszących 1.118.269,71 zł.    
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IX. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STATEGII 

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Brzeziny przyjęty uchwałą Nr XLV/319/2017 Rady 

Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2017 roku. 

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla miasta Brzeziny przedstawiono przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, których realizacja ma doprowadzić do zniwelowania lub ograniczenia 

występowania zjawisk kryzysowych na terenie obszaru rewitalizacji. 

W roku 2020 zrealizowano następujące inwestycje wpisujące się w projekty podstawowe 

zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji: 

 Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w Brzezinach w ramach 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „Poprawa infrastruktury drogowej” – inwestycja opisana  

w Rozdziale III raportu Informacje finansowe i inwestycyjne pkt.3.4.7. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego w ramach 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz 

deszczowej” - inwestycja opisana w Rozdziele XII raportu Spółki komunalne pkt.12.1. 

 Rewitalizacja infrastruktury stadionu miejskiego – etap II w ramach przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego „Poprawa infrastruktury na terenie Stadionu Miejskiego” –  inwestycja 

opisana w Rozdziale III raportu Realizacja inwestycji ze środków wewnętrznych pkt.3.5.6. 

W związku z funkcjonowaniem GPR-u wydano 26 zaświadczeń potwierdzających położenie 

nieruchomości w obszarze rewitalizacji bądź stwierdzające brak położenia nieruchomości w tym 

obszarze.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny zatwierdzony został 

Uchwałą Nr XXVII/120/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2005r. Nr 51, poz. 534) i w roku 2019 obowiązywał wraz z następującymi zmianami: 

- Uchwała Nr XLVI/236/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działek z obrębu nr 7, położonych między ulicami Głowackiego i Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2014 r. poz. 1315), 

- Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3178), 
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-  Uchwała Nr XXXI/199/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

jedenastu obszarów położonych na terenie miasta w części dotyczącej obszaru nr 8 (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2016 r. poz. 4769), 

-  Uchwała Nr XXXI/229/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 

5702), 

-  Uchwała Nr XXXI/230/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 

5703), 

-  Uchwała Nr XXXI/231/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. 

poz. 5729). 

Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. utrzymał w mocy prawnej 

zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny z 1994r., 

przyjęte poniżej wymienionymi uchwałami, obowiązującymi na dzień sporządzenia 

przedmiotowej informacji w całości lub w części: 

- Uchwała Nr XXIII/37/96 Rady Miejskiej w Brzezinach z dnia 31 maja 1996 r. w sprawie zmiany 

miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz. Urz. Woj. 

Skierniewickiego z 1996r. Nr 13, poz. 110), (uchwała oznaczona na rysunku planu z 2004 r. jako 

obszar „B”), 

- Uchwała Nr XXXII/24/97 Rady Miejskiej W Brzezinach z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie 

zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz. 

Urz. Woj. Skierniewickiego z 1997 r. Nr 14, poz. 71), (uchwała oznaczona na rysunku planu  

z 2004 r. jako obszar „A”). 

- Uchwała Nr XXIII/60/2000 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2000 r. w sprawie 

zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 7, poz. 63) (uchwała oznaczona na rysunku planu z 2004 r. jako 

obszar „C”). 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęty jest obszar całego miasta.  
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W roku sprawozdawczym wydano:148 wypisów z planu, 72 - wyrysy z planu,1 - wypis ze 

studium, 1 - wyrys ze studium. 

Obowiązujące plany były również podstawą do wydawania zaświadczeń o zgodności 

zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do orzekania o podziałach 

nieruchomości. 

Ponadto wskazać należy, że wszyscy zainteresowani planami zagospodarowania przestrzennego 

obowiązującymi w mieście Brzeziny mieli możliwość korzystania z portalu mapowego 

dostępnego pod adresem http://mapa.inspire-hub.pl/#/brzeziny, który prezentuje obowiązujące 

plany miejscowe w sposób czytelny i przejrzysty. Portal pozwala m.in. na sprawdzenie sposobu 

zagospodarowania wyszukanej działki, sprawdzenie powierzchni działek, czy pobranie rysunków 

i tekstów uchwał obowiązujących dokumentów planistycznych. 

W roku 2020 trwały procedury nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie następujących uchwał Rady Miasta Brzeziny:  

- Uchwała Nr XXV/161/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 6 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego, 

projektowanej drogi KDZ/KDG, Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego zmienionej uchwałą 

Nr XLI/277/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017 r. 

- Uchwała Nr XXV/162/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic: Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, 

Polnej, projektowanej drogi KDG oraz południowo-wschodniej granicy miasta zmienionej 

uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/278/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.  

i Nr XLIV/309/2017 z dnia 28 września 2017 r. 

- Uchwała Nr XXV/163/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Sejmu Wielkiego, 

Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej zmienionej uchwałą Rady 

Miasta Brzeziny Nr XLI/279/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. 

- Uchwała Nr XXV/164/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego zmienionej 
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uchwałami Rady Miasta Brzeziny: Nr XLI/280/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr L/366/2018  

z dnia 28 marca 2018 roku 

- Uchwała Nr XLI/281/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek  

z obrębu nr 3 położonych przy ulicy Wojska Polskiego. 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021  

z dnia 22 lutego 2018 r. zatwierdzony uchwałą Nr XLIX/358/2018 Rady Miasta Brzeziny.  

W ramach zadań wpisanych do realizacji w 2020 r. ZUK sp. z o.o. wykonała inwestycje 

opisane w Rozdziele XII Spółki komunalne pkt.12.1. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla  Miasta Brzeziny 

W 2020 roku Miasto Brzeziny nie uzyskało dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania. 

Z uwagi na brak uregulowań w zakresie partycypacji w kosztach zadania  z mieszkańcami Miasto 

odstąpiło od realizacji w 2020 r.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 przyjęty uchwałą Nr 

XL/268/2017 Rady Miasta z dnia 19 czerwca 2017 r.  

W ramach zadań określonych w Planie, w 2020 r. realizowano zadania związane z podłączeniem 

nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej (1 nieruchomość), do sieci gazowniczej (12 

nieruchomości), utrzymano porozumienie dotyczące  komunikacji miejskiej (trasa 53B, 90C), 

zmodernizowano nawierzchnie dróg miejskich: Dąbrowskiego, Polna, Żeromskiego oraz 

prowadzono bieżące naprawy dróg nieutwardzonych.  

Ponadto w ramach projektu pn.„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Miasta Brzeziny” wykonano  149 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,97 MW  

i zamontowano 79 pomp ciepła typu powietrze-woda. Dodatkowo w ramach Porozumienia  

z Powiatem Brzezińskim wykonano przebudowę ul. Małczewskiej.  

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025r. 

zatwierdzony uchwałą nr IV/32/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018 r. 

W 2020 r. wykonano „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Brzeziny”  

obejmującego pierwsze dwa lata jego obowiązywania (2018-2019).   

W ramach programu prowadzono następujące działania:  

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Polnej, 
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- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła) poprzez 

realizację Projektu: „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta 

Brzeziny”, 

-   kontrola gospodarstw domowych w zakresie spalania odpadów z uwagi na panującą pandemię 

odbywała się na zasadzie pisemnych interwencji, przypominających o prawidłowości 

gospodarowania odpadami komunalnymi i zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.  

- kontynuacja prac przy Projekcie pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 

Brzeziny” . W 2020 r. przystąpiono do realizacji zadania.  

- bieżąca likwidacja dzikich wysypisk odpadów oraz utrzymanie czystości na terenach 

publicznych, 

- organizacja odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru gminy w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i ograniczenia składowania 

bioodpadów, 

- prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, które były również utrudnione 

ze względu na panującą pandemię. Zorganizowano 2 konkursy. Kontakt z uczestnikami odbywał 

się online.  

 

Program Ochrony Powietrza 

Miasto Brzeziny zostało włączone do Programu Ochrony Powietrza uchwałą Nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu 

ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 

zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: Strefa łódzka. Kod 

strefy: PL1002 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 11 grudnia 2014 r. poz. 

4557) oraz uchwałą Nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 

2014 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka 

wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz 

ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2014 r. poz. 4487). 

Działania Miasta w 2020 r. w ramach Programu: 

- Realizacja projektu pn."„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Miasta Brzeziny”: realizacja zadania. Wykonano  149 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 

0,97 MW i zamontowano 79 pomp ciepła typu powietrze-woda, 

- kontrole nieruchomości w zakresie właściwego gospodarowania odpadami (kontroli), 
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- transport publiczny- linia autobusowa 53B, 90, 

- czyszczenie ulic na mokro (25,683 km), 

- przebudowa ul. Małczewskiej (0,990 km), budowa 3 zjazdów z drogi wojewódzkiej, 

przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Św. Anny, Wodociągowej  

i Południowej, wykonanie robót dodatkowych w ramach przebudowy ul. Bohaterów Warszawy  

i Konstytucji 3 Maja, Przebudowa ul. Dąbrowskiego i Polnej, przebudowa ul. Żeromskiego (0,269 

km),  

- wprowadzenie zniżki w kwocie 1,50 zł. za kompostowanie, w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  

- działania edukacyjne, 

- działania informacyjne. 

 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Miasta 

Brzeziny na lata 2018 - 2033  

zatwierdzone uchwałą Nr IV/31/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.  

W ramach zadań określonych w ww. dokumencie w 2020 r. zrealizowano:  

- realizacja Projektu: „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny”- rozpoczęcie 

realizacji zadania,  

- podłączenie 12 nieruchomości do wybudowanej sieci gazowniczej.  

 

Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 

2023-2028 

Miasto Brzeziny w 2020 r. poprzez prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych, realizowało 

cele wskazane w Planie, polegające na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat 

należytego gospodarowania odpadami komunalnymi, wdrożyło odpowiedni system selektywnego 

zbierania i odbierania odpadów u źródła. Wprowadzono zniżkę z tytułu kompostowania odpadów 

bio.  

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 realizowany był w roku 2019 na 

podstawie uchwały Nr LVIII/422/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2018 r.  

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 

W ramach programu realizowano zadania publiczne poprzez udzielanie dotacji z budżetu miasta.  

Udzielone wsparcie przedstawia poniższa tabela. 
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Art.  19a.  [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] 

Nazwa Oferenta Przyznana kwota dotacji w złotych 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń 

Brzeziny 
2.000,00 zł 

Ogółem: 2.000,00 zł 

Całkowita kwota przyznanych dotacji z pominięciem 

procedury konkursu 
2.000,00 zł 

 

Ponadto Miasto Brzeziny współpracuje z klubami sportowymi w zakresie wspierania rozwoju 

sportu na terenie Miasta Brzeziny.  

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny w 2020 r. zostały 

określone w uchwałach Rady Miasta Brzeziny w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny. 

Przedmiot dotacji obejmował wsparcie działań klubów sportowych w zakresie organizacji  

i udziału w rywalizacji sportowej w określonej dyscyplinie sportu oraz szkolenia zawodników lub 

drużyn dziecięcych i młodzieżowych.  

W roku 2020 ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta 

Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny. 

Wpłynęło 7 ofert  złożonych przez 7 podmiotów. Wsparcie otrzymało 6 stowarzyszeń. Ponadto  

w trybie uproszczonym wpłynęła jedna oferta, która uzyskała wsparcie finansowe. Udzielne 

wsparcie przedstawia poniższa tabela. 
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Lp. Rodzaj zadania Nazwa wnioskodawcy 
Przyznana kwota 

dotacji w złotych 

OTWARTY KONKURS OFERT 

Upowszechnienie kultury 

1a 

Upowszechnianie kultury 

poprzez tworzenie warunków 

do prowadzenia chórów  

i orkiestr oraz innych zespołów 

muzycznych, wokalnych  

i wokalno- muzycznych  

Brzezińskie Stowarzyszenie 

Klub Seniora „Młodzi 

Duchem” 

3.300,00  

Ogółem 1a:   3.300,00 zł 

1b 

Upowszechnianie kultury 

poprzez organizację imprez 

kulturalnych 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, 

Oddział Rejonowy z siedzibą 

w Brzezinach 

2.850,00  

Ogółem 1b:   2.850,00 zł 

1. Ogółem (1a + 1b) :  6.150,00 zł 

Współpraca w zakresie polityki społecznej, a w tym: 

2a 

Wspieranie działań 

zmierzających do zapewnienia 

mieszkańcom miasta 

aktywnych form spędzania 

wolnego czasu 

Brzezińskie Stowarzyszenie 

Klub Seniora „Młodzi 

Duchem” 

1.500,00 

Stowarzyszenie Łódzkie 

Wędkarstwo 
1.000,00  

Stowarzyszenie Seniorów 

„INTEGRACJA” 
1.500,00 

  

Stowarzyszenie Grupa 

Kolarska Strefa Rowerowa 

Brzeziny 

1.000,00 

Stowarzyszenie Klub 

Biegacza Brzezińskie Dziki 
1.000,00 

Brzezińskie Stowarzyszenie 

Tenisowe 
1.000,00 

Ogółem 2a:   7.000,00 zł 
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2b 

Współdziałanie w zakresie 

organizowania czasu wolnego 

dla dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych  

 

Stowarzyszenie Rodziców i 

Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych „Naszym 

Dzieciom” 

8.500,00 zł 

Stowarzyszenie INNI 6.500,00 zł 

ZHP Chorągiew Łódzka 

Hufiec Brzeziny 
13.000,00 zł 

Ogółem 2b:   28.000,00 zł 

2c 

Działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między 

stowarzyszeniami 

Stowarzyszenie „Partnerstwo 

Ziemi Brzezińskiej” 
3.000,00 zł 

Ogółem 2c:   3.000,00 zł 

2.Ogółem (2a+2b+2c): 38.000,00 zł 

Współdziałanie w zakresie pomocy społecznej dotyczącej wspomagana bezdomnych  

i osób najuboższych (pomoc żywnościowa) 

3 

W zakresie pomocy 

żywnościowej dla osób 

najuboższych 

Towarzystwo Pomocy im. 

Św. Brata Alberta Koło 

Brzezińskie 

20.000,00 

3.Ogółem: 20.000,00 zł 

Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna 

4 

W zakresie przeciwdziałania 

patologiom społecznym i 

uzależnieniom oraz łagodzenie 

ich skutków  

 

Stowarzyszenie 

Abstynenckiego Klubu 

Wzajemnej Pomocy 

„VIOLA” 

16.000,00 

4.Ogółem: 16.000,00 zł 

Całkowita kwota przyznanych dotacji w konkursie ofert: 80.150,00zł 
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OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU 

Lp. Nazwa Oferenta 

Zabezpieczona 

kwota dotacji w 

złotych 

Przyznana 

kwota dotacji w 

złotych 

1. Akademia Sztuk Walki Fight and Win 

150.000,00 zł 

6.000,00  

2. Klub Sportowy REKORD BRZEZINY 4.000,00 

3. Brzeziński Klub Sportowy „START” 55.000,00 

4. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy 

24.000,00 

5. Klub Sportowy „Hokej – Start – Brzeziny”  55.000,00 

6. Stowarzyszenie Sportowe Nautilus 6.000,00 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Inter-Solar” 0,00 

Ogółem: 150.000,00 150.000,00 

 

 

Art.  19a.  [Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu] 

Lp. Nazwa Oferenta Przyznana kwota dotacji w złotych 

1. Brzeziński Klub Sportowy „START” 5.000,00 zł 

Ogółem: 5.000,00 zł 

Całkowita kwota przyznanych dotacji z pominięciem 

procedury konkursu 
5.000,00 zł 

 

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania w/w zadań 

regulowały zawarte umowy. 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

realizowany był w roku 2020 na podstawie uchwały Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 19 grudnia 2019 r. W ww. programie udzielano wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, 

prawnego dla osób z problemem alkoholowym oraz pijących szkodliwie, poprzez poradnictwo 

pracowników socjalnych - MOPS, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, udział w spotkaniach oferowanych przez stowarzyszenia abstynenckie. 

Motywowano osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia terapii w placówkach leczenia 

odwykowego poprzez działanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Świadczono pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym wraz z zindywidualizowaną  

i kompleksową pracą z dzieckiem i jego rodziną poprzez finansowanie działalności Świetlicy 

Środowiskowo- Terapeutycznej „Świetlik” w Brzezinach. 
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Przeprowadzono poradnictwo i udzielano wsparcia dla członków rodzin, w których występowały 

problemy alkoholowe poprzez finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. MKRPA skontrolowała 11 punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych. Ze środków uzyskanych przez miasto z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w 2020 r. uzyskano kwotę – 285.964,40 zł, a koszty całego programu 

wyniosły -195.610,33 zł  Realizowano wydatki budżetowe Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za rok 2020 ( część ww. programu realizowano 

przez miasto Brzeziny ) wykonanie – 42.134,59 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe  

wykonanie- 19.370,00 zł Wynagrodzenie biegłego sądowego (lekarza psychiatry) – 2.470,00 zł, 

wynagrodzenia 4 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

16.900,00 zł. 

Zakup usług pozostałych  wykonanie - 6.870,00 zł, w tym: wynagrodzenie biegłego sądowego 

psychologa – 2.470,00 zł. Umieszczenie 1 nietrzeźwego mieszkańca w Miejskim Centrum Terapii 

i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi / Zakładzie Diagnostyczno-Obserwacyjnym ul. Kilińskiego 

232, koszt wyniósł - 290,00 zł. Poniesiono koszty opracowania diagnozy problemów 

alkoholowych, narkotykowych i przemocy wśród młodzieży i dorosłych z terenu miasta Brzeziny- 

2.400,00 zł. Przeprowadzono 1,5 godz. szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych  

z terenu miasta –750,00 zł oraz koszty kursu pomocy socjoterapeutycznej dla 2 osób - 960,00 zł. 

Poniesiono koszty czynszu za pomieszczenia terapeutyczne miasta – 13.629,36 zł, zakupiono 

energię elektryczną do ww. pomieszczeń - 285,27 zł.  

Koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł - pokrycie kosztów sądowych związanych  

z postępowaniami w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego 10 osób. 

Wydano na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach- 

Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi -153.475,74 zł, w tym:  dożywiono dzieci w 

szkołach -wykonanie – 25.000,00 zł. Koszty działalności Świetlicy terapeutycznej „Świetlik”-, 

wykonanie - 128.475,74 zł 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  

realizowany był w roku 2020 na podstawie uchwały Nr XXI/148/2019 Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Zadania realizowane w ramach Programu miały na celu udzielanie specjalistycznej pomocy 

rodzinom osób mających problem narkotykowy. Szczególne działania kierowane były do grupy 

młodzieży zagrożonej, która wymaga specyficznych oddziaływań profilaktycznych  

i interwencyjnych prowadzących do zmiany stylu życia i zaprzestania używania narkotyków. 
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Na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, 

przeznaczone było 7.000,00 zł, wydano 2.550,00 zł – koszty Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej 

dla 2 opiekunów świetlicy.  

Plan działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2019-2021  

realizowany był w roku 2020 na podstawie uchwały Nr VII/53/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 

31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców 

Miasta Brzeziny na lata 2019- 2021’’ 

Wykonywane były główne cele Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny 

na lata 2019- 2021:   

1. Profilaktyka chorób, w szczególności cywilizacyjnych. 

2. Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej mieszkańców 

Miasta Brzeziny.  

3. Promocja zdrowia psychicznego.  

4. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom- działania podejmowane były w ramach 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

 Na realizację zadań Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców miasta Brzeziny 

przeznaczone było 11.000,00 zł,  wydano w sumie: 3.996,89 zł, z których na zakup materiałów  

i wyposażenia - 3.996,89 zł - zakup 50 szt. kijków/par  do Nordic Walking.  

 

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022  

realizowany był w roku 2020 na podstawie uchwały Nr XLVI/329/2017 Rady Miasta Brzeziny  

z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia ,, Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022’’. Na ww. program w budżecie miasta Brzeziny na 2020 rok nie 

przeznaczono środków finansowych.  

Inicjatywy i działania, które były realizowane przez miasto Brzeziny w ramach Miejskiego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego: 

1) przeprowadzono zajęcia rekreacyjne z użyciem kijów nordic walking pt. ,,Marsz po 

Zdrowie’’ w dniach od 25 maja do 24 czerwca 2020 r. w treningach wzięło udział 43 

mieszkańców miasta, 

2)  wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne przez firmę z Łodzi w dniach: od 1 

lutego do 5 grudnia 2020 r. w sumie 5 działań. UMB udostępnił miejsce i podłączenie do 

energii elektrycznej, 



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

103 

 

3) uczniowie i nauczyciele ( 323 osób) ze  szkół podstawowych wzięli udział  

w Ogólnopolskim programie profilaktycznym czerniaka, który odbył się w dniach od  

1 maja do 30 czerwca 2020 r.  

W związku z realizacją zadania publicznego powierzonego przez Miasto Brzeziny pt. 

,,Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach 

dla łącznie 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie 

i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych’’. W ŚDS udzielono wsparcia 

średnio dla 24 uczestników w miesiącu w 2020 r. 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny  

Realizatorem strategii były instytucje i jednostki z terenu miasta Brzeziny oraz Komenda 

Powiatowa Policji w Brzezinach, Komenda Państwowa Straży Pożarnej w Brzezinach, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach i Sanepid. Określone cele i zadania w obowiązującej 

Strategii były realizowane efektywnie. Pozyskiwano zewnętrzne dofinansowania na ich realizację, 

aby obniżyć udział środków własnych. 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji działających na 

rzecz pomocy ofiarom, izolacji sprawców, a także profilaktyki przemocy w rodzinie, którzy  

w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych wykonują przedmiotowe zadania na 

rzecz mieszkańców Brzezin. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 18 osób z instytucji 

działających na terenie miasta. 

 

Miejski Program Wspierania Rodziny  

był adresowany do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie rodzinom zdolności do 

prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy  

w opiece i wychowaniu dzieci. Do realizacji ww. programu został zatrudniony asystent rodziny  

w MOPS, który pracował z 13  rodzinami. Zawarte w programie zadania (sformułowane jako cele) 

zostały w 2020 r. zrealizowane. Forma i stopień realizacji był zróżnicowany w zależności od 

potrzeb i charakterystyki środowisk. Zintegrowane działania jednostek współpracujących na rzecz 

rodziny służyły osiągnięciu zamierzonych w programie celów. Głównym celem programu było 

prawidłowe psychospołeczne funkcjonowanie rodzin i stworzenie optymalnych możliwości 

wychowawczych. 
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Program Posiłek w szkole i w domu  

Celem było ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach 

lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych,  

w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Brzezinach realizował program wsparciem rzeczowym w postaci  gorącego posiłku dla dzieci  

i dorosłych oraz zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Program opisany w pkt. 6.1. 

 

Program Aktywizacja i Integracja „PAI”  

jest innowacyjnym narzędziem, które łączy znane i stosowane prace społecznie użyteczne, 

stanowiące element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną. Program skierowany 

był do grupy bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy. Celem programu była poprawa 

sytuacji osób bezrobotnych poprzez kształtowanie aktywnej postawy uczestników w życiu 

społecznym i zawodowym oraz nabycie zdolności do poruszania się na rynku pracy  

w celu podjęcia zatrudnienia bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej. Program 

realizowany był we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach. 

 

Program pomoc  państwa  w  wychowywaniu  dzieci  500+  

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Rok 2020 obejmował okres 

zasiłkowy 2019/2021 trwający od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. W 2020 roku wpłynęło  

145  wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Przyznanie świadczenia nie wymaga 

wydania decyzji. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 110 informacji lub decyzji  

w sprawach o świadczenia wychowawcze. 

 

Program „Dobry start”  

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 

20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. 

Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 zł jednorazowo. W 2020 roku do Ośrodka wpłynęło 

1065 wniosków. Świadczenie otrzymało 1352 dzieci. Wydano 7 decyzji odmownych. Program 

zrealizowano za kwotę 418.499,73 zł  

 

Program „Czyste powietrze”  

W ramach realizacji Programu od listopada 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Brzezinach wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
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przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenie wydaje się na 

żądanie osoby zainteresowanej. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 111). W 2020 roku MOPS wydał 3 zaświadczenia w tej sprawie. 

 

Program ,,Wspieraj Seniora”  

Powstał w związku z nasilającą się epidemią choroby zakaźnej COVID – 19. Miał na celu 

udzielenie seniorom wsparcia w szczególności w zakresie dostarczania zakupów obejmujących 

artykuły podstawowej potrzeby. Program był skierowany do osób powyżej 70 roku życia, które 

zdecydowały się na pozostanie w domu i unikanie kontaktów społecznych. W wyjątkowych 

sytuacjach pomoc mogła być ofiarowana także osobie poniżej 70 roku życia. Program realizowany 

był od październiku 2020 r. do grudnia 2020 r. W związku z realizacją Programu utworzono 

ogólnopolską infolinię, która przyjmowała zgłoszenia seniorów. Zgłoszenia te rejestrowane były 

w aplikacji CAS, którą obsługuje Ośrodek. Do Programu zostały także zakwalifikowane osoby 

starsze, które zgłaszały się bezpośrednio do pracowników Ośrodka. MOPS w ramach 

programu ,,Wspieraj Seniora” wsparciem objął 29 osób, z czego 21 osób to osoby powyżej 70 

roku życia i 8 poniżej 70 roku życia, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji (tj. 

niepełnosprawność, samotność). Wsparcie udzielane było cyklicznie.  

Karta Dużej Rodziny –  

W 2020 roku wpłynęło 24 wnioski związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.  

7 dotyczyło nowych rodzin z dziećmi, 11 rodzin, które miały na utrzymaniu co najmniej trojkę 

dzieci, 3 osób, które były już posiadaczami Karty Dużej Rodziny, ale karta straciła ważność, a 

także 1 o wydanie duplikatu i 1  o wydanie elektronicznych kart dla całej rodziny. Łączny koszt 

obsługi programu związanego z Kartą Dużej Rodziny zwrócony przez ministerstwo wyniósł 

182,38 zł.   

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Brzeziny –  

zrealizowano następujące cele : 

 uruchomiono i prowadzono w Urzędzie Miasta punkt informacyjny ds. interwencji  

w sprawach zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Przyjmowano zgłoszenia 

całodobowo w Biurze Inżyniera Miasta, pod numerem telefonu 509 677 382. 
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 podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt (Jasionka) pod nazwą „ŻWIR-MAX 

FIRMA PRZEMYSŁAW SKUPIŃSKI”, Pogodna 37, Dąbrówka Strumiany, 95-100 

Zgierz. 

 

W 2020 r.: 

- do schroniska trafiło 15 psów i 5 kotów, 

- adoptowano ze schroniska 20 psów i 8 kotów, 

      - odebrano ze schroniska 2 psy, 

- ilość zgonów – 6 psów. 

 

W 2020 r. na dożywotnią opiekę schroniska przeszło 18 zwierząt : 5 kotów i 13 psów. 

Łącznie za współpracę ze schroniskiem w ubiegłym roku Miasto Brzeziny wydało 53.998,89 zł. 

 

Zapewniono opiekę lekarsko – weterynaryjną zwierzętom z terenu miasta, w ramach której 

przeprowadzono 155 sterylizacji i kastracji na kwotę – 19.879,60 zł. Z możliwości bezpłatnej 

sterylizacji/kastracji mógł skorzystać każdy mieszkaniec, którego zwierzę na stałe przebywa na 

terenie miasta. 

Za pomocą portali społecznościowych poszukiwano właścicieli odłowionych zwierząt  

Opieką objęto również koty wolnożyjące, poprzez dokarmianie i monitorowanie największych 

skupisk zwierząt. 

Na pomoc w dokarmianiu wolno żyjących kotów w 2020 r. Miasto Brzeziny przeznaczyło 

1.375,00 zł. 

Wydatki Miasta na realizację programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (wyłapywanie, 

dożywotnia opieka, opieka powypadkowa, sterylizacja/ kastracja itp.) w 2020 r. wyniosły 

75.253,49 zł. 

 

X. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI 

Ochrona środowiska  

Działania Miasta w zakresie ochrony środowiska polegają na ciągłym monitorowaniu 

stanu środowiska w następujących obszarach: 
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- jakość powietrza: monitorowanie informacji na stronie www.wios.lodz.pl/Brzeziny-

Reformacka_1,212,13, na której podawane są wyniki z manualnej stacji pomiarowej jakości 

powietrza (kod stacji: LdBrzeziWIOSMReforma; położenie: dł.: 19°45'20,77'', szer.: 

51°47'52,13'') należąca do WIOŚ w Łodzi, w której prowadzone są pomiary pyłu zawieszonego 

PM 10 oraz benzo(a)pirenu oraz ciągła obserwacja rozmieszczonych w różnych punktach miasta 

czujników monitorujących stan powietrza (m.in. w zakresie pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10) 

w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online zamieszczonej na stronie https://airly.eu/map/pl/. 

Z przeprowadzonych pod kątem ochrony zdrowia badan wynika, że: 

- 24 godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 2020 roku przekraczały poziom dopuszczalny 

D24=50 µg/m3 z częstotliwością wyższą od dozwolonej (25 razy w roku) - w punkcie przy ul. 

Reformackiej, 

- ze wszystkich składników smogu, najczęściej przekroczony był poziom  benzoapirenu.  Stężenie 

zalecane przez Unię Europejską i prawo krajowe to 1 ng/m3. Liczba dni przekroczonym 

poziomem w 2020 r. to 246.   

Czynnikiem, który z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie miasta Brzeziny, 

jest gazyfikacja (zastąpienie węgla kamiennego gazem ziemnym przy produkcji ciepła powoduje 

praktycznie całkowite ograniczenie emisji pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu). Polska Spółka 

Gazownictwa zakończyła już I etap gazyfikacji. Gazyfikacja Brzezin obejmuje swoim zakresem 

budowę łącznie ok. 7 km gazociągu średniego ciśnienia terenie miasta. Źródłem zasilania dla 

przedmiotowej inwestycji będzie istniejący gazociąg średniego ciśnienia DN 315 PE  

w miejscowości Sosnowiec. W związku z powyższym wszyscy klienci zainteresowani 

wykorzystywaniem paliwa gazowego do celów grzewczych i technologicznych znajdujący się na 

trasie planowanej rozbudowy gazociągu, będą mieli możliwość przyłączenia. Na dzień 31.12.2020 

r. zostało przyłączonych do sieci gazowniczej 12 nieruchomości. 

 

- Wody Powierzchniowe  

Obszar miasta Brzeziny położony jest w obrębie zlewni rzeki Mrogi, należącej do zlewni 

Bzury. Głównym naturalnym ciekiem jest lewobrzeżny dopływ Mrogi – Mrożyca, przepływająca 

przez miasto. Jej ujście do rzeki Mrogi, znajduje się poza obszarem administracyjnym miasta. 

Przez obszar miasta wzdłuż kulminacji wzgórz w południowo-wschodniej i wschodniej części 

miasta przebiega dział wodny między Mrożycą i Mrogą. Miasto Brzeziny położone jest w obrębie:  

• JCWP Mrożyca oraz JCWP Mroga od źródeł do Mrożycy bez Mrożycy. 

• JCWPd nr 63. 

http://www.wios.lodz.pl/Brzeziny-Reformacka_1,212,13
http://www.wios.lodz.pl/Brzeziny-Reformacka_1,212,13
https://airly.eu/map/pl/
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Działania miasta w tym obszarze polegają na obserwacji stanu czystości rzeki, usuwaniu 

powalonych drzew i innych zanieczyszczeń, powodujących wzrost zagrożeń.  

 

 

 

- Hałas 

Działania miasta polegają na ograniczeniu hałasu na terenie dróg gminnych poprzez 

modernizacje ich nawierzchni. Ponadto budowa obwodnicy drogi krajowej nr 72 została wpisana 

do projektu rządowego. 3 listopada 2020 roku wybrana została najkorzystniejsza oferta  

w przetargu na wykonanie dokumentacji dla obwodnicy Brzezin. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma Multiconsult Polska Sp. z.o.o z Warszawy. Ma ona za zadanie opracować Studium 

Korytarzowe i Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami Koncepcji 

Programowej i uzyskać decyzję środowiskową. Opracowanie dokumentów i uzyskanie 

niezbędnych decyzji ma trwać 54 miesiące. Kwota, jaką wskazał wykonawca, to blisko 3,9 mln 

zł. Zadaniem obwodnicy miasta będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się 

w Brzezinach w związku z obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 72. Jest to połączenie 

pomiędzy drogą ekspresową S8 Warszawa - Piotrków Trybunalski a Łodzią i korytarzem północ-

południe, czyli autostradą A1. Cały ruch odbywa się tam przez ścisłą zabudowę miejską Brzezin. 

Budowa obwodnicy Brzezin odciąży miasto od ruchu do i z Łodzi w kierunku drogi ekspresowej 

S8. Poprawi się znacznie bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców. Planowane lata budowy: 

2027-2029. 

Na terenie kraju co 5 lat GDDKiA przeprowadza Generalny Pomiar Ruchu (GPR), który obejmuje 

drogi krajowe oraz wojewódzkie. Ostatni GPR przeprowadzony został w roku 2020 r.  

Wyniki GPR 2020 będą dostępne w postaci opracowań, tabel, map i wykresów.  

Pierwsza publikacja wyników GPR dla dróg krajowych w postaci „Syntezy wyników” planowana 

jest po 1 października 2021 r. 

 

- Pola elektromagnetyczne 

Działania miasta w tym zakresie to przed wszystkim skrupulatność przy procedurze oceny 

odziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć w tych obszarach, jeśli 

przedsięwzięcia te wymagają takiego procedowania, 

 

- Wody podziemne 
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Miasto Brzeziny w całości położone jest w obrębie dwóch głównych zbiorników wód 

podziemnych (GZWP): 

• GZWP nr 403 Zbiornik międzymorenowy Brzeziny–Lipce Reymontowskie; 

• GZWP nr 404 Zbiornik Koluszki – Tomaszów. 

Corocznie dokonywana jest ocena stanu jakości wód. Burmistrz Miasta Brzeziny, informował 2- 

krotnie w 2020 r. o wynikach kontroli prowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Brzezinach, które wykazały, że woda z nadzorowanego wodociągu na terenie Miasta 

Brzeziny w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w przepisach. Ponadto 

działania Miasta w tym obszarze, to zwrócenie uwagi na pojawiające się zjawisko suszy. Zgodnie 

z opracowanym przez dyrektora RZGW w Warszawie „Planem przeciwdziałania skutkom suszy 

w regionie wodnym Środkowej Wisły” (Warszawa, 2017) obszar miasta Brzeziny w najwyższym 

stopniu zagrożony jest suszą rolniczą (100 % powierzchni gminy silnie zagrożone) oraz 

hydrogeologiczną (100 % powierzchni gminy bardzo zagrożone). 

 

Na terenie Miasta Brzeziny w 2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany ilościowe w zakresie 

występowania form ochrony przyrody. Na terenie miasta Brzeziny znajdują się następujące 

pomniki przyrody: 

• Klon pospolity (Acer platanoides) rosnący w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a; 

• Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) rosnący w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a; 

• Lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnąca w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a;  

• Lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnąca w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a;  

• Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnąca w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a; 

• Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnąca w Brzezinach przy ul. Ludowej 2a;  

• Lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnąca w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 49. 

W mieście funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska:  

I. zakłady zwiększonego ryzyka – ZZR – 1 

- PHU „Eko- Gaz” Jatczak sp.j. Brzeziny 

II. stacje recyklingu pojazdów – 1  

Działania Miasta Brzeziny w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku.  

• Promocja niskoemisyjnych środków transportu (w tym transportu publicznego  

i rowerowego); 

• Promocja niskoemisyjnych paliw i źródeł grzewczych oraz działań 

termomodernizacyjnych; 
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• Uwzględnianie w MPZP zapisów dotyczących stosowania ekologicznych systemów 

grzewczych, w tym OZE; 

• Uwzględnianie w MPZP zapisów dotyczących ochrony akustycznej terenów; 

• Uwzględnianie w MPZP zapisów dot. ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym; 

• Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia; 

• Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony środowiska; 

• Sporządzanie corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi; 

• Dostosowywanie funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi do zmieniających się warunków ekonomicznych i prawnych poprzez podejmowanie 

aktów prawa miejscowego; 

• Wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew; 

• Budowa, modernizacja, przebudowa infrastruktury sieciowej (dróg, gazociągów, 

ciepłociągów, wodociągów i kanalizacji); 

• Modernizacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych 

• Budowa i przebudowa dróg miejskich; 

• Rozpoczęcie projektu zmierzającego do wymiany oświetlenia ulicznego; 

• Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk odpadów oraz utrzymanie czystości na terenach 

publicznych; 

• Prowadzenie nasadzeń na terenie miasta. 

Miasto Brzeziny realizowało w 2020 roku projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Edukacja 

ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2020 r.” Projekt został dofinansowany ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji. 

Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji wyniesie do 8.640,00 zł, i stanowi 90% kosztów zadania. 

W ramach projektu zorganizowano dwa konkursy: 

1.  Konkurs pn.  „EKO-KOMIKS”, który skierowany był do dzieci i młodzieży 

uczęszczających do brzezińskich szkół podstawowych, do dwóch grup wiekowych: klasy IV-VI, 

klasy VII-VIII.  

2. Konkurs fotograficzny pn.  „Przyroda Brzezin w obiektywie”, który miał charakter otwarty  

i skierowany był wszystkich mieszkańców miasta powyżej 15 roku życia. Konkurs odbywał się  

w dwóch grupach wiekowych 15-18 lat oraz 19+. 

Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu 

elektronicznego, który został zakupiony przy udziale środków pochodzących z dotacji  

z WFOŚiGW w Łodzi.   
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Gospodarka odpadami 

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta 

Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał,  podmiot 

wyłoniony w drodze przetargu:    

Konsorcjum firm: Lider: „EKO-REGION” Sp. z o.o. z siedzibą 97-400 Bełchatów  

Partner: GLOBALeko Przemysław Kozłowski z siedzibą 95-060 Brzeziny. 

W 2020 r. jako miejsce zagospodarowania odebranych  od właścicieli nieruchomości zmieszanych 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, wskazano regionalną instalację do 

przetwarzania odpadów komunalnych właściwą dla Regionu III w WPGO- EKO-REGION  

sp. z o.o. Instalacja w Jukowie, 96-116 Julków. 

Odpady komunalne zbierane były w sposób selektywny.  

Częstotliwość odbioru odpadów od początku powstania systemu nie uległa zmianie i różniła się  

w zależności od zabudowy. I tak w zabudowie wielorodzinnej odpady odbierane były 2 x  

w tygodniu. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej każda frakcja odpadów odbierana była raz na 

2 tygodnie.  

Ponadto 3 razy w roku przeprowadzana była zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  

Drugi filar zbiórki odpadów stanowił punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. tzw. 

PSZOK zlokalizowany w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. Prowadzenie PSZOK powierzono 

Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o.  w Brzezinach. Od 1 lipca 2020 r. Miasto Brzeziny 

prowadziło PSZOK samodzielnie.   

Ponadto na terenie Miasta Brzeziny w 6 punktach aptecznych można oddać zużyte lekarstwa oraz 

artykuły medyczne. 

Odpady z placów i ulic zbierane były w pojemnikach rozstawionych przy chodnikach, ulicach  

i placach. Zadanie wykonywała spółka Miasta- ZUK. Na terenie Miasta Brzeziny ustawionych jest 

146 koszy ulicznych betonowych, z  tworzywa i metalu.  

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku, w tym koszty odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Brzeziny, koszty 

prowadzenia PSZOK, koszty działań z zakresu edukacji ekologicznej, koszty obsługi 

administracyjnej wyniosły łącznie: 4.268.559,57 zł.  

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 2020 r. zmieniały się. 

Uregulowane były na mocy uchwały Nr XVII/113/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 

2019 roku. 
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W dniu 27 lutego 2020 r.  Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr XXIV/180/2020  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na mocy której 

od dnia od dnia 1 maja 2020 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązywały nowe stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W 2020 r. zebrano następujące ilości odpadów:  

1. Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości: 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne          2210,6600 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła               165,1000 Mg 

16 01 03 Zużyte opony                   12,4000 Mg 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny        66,3700 Mg 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji             115,6400 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe              239,8600 Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe             368,5400 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji           1218,2100 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i z tektury             166,0800 Mg 

Łącznie z nieruchomości odebrano 4562,8600 Mg odpadów komunalnych.  

2. Odpady odebrane z PSZOK: 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31                0,6180 Mg 

20 01 10 Odzież                 1,16500 Mg 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia    

                   14,8000 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury                 2,0100 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła                  0,4650 Mg 

17 01 02 Gruz ceglany                  2,0600 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych                8,2670 Mg 

20 01 02 Szkło                    4,7010 Mg 

20 01 39 Tworzywa sztuczne                  8,3160 Mg 

20 01 40 Metale                    2,3670 Mg 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów   

                   48,8530 Mg 

20 01 01 Papier i tektura                   3,7230 Mg 

15 01 04 Opakowania z metali                  0,1700 Mg 
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17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,  odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów  wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  

                  40,8650 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji             13,3700 Mg 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35               9,9600 Mg 

16 01 03 Zużyte opony                3,8130 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe            79,1910 Mg 

 20 01 11 Tekstylia                2,4300 Mg 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  i akumulatorami wymienionymi 

w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie  i akumulatory 

zawierające te baterie                0,2500 Mg 

W 2020 r. w wyniku gospodarki odpadami osiągnięto następujące poziomy: 

1. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:  52,44 %, 

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż 

niebezpieczne: 100%, 

3. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania:  25,46%.  

XI. WYKONANIE UCHWAŁ 

W 2020 r. Rada Miasta Brzeziny podjęła ogółem 104 uchwały. Do wykonania przez 

Burmistrza Miasta były 88 uchwały w tym: 22 uchwały dotyczyły finansów Miasta Brzeziny 

(budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej) szczegółowo opisanych w Rozdziale III niniejszego 

opracowania, 6 zaciągnięcia zobowiązań (pożyczek, kredytu i udzielenia poręczenia). 

Wykonanie pozostałych uchwał przedstawia się następująco: 

 

1. Uchwała Nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi,- podjęta na skutek zmiany przepisów, określiła także 

regulamin PSZOK-u, weszła w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Łódzkiego  (poz. 1358), 

2. Uchwała Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie  utworzenia Żłobka Miejskiego w Brzezinach „Maluch” oraz 

nadania statutu -Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 lutego 2020 r. poz. 

942). W/w uchwałą dokonano zmiany nazwy z „Żłobek Miejski w Brzezinach Maluch” na 

„Żłobek Miejski Maluch w Brzezinach”, 

3. Uchwała Nr XXIII/169/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 

ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Brzezinach „Maluch”, 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 lutego 2020 r. poz. 944). W/w 

uchwałą ustalono maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim  

w Brzezinach w wysokości 12,00 złotych dziennie. Uchwała stała się podstawą do określenia 

wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w umowach z rodzicami.  

4. Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny, Uchwała weszła w życie 

po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz. 

Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 lutego 2020 r. poz. 1213). W/w uchwałą określono wysokość opłat 

za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego korzystania z wychowania przedszkolnego 

wykraczającą poza bezpłatne nauczanie  wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie  

w wysokości 1 złotych. Uchwałę przesłano do przedszkoli, gdzie została wywieszona na tablicach 

ogłoszeń, 

5. Uchwała Nr XXIII/171/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 

zwolnienia Pani Agnieszki Gazdy dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

w okresie 01 luty 2020 roku – 30 czerwca 2020roku. Uchwała została wywieszona na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny i była podstawą do zwolnienia Pani Agnieszki Gazda w w/w 

okresie od obowiązku realizacji zajęć z dziećmi w przedszkolu z uwagi na powierzenie jej funkcji 

dyrektora Żłobka Miejskiego w Brzezinach „Maluch”, 

6. Uchwała Nr XXIII/172/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 
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określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Brzeziny na rok szkolny 2019/2020, Uchwała 

weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. z dnia 20 lutego 2020 r. poz. 1214) i mogła mieć 

zastosowanie do rozliczania zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziców w związku z dowozem 

niepełnosprawnego dzieci do szkół i przedszkoli. Nie wpłynął żaden wniosek na zawarcie umowy 

na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci. 

7. Uchwała Nr XXIII/173/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Brzeziny do Stowarzyszenia Na Rzecz 

Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” – uchwała zmieniła reprezentanta miasta  

w Stowarzyszeniu, pełnomocnictwo otrzymał Zastępca Burmistrza – p. Jakub Piątkowski, 

8. Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest 

Miasto Brzeziny- uchwała wykonywana, nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego weszły  

w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego, 

9. Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości – uchwała wykonywana, nowe deklaracje były 

stosowane po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego (poz. 1886), 

10. Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  - uchwała wykonana. 

Zwiększone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi weszły w życie od 1 maja 

2020r. i obowiązywały do końca lutego 2021r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 1966), 

11. Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – uchwałą zwolniono  

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
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w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,50 zł. Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 1967),  

12. Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 

zawodowe nauczycieli a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto Brzeziny na rok 2020, Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 1968), została przesłana do szkół i 

przedszkoli miejskich. Na podstawie w/w uchwały dokonano zwrotu poniesionych wydatków 

przez nauczycieli na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 roku, 

13. Uchwała Nr XXIV/183/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek 

organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Brzeziny – uchwała wykonana, na podstawie uchwały Żłobek Miejski „Maluch” został 

włączony do wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Miasta, 

14. Uchwała Nr XXIII/184/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 roku  

w sprawie przyjęcia przez Miasto Brzeziny w 2020 roku powierzonego przez Radę Powiatu  

w Brzezinach zadania publicznego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla 

Powiatu Brzezińskiego – uchwała wykonana. Na podstawie w/w uchwały Burmistrz Miasta 

Brzeziny i Starosta Brzeziński zawarli porozumienie, które zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 3391). MBP wykonywała w roku 2020 zadania 

biblioteki powiatowej, na ten cel Powiat brzeziński przekazał kwotę 12.000,00 zł, 

15. Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie 

zamiaru przystąpienia do łódzkiego związku metropolitarnego – uchwała została przesłana 

senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiego, Jednak Sejm RP nie uchwalił ustawy o łódzkim 

związku metropolitarnym, 

16. Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie 

wyrażenia sprzeciwu wobec wariantu przebiegu nowej linii kolejowej nr 85, odcinek Warszawa 

Zachodnia - CPK - Łódź Widzew wskazanego przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. 
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przebiegającego przez teren Miasta Brzeziny – uchwała została przesłana Ministrowi 

Infrastruktury i Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, 

 

17. Uchwała Nr XXVI/190/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) – uchwała opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  

i była stosowana do odraczania i rozkładania na raty należności finansowych do dnia 31 grudnia 

2020 r., 

18. Uchwała Nr XXVI/191/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Brzeziny w związku z wprowadzeniem ustawy  

z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych - uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego, weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i była stosowana do odraczania i 

rozkładania na raty należności finansowych przedsiębiorcom do dnia 31 grudnia 2020 r., 

19. Uchwała Nr XXVI/192/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny – uchwała 

wykonywana, weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego (poz. 2969), 

20. Uchwała Nr XXVI/193/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała wykonywana. Miasto Brzeziny przejęło 

obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 2947), 
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21. Uchwała Nr XXVI/194/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

wniesienia do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach wkładu 

niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej 

jako działki nr 470/5, 472/4, 470/6, 472/6 – uchwała wykonana. 29 września 2020 r. Burmistrz 

podpisała akt notarialny – umowę przeniesienia własności nieruchomości oznaczonej jako działki 

nr: 470/5, 470/6, 472/4 i 472/6, położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego o wartości 

361.000,00 zł na rzecz ZUK sp. z o.o., 

22. Uchwała Nr XXVI/195/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr: 2463/27, położonej w Brzezinach przy ul .Kosmonautów 

uchwała wykonana. 2 grudnia 2020 r. Burmistrz podpisała akt notarialny –umowę sprzedaży 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2463/27 o pow. 136 m², położonej w obrębie 8 miasta 

Brzeziny przy ul. Kosmonautów, zabudowanej budynkiem gospodarczym wzniesionym przez 

osobę fizyczną. Cena sprzedaży 11.432,00 zł brutto, 

23. Uchwała Nr XXVI/196/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Brzeziny” wykonanie uchwały zostało opisane w Rozdziale IX, 

24. Uchwała Nr XXVI/197/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - 

weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego (poz. 2971).  Na podstawie w/w uchwały Burmistrz Miasta Brzeziny zarządzeniem nr 

129/2020 w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Brzezinach i powołał Zespół Interdyscyplinarny. 

25. Uchwała Nr XXVI/198/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

zmiany Statutu Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach, Uchwała weszła 

w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

(poz. 3153). W/w uchwałą dokonano zmian w statucie biblioteki.  

26. Uchwała Nr XXVII/202/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2020-2024 będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
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w Brzezinach – uchwała wykonywana. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. realizuje zadania 

inwestycyjne zgodnie z uchwałą. Wykonanie zadań prze spółkę zostało opisane w Rozdziale XII,  

27. Uchwała Nr XXVII/203/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie 

wniesienia do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach wkładu 

niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 

2948/17 i 2948/14 - uchwała wykonana. 29 września 2020 r. Burmistrz podpisała akt notarialny – 

umowę przeniesienia własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 2948/14 i 2948/17, 

położonych w Brzezinach przy ul. Przemysłowej o wartości odpowiednio 68.000,00 zł  

i 187.000,00 zł na rzecz ZUK sp. z o.o., 

28. Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie 

udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków - Kościele pw. Podwyższenia Św. Krzyża, przy ul. Kościuszki 48 w Brzezinach, zmieniona 

uchwałą Nr XXX/223/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. Uchwała wykonana. 

Prace polegały na kontynuacji remontu konserwatorskiego elewacji kościoła – ściana południowa, 

ściana wschodnia prezbiterium wraz z przyporami oraz część ściany północnej. Udzielono dotacji 

w wysokości 18.000,00 zł i ją rozliczono. 

29. Uchwała Nr XXIX/216/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego 

w Brzezinach wraz z odpowiedzią na skargę – uchwałą przekazano do WSA skargę Prokuratora 

Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr XVII/113/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 

30. Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała jest wykonywana. Uchwałą dokonano 

zmiany Regulaminu PSZOK-u. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 5074), 

31. Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 roku 

zmieniającą uchwałę Nr XVII/114/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/6, położonej 
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w Brzezinach w rejonie ul. Waryńskiego - 27 listopada 2020 r. Burmistrz podpisała akt notarialny 

– umowę sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 216/8 o pow. 3,0817 ha, położonej  

w obrębie 2 miasta Brzeziny przy ul. Waryńskiego. Cena sprzedaży 1.447.330,00 zł netto, 

1.780.215,90 zł brutto. Nieruchomość była sprzedana w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

32. Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej jako 

działki nr 2155, 2156, 2157, 2158, 2159 i 2160, położonej w obrębie 4 miasta Brzeziny w rejonie 

ul. Wojska Polskiego – uchwała wykonana. 15 grudnia 2020 r. została podpisana z firmami 

Expanse Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i EFE Romania S.A. z siedzibą  w Warszawie umowa 

na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat w/w po uprzednim przeprowadzeniu przetargu ustnego 

ograniczonego. Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu roczny czynsz: w kwocie 

14.500,00 zł za 1 ha od powierzchni faktycznie zajętej przez Farmę Fotowoltaiczną, ustalony  

w drodze przetargu w dniu 1 grudnia 2020 r. oraz w kwocie 500,00 zł za 1 ha od pozostałej 

powierzchni przedmiotu dzierżawy niewykorzystanej pod Farmę Fotowoltaiczną. Czynsz za 

pierwszy rok będzie płatny proporcjonalnie do ilości dni w danym roku ( od dnia przekazania 

terenu pod budowę).  Od dnia podpisania Umowy do momentu rozpoczęcia budowy Farmy 

Fotowoltaicznej, jednak nie później niż do 30.06 2022 r. Dzierżawca będzie płacił czynsz roczny 

w kwocie 500,00 zł za 1 ha. 

33. Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 roku  

w sprawie nadania nazwy ulicy – nadano nazwę ul. Wiosenna drodze wewnętrznej stanowiącej 

własność osób fizycznych. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, 

34. Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Brzeziny na rok szkolny 2020/2021, Uchwała 

weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego (poz. 4986.) i ma zastosowanie do rozliczania zwrotu kosztów ponoszonych przez 

rodziców w związku z dowozem niepełnosprawnego dziecka do specjalnego przedszkola  

w Głownie w roku szkolnym 2020/2021.   

35. Uchwała Nr XXXI/227/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 

statutu Miasta Brzeziny – uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 5701), 
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36. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 roku  

o przyjęciu projektu zmian Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach- uchylona Uchwałą Nr 

XXXIII/241/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia 

projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach, 

37. Uchwała Nr XXXI/229/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działek z obrębu nr 8 położonych przy ulicy Lasockich – weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 5702), 

38. Uchwała Nr XXXI/230/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla 

działki z obrębu nr 8 położonej przy ulicy Głowackiego, – weszła w życie po upływie 14 dni od 

dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 5703), 

39. Uchwała Nr XXXI/231/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 roku  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Brzeziny dla działek z obrębu nr 5 położonych przy ulicy Małczewskiej, – weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 5729). 

40. Uchwała Nr XXXI/232/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 

udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków - Kościele S.S. Bernardynek p.w. Św. Ducha w Brzezinach przy ul. Kościuszki 1/3, 

Uchwała wykonana. Prace konserwatorskie przy elewacji południowej prezbiterium zabytkowego 

kościoła prowadzone na podstawie Programu prac konserwatorskich elewacji barokowego 

kościoła klasztornego SS. Bernardynek w Brzezinach oprac. Ven-Art Tomasz Ostaszewski Łódź 

2020 oraz opracowania Badania konserwatorskie i program prac elewacji późnobarokowego 

kościoła klasztornego SS. Bernardynek p.w. św. Ducha w Brzezinach oprac. Ven-Art Tomasz 

Ostaszewski Łódź, luty 2020 r. Udzielono dotacji  w wysokości 25.000,00 zł i ją rozliczono. 

41. Uchwała Nr XXXI/233/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr LIV/291/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy,- do drogi wewnętrznej ul. Porzeczkowej trzy działki stanowiące własność osób 

fizycznych. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego, 
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42. Uchwała Nr XXXI/234/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed mediatorem - uchwała wykonana. Została zawarta 

ugoda ze SS Communal Service i z budżetu Miasta przekazano środki 33.948,00 na rzecz 

Spółdzielni, 

43. Uchwała Nr XXXIII/238/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie opłaty targowe – uchwała jest realizowana. Uchwalone opłaty targowe są pobierane  

w wysokości określonej w uchwale. Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (poz. 6561), 

44. Uchwała Nr XXXIII/239/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 – weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego, 

45. Uchwała Nr XXXIII/240/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok, – weszła 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego, 

46. Uchwała Nr XXXIII/241/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach, uchylona Uchwałą Nr 

XXXV/257/2021 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu 

Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach, 

47. Uchwała Nr XXXIII/242/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” - była podstawą do 

ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 

roku, 

48. Uchwała Nr XXXIII/243/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brzeziny,  akty prawa miejscowego 

wyznaczające aglomeracje, wydane przed 2018 rokiem zachowywały moc do dnia 31 grudnia 

2020 r. Po dokonaniu przeglądu obszaru i granic aglomeracji Brzeziny w taki sposób, aby spełnić 

wymagania i cele określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
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Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego(poz.7000) tj. od 1 stycznia 2021 roku, 

 

49. Uchwała Nr XXXIII/244/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVII/111/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 

r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Spółce z o. o. w Brzezinach zadań 

własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej, zmienioną uchwałą Nr XX/138/2019 

Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 r. uchwała wykonana. Środki trwałe przekazane 

ZUK sp. z o.o. do prowadzenia PSZOK-u wróciły do Miasta. 

50. Uchwała Nr XXXIII/245/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2020 roku  

w sprawie wystąpienia ze  Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach – uchwała 

została uchylona, 

51. Uchwała Nr XXXV/251/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2021–2024 – uchwała 

weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r., 

52. Uchwała Nr XXXV/252/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Brzeziny na 2021 rok – uchwała weszła w życie 1 stycznia 2021r.  

i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, 

53. Uchwała Nr XXXV/254/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2021 –uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku, 

została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny. Uchwała jest realizowana  

w 2021r., 

54. Uchwała Nr XXXV/255/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, – uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i została wywieszona na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny. Uchwała jest realizowana w 2021 r., 

55. Uchwała Nr XXXV/256/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała określa zasady 

wnoszenia uchwał przez mieszkańców Miasta pod obrady Rady Miasta, 
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56. Uchwała Nr XXXV/257/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Regionalnego w Brzezinach – uchylona uchwałą Nr 

XXXVII/280?2021 z dnia 25 lutego 2021 r., 

57. Uchwała Nr XXXV/258/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIV/180/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 

opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – uchwała realizowana. 

Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w 2021r. poz.475. 

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia 1 marca 2021r.,  

 

58. Uchwała Nr XXXV/259/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Brzezinach – uchylona uchwałą Nr 

XXXVI/272/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. 

XII. SPÓŁKI KOMUNALNE 

12.1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

KRS 000185398. 

Spółka realizuje strategię rozwoju miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Celem Spółki jest systematyczne poprawianie usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z rozbudową i modernizacją sieci i urządzeń wod-kan na 

terenie Miasta Brzeziny. Przedsiębiorstwo przeprowadza inwestycje mające na celu poprawę 

jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa wody i ścieków oraz rozbudowy sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej w celu umożliwienia coraz większej liczbie mieszkańców dostępu do mediów,  

a tym samym poprawy jakości życia.  

W oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Brzeziny  wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Brzezinach w 2020r. wybudował: 

Lp. WYBUDOWANE SIECI ŚREDNICA DŁUGOŚĆ mb 

1. 
Wodociąg ul. Wojska Polskiego – odejście w 

stronę północy + 2 hydranty nadziemne DN 80 
160 447 
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2. 
Wodociąg w ul. Polnej + 1 hydrant nadziemny 

DN 80 
110 75 

3. 
Przyłącze wodociągowe w ul. Polnej ( działki o 

nr 2135/7, 2135/6, 2135/5, 2135/3) 
40 37,7 

4. Kanalizacja sanitarna dz 2135/4 
200 

160 

71,60 

19 

5. 
Kanalizacja w ul. Żeromskiego + 10 studni 

betonowych DN 1200 

200 

160 

381,75 

97,4 

6. 

Kanalizacja w ul. Wojska Polskiego od ul. 

Kosmonautów w kierunku północno-

wschodnim + 2 studnie betonowe DN 1000 

200 50,7 

7. 

Kanalizacja w ul. Polnej od skrzyżowania z ul. 

Dąbrowskiego w kierunku wschodnim + 17 

studni betonowych DN 1200 

200 

160 

591,21 

219,7 

8. Kanalizacja deszczowa w ul. Mickiewicza 

315 

250 

200 

40 

19,9 

6,35 

12,3 

11 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2020 r. wynosiła 63,90 km, a na koniec 

64,422 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 24,67 km na 

początku 2020 r.  oraz 26,082 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w mieście posiada 

ok.  97% mieszkań, zaś do sieci kanalizacyjnej  ok. 82 %. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. istniało 1539 przyłączy do sieci kanalizacyjnej a na 31 grudnia 

2020r.  1579  przyłączy. 

W 2020 r. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach usunął 10 awarii na sieci wodociągowej, 

55 awarii na sieci kanalizacyjnej oraz wykonał następujące usługi: 

 

Usługi wykonane w 2020r Ilość 

Czyszczenie i udrożnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 41 

Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej 4 

Wykonanie przyłącza wodociągowego 3 

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 5 

Pozostałe usługi 13 

Naprawa przyłącza wodociągowego 7 

Zamknięcie/uruchomienie przyłącza wodociągowego 10 

Wykonanie instalacji wodociągowej 1 

Naprawa instalacji wodociągowej  11 

Naprawa instalacji kanalizacyjnej - 

Montaż plomby na wodomierzu głównym 13 
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Wymiana zniszczonego wodomierza 44 

 

W 2020 r. wymieniono 260 sztuk wodomierzy, w tym 198 sztuk, którym skończyła się 

legalizacja oraz zamontowano 191 nakładek radiowych na wodomierze główne, w tym 20 sztuk 

na podliczniki do podlewania ogrodu. 

Realizując cele związane z zabezpieczeniem jakości i ciągłości świadczenia usług zaopatrzenia  

w wodę i odbioru ścieków podjęto inwestycje w infrastrukturę wodociągową oraz wyposażenie 

Spółki w nowe maszyny i urządzenia. W 2020 r Spółka  zakupiła: 

 samochód Citroen Jumper, 

 urządzenie do zgrzewania rur z PE. 

W celu usprawnienia procesów oczyszczania ścieków oraz podniesienia wydajności 

zagospodarowania osadów  zakupiono na Oczyszczalnię ścieków w Brzezinach: 

 zestaw sterujący zamontowany w pomieszczeniu sterowni stacji odwodnienia osadu, 

 areator pływający AQUAVULCAN 30kW. 

Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi. 

Budynki i budowle są własnością Spółki. Grunty o wartości 641.102,00 zł i obszarze 13.721m2  

stanowią własność Spółki, grunty o obszarze 21.279 m2 i wartości 33.769,00 zł. są w wieczystym 

użytkowaniu – Spółka jako wieczysty użytkownik do 31.12.2096 r., grunty o wartości 3.097,20 zł 

i obszarze 1.548 m2 i oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 50912 są w samoistnym 

posiadaniu.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.971.000,00 zł i dzieli się na 17.971 udziałów po 1.000,00 zł. 

każdy. Kapitał został wniesiony w 100% przez Miasto Brzeziny. 

W spółce na 31 grudnia 2020r. zatrudnione były 32 osoby. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe: 

Środki trwałe brutto – stan na 01.01.2020 r.                                                         31.394.369,43 zł. 

zwiększyły się o inwestycje zrealizowane w 2020 r.                                      +      1.366.941,47 zł. 

zmniejszyły się o:  

a) umorzenie środków trwałych w 2020 r.                                                 -    1.083.515,55 zł. 

b) wartości środków trwałych w budowie                                                    -      159.036,38 zł.  

Majątek trwały netto na dzień 31.12.2020 r.                                                          31.836.831,73 zł. 
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Środki trwałe zakupione i wybudowane w 2020r.     

 

Lp. Nazwa środka trwałego  

Nakłady inwestycyjne zrealizowane 

Razem wartość 

środka 

trwałego 

w poprzednich latach w bieżącym roku 

środki 

własne 

dofinansow

anie z UE 

FS 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

 środki 

własne 

wkład 

pieniężny 

Miasto 

Brzeziny lub 

Aport 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

z umorzenia 

pożyczki 

1. 
Sieć kanalizacji sanitarnej w 

ul. Żeromskiego 
- — — - 118.182,30 — — 118.182,30 

2. 

Sieć wodociągowa w ul. 

Wojska Polskiego – odejście 

w stronę północy 

4.950,00 — — 24.970,89 — — — 29.920,89 

3. 
Sieć kanalizacji deszczowej 

w ul. Mickiewicza 
1.000,00 — — - 31.628,73 - — 32.628,73 

4. 

Sieć wodociągowa w ul. 

Wojska Polskiego – odejście 

w stronę południową 

2.340,00 — — 20.706,67 — - — 23.046,67 

5. Areator pływający  - — — 80.000,00 — - — 80.000,00 

6. 
Budynek magazynowy – 

wiata garażowa 
- — — - 122.000,00 — — 122.000,00 

7 

Nieruchomość gruntowa jako 

działka 2948/17 o pow. 877 

m2 przy ul. Przemysłowej 

- — — - 65.000,00 — — 65.000,00 

8 

Nieruchomość gruntowa jako 

działka nr 2948/14 o pow. 

1001 m2 przy ul. 

Przemysłowej 

_ — — - 68.000,00 — — 68.000,00 

9 

Nieruchomość gruntowa jako 

działki o nr 470/5, 470/6, 

472/4, 472/6 o pow. 5386 m2 

_ — — - 361.000,00 — - 361.000,00 

10. 
Sieć wodociągowa w ul. 

Polnej 
700,00 — — 18.862,78 — _ - 19.562,78 
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11. 
Sieć kanalizacyjna w ul. 

Polnej działka 2135/4 
_ _ _ 5.456,20 - 14.700,00 - 20.156,20 

12. 
Sieć kanalizacyjna w ul. 

Wojska Polskiego 
1.850,00 _ _ 21.884,76 - - — 23.734,76 

13. 
Sieć kanalizacyjna w ul. 

Polnej – sieć główna 
_ _ _ 153.462,77 _ 84.700,00 _ 238.162,77 

14. Citroen Jumper - - - 94.790,50 - - - 94.790,50 

15. 

Ogrodzenie z bramą i 

napędem elektrycznym przy 

ul. Przemysłowej 

_ _ _ 37.755,87  - _ _ 37.755,87  

16. 

Zestaw sterujący w 

pomieszczeniu sterowni 

stacji odwodnienia osadu 

_ _ _ 33.000,00  - _ _ 33.000,00  

Razem 10.840,00 0,00 0,00 490.890,44 765.811,03 99.400,00 0,00 1.366.941,47 
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Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku przedsiębiorstwa. 

Spółka ma zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi:  

- wynikające z umowy o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miasta Brzeziny” w wysokości 9.151.929,85 zł.-kwota realnego 

dofinansowania.  

Na zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustanowiono weksel In blanco z klauzulą bez 

protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie większą niż 12.764.084,61 zł. 

 

- wynikające z umowy pożyczki Nr 35/OW/P/2011 z dnia 05.10.2011 r. na Projekt 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” w wysokości  

4.416.406,00 zł.  

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami jest: 

1) hipoteka zwykła do wysokości 4.739.406,03 zł. obejmująca nieruchomości: 

 budynki stacji uzdatniania wody, 

 budynki oczyszczalni ścieków, 

 budynek technologiczno-socjalny przy ul. Kulczyńskiego 7, 

 budynek biurowo-socjalno-magazynowy położony przy ul. Przemysłowej 14, 

      2) cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w/w budynków, 

3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 4.416.406,00 zł. 

4) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy  

w Andrespolu Oddział Brzeziny, 

  

- wynikające z umowy umorzenia nr U18029/16002 pożyczki Nr 2/GW/P/2016  

z dnia07.04.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

ciśnieniowej wraz z przepompownią w ulicy Polnej w Brzezinach” – odcinek między ul. 

Okrzei a ul. Dąbrowskiego”  w wysokości 107.830,00 zł wraz z należnymi odsetkami  

w kwocie 1.178,75 zł. 

Zabezpieczeniem pożyczki jest: 

1) zastaw rejestrowy na pojeździe specjalnym na podwoziu samochodowym Mercedes Benz 

nr rej. EBR 08FR wyposażony w urządzenie ssąco-płuczące, 

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC w/w pojazdu, 

3) weksel własny In blanco z deklaracją wekslową, 
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4) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank 

Spółdzielczy w Andrespolu Oddział Brzeziny, 

 

 wynikające z umowy umorzenia Nr U18030/16555 z dnia 22.10.2018 r. pożyczki Nr 

555/GW/P/2016 z dnia 03.11.2016 r.na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią w ulicy Polnej w Brzezinach – odcinek między 

ul. Okrzei a ul. Dąbrowskiego” w wysokości 105.186,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 

1.472,52 zł. 

Zabezpieczeniem umorzenia pożyczki jest: 

1) weksel własny In blanco, 

2) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank 

Spółdzielczy w Andrespolu Oddział Brzeziny, 

 

 wynikające z umowy umorzenia nr U19007/17068 pożyczki Nr 68/ZI/P/2017 z dnia 

14.06.2017 r. na „Zakup wraz z dostawą ładowarki teleskopowej do ładowania osadu na 

oczyszczalni ścieków w Brzezinach”  w wysokości 72.000,00 zł. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami jest: 

1) weksel własny In blanco, 

2) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank 

Spółdzielczy w Andrespolu Oddział Brzeziny, 

 

 wynikające z umowy pożyczki Nr 375/OW/P/2017 z dnia 10.10.2017 r. na realizację 

zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Małczewskiej i Leśnej w Brzezinach”  

w wysokości 1.569.600,00 zł. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami jest: 

1) hipoteka zwykła do wysokości 4.739.406,03 zł. obejmująca nieruchomości: 

 budynki stacji uzdatniania wody budynki, 

 oczyszczalni ścieków,, 

 budynek technologiczno-socjalny przy ul. Kulczyńskiego 7 

 2) cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w/w budynków, 

3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 4.416.406,00 zł, 

4) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy  

w Andrespolu Oddział Brzeziny, 
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 wynikające z umowy pożyczki Nr 30/ZI/P/2019 z dnia 31.05.2019r. na „Zakup wraz  

z dostawą nowego ciągnika do transportu odpadów powstałych w wyniku oczyszczania ścieków 

na Oczyszczalni ścieków”  w wysokości 294.000,00 zł. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami jest: 

1) weksel własny In blanco, 

2) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank 

Spółdzielczy w Andrespolu Oddział Brzeziny, 

 

- wynikające z umowy pożyczki Nr 6/OW/P/2020 z dnia 27.02.2020r. na „Budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w ulicach Polnej, Cichej, Spokojnej, Wesołej w Brzezinach _ III etap” 

w wysokości 386.000,00 zł. 

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami jest: 

1) hipoteka łączna wpisana na kolejnym miejscu hipotecznym, po ustanawiającym wpisie na 

rzecz WFOŚiGW w Łodzi, do wartości 525.900,00 zł. na nieruchomościach, na których 

znajdują się: obiekt ujęcia wody z budynkami stacji uzdatniania wody, budynki oczyszczalni 

ścieków oraz obiekt strefy ciśnień z budynkiem techniczno-socjalnym, 

2) weksel własny In blanco, 

3) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Bank 

Spółdzielczy w Andrespolu Oddział Brzeziny. 

 

12.2 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

KRS 0000187263 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach jest przedsiębiorstwem 

użyteczności publicznej. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym  

z Umowy Spółki i wpisu do właściwego rejestru jest: 

 wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów 

klimatycznych, 

 roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

 roboty budowlane z wiązane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskalsyfikowane, 

 wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych, 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

132 

 

 pozostałe badania i analizy techniczne, 

 pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana. 

Kapitały:  

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

bilansowy 2020 r. 

Stan na dzień 

bilansowy 2019 r. 

Kapitał (fundusz) własny 7 497 187,32 7 214 962,87 

Kapitał (fundusz) podstawowy 3 547 000,00 3 547 000,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna)  
0,00 0,00 

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  0,00 0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 488 535,03 595 798,87 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  3 168 912,74 3 098 912,74 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  0 -114 319,50 

Zysk (strata) netto  292 739,55 87 570,76 

Kapitał podstawowy w kwocie 3 547 00,00 zł dzieli się na 7 094 niepodzielnych udziałów, po 

500 zł każdy. Jedynym udziałowcem jest  Miasto Brzeziny. Dla realizacji wymienionych wyżej 

celów jednostka zatrudniała w roku 2020 średnio 20 osób (po przeliczeniu na pełne etaty). 

Stan i struktura posiadanego majątku na 31.12.2020 r. 

PEC Sp. z o.o. prowadzi działalność na nieruchomości o pow. ok 2 ha zlokalizowanej  

w Brzezinach przy ul.  Modrzewskiego 12. Działka widnieje w ewidencji gruntów pod numerem 

3072/7 w księdze wieczystej nr LD1B.00021068/0. Jednostka posiada prawo wieczystego 

użytkowania gruntów. Pozostały majątek stanowi własność Spółki. Podsumowaniem struktury 

własności majątku jest poniższa tabela. 

 

Sposób użytkowania majątku Spółki na dzień 31.12.2020 r. 

Nazwa Sposób użytkowania 

Grunty użytkowanie wieczyste 

Budynki, place, drogi, wiaty, tereny 

zielone, komin stalowy 

własność 

Stan ilościowy oraz procent umorzenia majątku 
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Nazwa Ilość/długość % umorzenia 

Sieci 7803,5 km 39% 

Kanały ciepłownicze 8/840 szt. 100 % 

Przyłącza 2 731,0 m 19% 

Kotły 3 szt. 54 % 

Węzły wymiennikowe 59 szt. 100% 

Węzły cieplne 15 szt. 90% 

Pompy 80 szt. 100 % 

Komin 1 szt. 89 % 

Majątek trwały i obrotowy 

Lp. Treść 2020 2019 

1 Środki trwałe netto 6.576.257,12 7.143.048,31 
2 Wartości niematerialne i prawne- netto 8.016,59 15.606,55 

3 Środki trwałe w budowie 1.559.029,43 1.422.615,80 

4 Zapasy 529.938,73 1.099.914,86 
5 Należności z tytułu dostaw i usług 819.002,98 736.983,30 

6 
Należności z tytułu podatków, 

ubezpieczeń i pozostałe, 
0,00 55.111,14 

7 Inwestycje krótkoterminowe 144.997,08 180.192,24 

8 
Zobowiązania długoterminowe - Kredyty  

i pożyczki i inne 
966.751,00 1.160.101,00 

9 
Zobowiązania krótkoterminowe -Kredyty i 

pożyczki 
193.350,00 390.780,66 

10 Rezerwy na zobowiązania  184.403,35 121.879,20 
11 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 243.235,53 1.300.220,56 

12 
Zobowiązania z tytułu podatków, 

ubezpieczeń, wynagrodzeń i pozostałe, 
294.610,17 339.307,49 

13 Fundusze specjalne 46.654,91 32.251,75 

14 
Czynne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów krótkoterminowe 
12.592,42 5.450,10 

15 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 179.873,84 222.403,06 

16 Kapitał własny 7.497.187,32 7.214.962,87 

Wynik finansowy netto roku 2020 

Wynik finansowy netto w roku 2020 wykazał wartość dodatnią 292.739,55 zł. 
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Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w 2020 r. było możliwe w Spółce dzięki zwiększeniu 

przychodów ze sprzedaży oraz obniżeniu kosztów opału oraz podatków i opłat. 

Wzrost kosztów pracowniczych jest związany ze wzrostem  stawki najniższego wynagrodzenia 

oraz po części wynika z zakupu środków ochrony osobistej – maseczek, rękawic oraz płynów do 

dezynfekcji. 

W 2020 r. w związku z COVID-19 PEC skorzystał z formy wsparcia ze strony instytucji 

rządowych  w postaci umorzenia 50% składek ZUS za miesiące III, IV, i V 2020 r. 

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.  

Spółka ma zobowiązanie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie: 

 W dniu 30.01.2019 r. spółka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny na finansowanie 

rozbudowy sieci ciepłowniczej w mieście w wysokości 1.450.126,00 zł na okres do 

31.12.2026 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Warszawie. Na 

zabezpieczenie wykonania wyżej wymienionej umowy ustanowiono weksel in blanco wraz 

z deklaracją wekslową, cesję praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości oraz hipotekę 

umowną na nieruchomości do wysokości 2.175.000,00 zł, 

  Kredyt w rachunku bieżącym. 

W dniu 18.11.2020 r. Spółka zawarła z Baniem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu 

otwartego w rachunku bieżącym. Kwota limitu kredytowego wynosi 300.000 zł., okres 

kredytowania 2 lata. Zawarcie umowy kredytu spowodowało wzrost zabezpieczenia – hipoteka na 

nieruchomości wynosi  2.625.000 zł. 

Informacje techniczne dot. funkcjonowania Spółki 

Teren ciepłowni jest ogrodzony, z powierzchniami zielonymi oraz utwardzonymi placami 

składowymi węgla i odpadów paleniskowych oraz ciągami komunikacyjnymi, z wjazdem z ulicy 

Modrzewskiego. Wzdłuż dużej części ogrodzenia, a także na wewnątrz terenu, przy placu 

składowym węgla, występują nasadzenia drzew i krzewów tworzące ochronne pasy zieleni, 

korzystne dla występującej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w szczególności przy ul. 

Kosmonautów. Powierzchnia działki zajmowanej przez ciepłownię wynosi 2,1 ha i jest ona 

zabudowana obiektami: 

 budynek ciepłowni, 

 budynek zmiękczalni wody, 

 budynek administracyjny, 

 wiata zadaszona i obudowana.   
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Ciepłownia miejska został oddana do użytkowania w 1981 r. Została wybudowana dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta Brzeziny jako budynek wolnostojący murowany,  

z czterema stanowiskami na kotły typu WR. W obecnej chwili zainstalowane są 3 kotły: 

 kocioł WR 2,5 o mocy 2,91 MW, 

 kocioł WR 5 o mocy 5,82 MW, 

 kocioł WR 5 o mocy 5,82 MW, 

 kocioł WR 5 w budowie, 

o łącznej mocy źródła ciepła 14,55MW, z czego na potrzeby własne źródła przeznaczone jest 

0,15MW. 

Infrastruktura techniczna 

Rok Długość sieci w m 

/wysoki parametr/ 

Długość sieci w 

m /niski 

parametr/ 

Ilość 

węzłów 

Ilość 

obiektów 

Ilość 

liczników 

2018 9 557,5 930 92 + 15 105 108 

2019 9 605,0 930 97 + 15 110 113 

2020 9 619,0 930 99 + 15 112 115 

 

W skład systemu sieci ciepłowniczej miasta Brzeziny wchodzą: 

 sieć ciepłownicza wysokich parametrów, 

 zewnętrzne instalacje odbiorcze co i cw za grupowymi węzłami ciepłowniczymi, 

 indywidualne węzły  ciepłownicze, 

 grupowe węzły ciepłownicze, 

 ciepłownicze węzły rozdzielcze. 

Do realizacji powierzonych zadań PEC wykorzystywało w 2019 roku 9 605 m sieci 

wysokoparametrowej oraz 930 m sieci o niskich parametrach. 

Jednostka obsługiwała 112 węzłów cieplnych i 115 liczników.  

 

Moc zamówiona w MW 

PEC Sp. z o.o. obsługuje 4 grupy taryfowe. Poniższa tabela prezentuje moc zamówioną w MW 

w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2018-2020. 

Informacje o mocy zamówionej w MW w latach 2018-2020 wg. grup taryfowych. 

Grupa taryfowa XII 2018 XII 2019 XII 2020 

I 6,45 6,33 6,57 

II 5,0 5,05 5,10 
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III 1,13 1,13 0,845 

IV 2,02 2,02 2,015 

Ilość mocy zamówionej w MW  

2018 2019 2020 

14,60 14,53 14,53 

Cena energii cieplnej 

Obowiązująca w 2019 r. cena energii cieplnej w PEC określona została w decyzji Nr 

OŁO.4210.32.2018.2017.BG Prezesa URE z dnia 1 marca 2019 r.  

Od dnia 01.04.2019 r. PEC Sp. z o.o. wprowadził do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła.  

 

Cena energii cieplnej 

Obowiązująca w 2020 r. cena energii cieplnej w PEC określona została w decyzji Nr 

OŁO.4210.3.2020.BG Prezesa URE z dnia 3 1sierpnia 2020 r.  

Od dnia 01.10.2020 r. PEC Sp. z o.o. wprowadził do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła.  

Zaopatrzenie w opał 

Podstawowym paliwem energetycznym w Spółce jest węgiel kamienny typ 32.1. Zużycie 

opału w 2020 r. wynosiło 6 035 tysięcy ton. Dostawy miału w 2020r. były realizowane przez dwie 

firmy wyłonione w drodze przetargu. 

Produkcja i sprzedaż energii w latach 2018-2020 w GJ. 

Rok Produkcja Sprzedaż 

2018 100 850 87 068 

2019 103 412 86 749 

2020 102 143 84 819 

PEC Sp. z o.o. w Brzezinach w roku 2020 dostarczał ciepło dla 82 odbiorców w mieście Brzeziny. 

W 2020 r. Spółka wyprodukowała 102 143 GJ energii cieplnej, co stanowiło 98,77% produkcji  

w 2019 r. Sprzedaż w roku 2020 stanowiła 83,03% energii wyprodukowanej i była mniejsza o 

2,23% w porównaniu do roku 2 

Zapotrzebowanie na energię cieplną wynika z warunków atmosferycznych, co wiąże się  

z długością sezonu grzewczego. Średnia temperatura w roku 2020 była o ok. 0,2°C wyższa niż  

w roku poprzednim a sezon grzewczy trwał 243 dni. 
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Inwestycje ogółem 

Informację o stopniu realizacji inwestycji w 2020 r.  przedstawia poniższa tabela. 

L.p. Zadanie Nakłady w tys. zł 

1 Przyłącza 

cciepłownicze 

35,5 

2 Waga samochodowa  117,0 

Razem 152,5 

Realizacja remontów 

Na koszty niezbędnych remontów PEC sp. z o.o. wydatkowało w 2020 r. kwotę 68,000,00 zł. 

Dokonywano wyłącznie niezbędnych remontów: zakup i wymiana kosza węglowego do rusztu, 

spawanie kryzy, remont i przegląd komina, remont pomieszczeń biurowych.  

 

12.3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego  sp. z o.o. 

KRS - 0000051195 

Kapitały 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał podstawowy stanowi 9.030.000,00 zł i dzieli się na 

17.660 udziałów po 500 zł, w  100%  objęty przez Miasto Brzeziny. Zestawienie porównawcze za 

lata  2018-2019 przedstawia poniższa tabela: 

Lp Wyszczególnienie: 2020 2019 

1 Kapitał fundusz własny  9.030.000,00 8.830.000,00 

2 Kapitał zapasowy     245.144,10 245.144,10 

3 Pozostałe kapitały rezerwowe     300.000,00 200.000,00 

4 Zysk(strata) z lat ubiegłych -4.407.387,32 -4.416.461,66 

5 Zysk(strata) netto       40.278,08 9.074,34 

Zatrudnienie na 31 grudnia 2020 roku przedstawiało się następująco: 

 pracownicy na stanowiskach administracyjnych 9 (8,5 etatu) 

 pracownicy na stanowiskach fizycznych – 15 osób (14,75 etatu), łącznie 23,25 etatu. 

W 2020 roku Spółka korzystała z dofinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach 

zatrudniając dwie osoby na staż (okres półroczny). Na 31 grudnia 2020 roku osoby te zatrudnione 

były zgodnie z wymogami programów na kolejny okres na czas określony.    
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Przedmiot działalności  

Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.  

Spółka może również:  

 nabywać budynki mieszkalne, 

 przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych na zasadach najmu, 

 wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki, 

 sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi  

i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności z tym, że powierzchnia zarządzanych 

budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych 

budynków mieszkalnych 

oraz prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą 

towarzyszącą polegającą na: 

 sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz 

infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym, 

 budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków 

przyszłych właścicieli,  

 budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem 

zasobu mieszkaniowego,  

 przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością 

Towarzystwa, 

 sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Spółki, nie 

wybudowanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach 

realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Spółka zarządza zasobami własnymi oraz na podstawie umów wykonuje usługę zarządzania 

na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz wspólnot mieszkaniowych, działa na terenie Miasta 

Brzeziny i nie jest jedynym podmiotem z branży mieszkaniowej działającym na lokalnym rynku. 

Majątek Spółki na 31 grudnia 2020 roku 

Spółka jest właścicielem siedemnastu nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi oraz współwłaścicielem w 41 wspólnotach mieszkaniowych. TBS w Brzezinach 

spółka z o.o. zarządza łącznie 68 nieruchomościami, w tym nieruchomości własne, budynki 

wspólnot mieszkaniowych, w których jest współwłaścicielem oraz na podstawie umów z innymi 

podmiotami. W dwóch budynkach wspólnot zarządzanych przez inne podmioty Spółka jest 



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

139 

 

właścicielem 38587/112082 udziałów (Mickiewicza 14/16) i 687450/3501412 udziałów (Świętej 

Anny 2/6).   

Łącznie na 31 grudnia 2020 roku własność TBS w Brzezinach spółka z o.o. stanowiły: 

 546 lokali mieszkalnych, 

 49 lokali użytkowych, 

 obiekt siedziby Spółki, 

 działki gruntu i udziały w działkach gruntu pod budynkami mieszkalnymi.   

W 2019 roku, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wydane zostały decyzje  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z obowiązkiem spłaty 

rozłożonej na raty opłaty przekształceniowej. Wg stanu na 31 grudnia 2020 roku w użytkowaniu 

wieczystym pozostały jedynie trzy nieruchomości niezabudowane i działka gruntu przy ul. Świętej 

Anny 57 (baza).  

Aktywa Spółki za lata 2019-2020 przedstawia poniższa tabela: 

Lp Wyszczególnienie: 2020 2019 

1 

Rzeczowe aktywa trwałe- netto w tym:     7.883.688,61 7.360.678,57 

a) środki trwałe 7.850.887,03 7.327.885,91 

b) środki trwałe w budowie 32.801,58 32.792,66 

2 

Należności krótkoterminowe -netto w tym: 530.342,83 548.697,26 

a) z tytułu dostaw i usług 266.901,32 171.586,66 

b) z tytułu podatków 52.492,53 76.960,26 

c) inne min. kaucja zabezpieczająca 210.948,98 300.150,34 

3 Inwestycje krótkoterminowe 748.891,30 706.205,96 

4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2.256,34 273,20 
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Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – 2020 rok 

Rok 2020 
Grunty i prawo 
użytkowania 
wieczystego 

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
Środki transportu Inne środki trwałe Środki trwałe razem Oprogramowania 

Wartość brutto na 
początek okresu 901 779,62 8 095 716,75 69 524,61 38 188,45 21 993,62 9 127 203,05 58 108,73 

Zwiększenia w tym: 351 237,12 304 156,25 0,00 0,00 0,00    655 393,37 0,00 

przyjęcie bezpośrednio 
z zakupu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               0,00 0,00 

ulepszenia 0,00 304 156,25 0,00 0,00 0,00    304 156,25 0,00 

Inne 351 237,12 0,00 0,00 0,00 0,00    351 237,12 0,00 

Zmniejszenia w tym: 6 111,10 33 364,32 0,00 0,00 0,00      39 475,42 0,00 

Sprzedaż 6 111,10 33 364,32 0,00 0,00 0,00      39 475,42 0,00 

Likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               0,00 0,00 

Wartość brutto na 
koniec  okresu 1 246 905,64 8 366 508,68 69 524,61 38 188,45 21 993,62 9 743 121,00 58 108,73 

Umorzenie na 
początek okresu 0,00 1 712 271,27 59 721,57 11 455,74 15 868,56 1 799 317,14 58 108,73 

amortyzacja bieżąca w  
tym 0,00 82 044,23 2 276,16 6 846,48 1 749,96       92 916,83 0,00 

amortyzacja za okres 0,00 91 766,36 2 276,16 6 846,48 749,96    102 638,96 0,00 

Sprzedaż 0,00 -9 722,13 0,00 0,00 0,00       -9 722,13  0,00 

Likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00               0,00 0,00 

Skumulowana 
amortyzacja 0,00 1 794 315,50 61 997,73 18 302,22 17 618,52 1 892 233,97 58 108,73 

Wartość netto  1 246 905,64 6 572 193,18 7 526,88 19 866,23 4 375,10 7 850 887,03 0,00 
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Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania porównawczo za 2019 i 2020 rok 

Lp. Wyszczególnienie: 2020 2019 

1 Rezerwy 62.000,00 297.000,00 

2 

Zobowiązania długoterminowe w tym: 2.407.429,99 2.214.790,87 

a) kredyty 1.092.095,80 1.222.637,92 

b) kaucje i partycypacje  1.315.334,19 992.152,95 

3 

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 1.212.287,62 955.390,85 

a) kredyty 115.554,73 99.485,88 

b) z tytułu dostaw i usług 943.116,43 15.793.740,31 

c) z tytułu podatków, wynagrodzeń i innych 52.735,38 59.384,57 

d) inne 97.559,15 0,00 

d) fundusze specjalne  3.321,93 2.780,09 

5 Rozliczenia międzyokresowe 286.406,37 280.916,49 

 

Umowy kredytowe. 

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych (kapitał) na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły: 

  636.350,95 zł kredyt zaciągnięty na budowę budynku mieszkalnego w Brzezinach przy 

ul. Bohaterów Warszawy  5A umowa kredytowa 12002902/71/2003;   

  685.772,85 zł kredyt zaciągnięty na budowę bloku mieszkalnego w Brzezinach przy ul. 

Bohaterów Warszawy 5B umowa kredytowa 12002902/6/2011).  

Kredyty spłacane są w wysokościach i terminach określonych harmonogramami.  

Z innych kredytów, w tym obrotowych, Spółka nie korzysta. 

Wykorzystanie majątku innych podmiotów. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. nie posiadało i nie 

posiada  udziałów w innych Spółkach. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. nie ma zawartych umów 

najmu i dzierżawy z innymi podmiotami gospodarczymi oprócz umowy dzierżawy terenu 

targowiska miejskiego. 

Informacje finansowe za rok 2020 

Wynik finansowy  

Spółka zakończyła rok 2020 zyskiem w wysokości  40.278,08 zł.  

Zysk brutto        97.921,08 zł 

Podatek              57.643,00 zł 
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Kwota środków pieniężnych na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2020 roku była wyższa od 

wartości z końca roku 2019 i 2018.  

Przychody   

Przychody spółki w 2020 roku w stosunku do danych za rok poprzedni zwiększyły się o 3,38 % 

na co wpływ miało zwiększenie o 3,53% przychodów ze sprzedaży produktów oraz o 5,54% 

pozostałych przychodów operacyjnych. Zmniejszeniu w 2020 roku w stosunku do roku 2019 

uległy przychody finansowe, które kształtowały się  jednak na poziomie  wyższym od wielkości  

z 2018 i 2017 roku.  

Koszty  

Koszty ogółem za 2020 rok w stosunku do kosztów roku 2019 wzrosły o 3,14%, co wynikało 

głównie ze wzrostu (o 10,71%) kosztów działalności operacyjnej w wyniku wzrostu cen 

materiałów, usług i energii oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obniżeniu w stosunku do 

roku ubiegłego uległy koszty finansowe i  pozostałe koszty operacyjne.  

Działalność 

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych.  

Lokale mieszkalne 

W trakcie roku 2020 zasiedlono 16 lokali mieszkalnych, w tym 3 lokale dla najemców lokali  

w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 (podtopienie budynku), 11 lokali wynajętych na czas 

nieokreślony na zasadach określonych Regulaminem przyznawania lokali mieszkalnych  

w zasobach mieszkaniowych TBS w Brzezinach spółka z o.o., jedna umowa zamiany oraz jedna 

umowa najmu lokalu z przeznaczeniem na lokal socjalny.  

Lokale mieszkalne niezasiedlone stan na 31 grudnia 2020 roku ogółem 28 lokali, w tym: 

 9 lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 (oficyna lewa) przeznaczonym do remontu, 

 5 lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 

 10  lokali do remontu, 

 4 lokale w trakcie zasiedlenia. 

Lokale użytkowe  

Wolne lokale użytkowe wg stanu na 31 grudnia 2020 roku – ogółem 8 lokali, w tym:              

 3  lokale do remontu, 

 2 lokale do wynajęcia, 

 3  lokale w trakcie postępowania mającego na celu ich sprzedaż.  

Obecnie Spółka wynajmuje 41 lokali użytkowych. W trakcie 2020 roku wynajęto 4 lokale 
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użytkowe. 

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych na 31 grudnia 2020 roku 

Budynki wybudowane bez udziału środków z Banku Gospodarstwa Krajowego  

Na 31 grudnia 2020 roku obowiązywała stawka bazowa 4,00 zł/m²/m-c wprowadzona z dniem  

1 maja 2012 roku. 

Uchwałą nr 29/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 października 2020 

roku wprowadzono zmianę stawki bazowej ustalając jej wysokość w kwocie 4,40 zł/m2/m-c oraz 

zmianę w zasadach naliczania czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 

poprzez wprowadzenie dodatkowego czynnika podwyższającego  stawkę bazową (wyposażenie 

lokalu w centralną ciepłą wodę użytkową). Zmiana stawki, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zaczęła obowiązywać z dniem 1 marca 2021 roku.  

Budynki wybudowane z udziałem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego: 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu wprowadzone mocą uchwały nr 16/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

z dnia 23 sierpnia 2019 roku: 

- budynek przy ul. Boh. Warszawy 5a  stawka 9,63 zł.  Poprzednia stawka 8,49 zł/ m² 

obowiązywała od 1 marca 2012 roku; 

- budynek przy ul. Boh. Warszawy 5b stawka 11,49 zł. Poprzednia stawka 10,35 zł/ m² 

obowiązywała od  23 grudnia 2011 roku. 

Sprzedaż lokali 

W 2020 roku sprzedanych zostało sześć lokali mieszkalnych: 

 5 lokali w drodze przetargu, 

 1 lokal na rzecz Najemcy 

zgodnie z Regulaminami sprzedaży lokali opracowanymi i wprowadzonymi w 2019 roku.   

TBS w Brzezinach spółka z o.o. w 2020 roku nie prowadziło sprzedaży lokali użytkowych.  

Windykacja  

Ugody dotyczące spłat należności czynszowych: 

na dzień 1 stycznia 2020 roku – 36 ugód, w 2020 roku: 

a) podpisano 8 nowych ugód, 

b) zakończono spłaty z 18 ugód. 
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Na dzień 31 grudnia 2020  roku pozostało do realizacji 26 ugód. 

W 2020 roku z tytułu wpłat wynikających z podpisanych umów ugód wpłynęło 67.460,96 zł.  

Wezwania do zapłaty 

W 2020 roku wysłano 115  wezwań do zapłaty na łączną kwotę 456.528,10 zł. 

W wyniku wezwań odnotowano cztery większe jednorazowe wpłaty. 

Postępowania sądowe 

W 2020 roku przygotowano i złożono osiem pozwów w postępowaniu upominawczym na łączną 

kwotę 57.908,00 zł, w tym z tytułu: 

- zaliczek od właścicieli                 -  1,  

- czynszu za lokale mieszkalne      -  7,  

uzyskując                                -  4 nakazy zapłaty. 

Spółka wszczęła w jednym przypadku postępowanie spadkowe wobec zaległości zmarłego 

właściciela (kwota ponad 5 tys. zł). 

W 38 sprawach, w których TBS w Brzezinach sp. z o.o. jest w posiadaniu uprawomocnionych 

wyroków, obejmujących zaległość na kwotę 197.297,23 zł wystąpiono do Komornika Sądowego 

o wszczęcie egzekucji.   

W 2020 roku złożono w 26 sprawach wnioski o nadanie wyrokom klauzuli wykonalności, co 

otwiera drogę do przekazania wyroków do egzekucji komorniczej. 

Działalność remontowa 

W budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

w Brzezinach spółka z o.o. jest współwłaścicielem, zrealizowane zostały siłami własnymi oraz 

zlecone wykonawcom zewnętrznym prace remontowe i modernizacyjne na łączną kwotę 

przypadającą na Spółkę w wysokości 591.661,40 zł. W szczególności zrealizowano prace 

termomodernizacyjne w dwóch budynkach, remonty kominów i dachów ośmiu obiektów, 

wymiany drzwi i okien w częściach wspólnych.  

Ponadto TBS w Brzezinach spółka z  o.o.  poniosło wydatki na fundusz remontowy wspólnot 

mieszkaniowych, w których Spółka posiada udziały, a zarządzanych przez inne podmioty oraz 

wymianę grzejników w lokalach Spółki we wspólnocie przy ul. Mickiewicza 14/16 - łącznie 

24.912,12 zł. 

We własnych zasobach mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach 

spółka z o.o. zrealizowano roboty remontowe dotyczące budynków i poszczególnych lokali,  
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w tym remonty w lokalach mieszkalnych TBS w Brzezinach spółka z o.o. znajdujących się  

w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Prace te realizowane były przez pracowników własnych 

oraz firmy zewnętrzne. 

 

L.p. Zakres prac Kwota w zł 
brutto 

1. Wymiana instalacji elektrycznej  w 12 lokalach mieszkalnych 6.703,63 

2.  Wymiana instalacji elektrycznej na ledową z czujnikami ruchu w 
klatkach schodowych – 3 budynki 

 679,40 

3.  Remont 14 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia (w 
tym remonty pustostanów z udziałem środków z podwyższenia 
kapitału i kaucji zwalnianej przez BGK) 

 191.796,93 

4. Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Korczaka 3  16.378,65 

5. Wykonanie zaleceń kominiarskich   9.277,20 

6. Wymiana drzwi wejściowych do budynku i wykonanie instalacji 
domofonowej do 7 lokali mieszkalnych 

 10.140,00 

7. Wymiana 64 szt. stolarki okiennej, drzwiowej w lokalach 
mieszkalnych, użytkowych i na klatkach schodowych 

116.457,42 

8. Wymiana 5 pieców węglowych w lokalach mieszkalnych 5.747,18 

Ogółem 357.180,41 

 
W 2020 roku w ramach realizacji programu uruchamiania pustostanów realizowanego ze 

środków Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. pochodzących  

z podwyższenia kapitału Spółki przez Miasto Brzeziny oraz kaucji zwalnianej przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, poniesiono nakłady na remonty lokali mieszkalnych,  

w tym remonty dziewięciu lokali mieszkalnych ze środków własnych, z których zakończono 

remonty siedmiu lokali, dwa w trakcie oraz pięciu lokali remontowanych z kaucji zwalnianej przez 

BGK, w tym remonty trzech lokali zakończono, a w dwóch lokalach remonty są w trakcie 

realizacji.  

Łączne nakłady na prace remontowe i modernizacyjne zrealizowane w 2020 roku 

poniesione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. to kwota 

1.076.843,08 zł. 

Działania mające na celu poprawę kondycji finansowej Spółki. 

6.1 Ograniczenie kosztów ogólnych 

W zakresie wynagrodzeń: 

- korzystaliśmy z form zatrudnienia dofinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, tj. 

zatrudnialiśmy dwie osoby na staż, 

- korzystaliśmy, w szczególności do wykonywania prostych prac porządkowych, z osób 

skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych. 
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Ponadto skorzystaliśmy z tarczy finansowej ZUS. 

Zwiększanie przychodów z działalności podstawowej i pomocniczej poprzez:  

- remonty i przeznaczenie do wynajmu lokali mieszkalnych (pustostanów), w tym w ramach 

projektu realizowanego przy udziale środków z podwyższenia kapitału przez Miasto Brzeziny 

i zwolnienia kaucji przez Bank Gospodarstwa Krajowego,  

- pośredniczenie w zakresie zamian lokali (w tym lokali zadłużonych w celu spłaty    

zadłużenia), 

- przeznaczanie zwalnianych lokali mieszkalnych TBS w Brzezinach spółka z o.o.  

w  budynkach wspólnot mieszkaniowych do sprzedaży w drodze przetargu, 

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 

- zmiana stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobach wybudowanych z udziałem 

środków Banku Gospodarstwa Krajowego, 

- zmiana stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobach TBS w Brzezinach  

wybudowanych bez udziału środków z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

W 2020 roku Spółka wprowadziła Program pomocy dla przedsiębiorców- najemców lokali 

użytkowych oraz poddzierżawców terenów na targowisku miejskim, które krótkoterminowo  

(w okresie 2 miesięcy) doprowadziły do zmniejszenia przychodów, a docelowo, skutkowały 

utrzymaniem przychodów z najmu lokali użytkowych i dzierżawy. 

Zweryfikowano, w odniesieniu do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych uiszczających 

odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali, prawidłowość przeprowadzenia 

procedury rozwiązania umów najmu, podjęto działania mające na celu  uregulowanie zasad 

zajmowania lokali przez tych najemców.   

Ponadto podjęto działania mające na celu urealnienie należności z tytułu czynszu, należności  

z tytułu bezumownego korzystania z lokali i z tytułu mediów, w tym w szczególności zaległości 

przypadających od osób zmarłych, w których nie wystąpiono na drogę sądową i które uległy 

przedawnieniu oraz w odniesieniu do zaległości objętych tytułami wykonawczymi, których 

egzekucja komornicza okazałą się bezskuteczna. 

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 

Spółka zakończyła rok 2020 zyskiem w wysokości 40.278,08 zł, w roku 2019 zysk wyniósł  

9.074,34 zł.  

Wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku była wyższa do wartości z końca 

roku 2019 i 2018 roku. Poprawie w kolejnych latach, tj. w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 

i w 2020 w odniesieniu do 2019 roku, uległy wskaźniki rentowności, co wskazuje na korzystną 
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tendencję w wykorzystaniu kapitału i majątku Spółki.  

Sytuacja gospodarcza, jak również sytuacja prawna, wywołana epidemią covid-19 uniemożliwia 

prognozowanie możliwych założeń co do kondycji finansowej Spółki w 2021 roku.  

W najbliższym okresie zamierzamy skupić się na działaniach mających na celu zachowanie 

dodatniego wyniku finansowego poprzez ograniczenie kosztów (co może być niemożliwe wobec 

opisanego wyżej ryzyka wzrostu kosztów) ale również zwiększenie przychodów, głównie poprzez 

jak najefektywniejsze wykorzystanie majątku Spółki, w szczególności poprzez przeprowadzanie 

remontów i uruchamianie lokali niezasiedlonych oraz sprzedaż lokali.  

 

XIII. STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

Na terenie Miasta Brzeziny swoją siedzibę ma Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz Ochotnicza Straż Pożarna 

w Brzezinach. 

Priorytetem codziennej służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach 

jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Rok 2020 był kolejnym,  

w którym na szeroką skalę prowadzono starania propagujące zasady i cele działania Krajowej 

Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako nowatorskiego kanału wymiany informacji ze 

społeczeństwem. Celem wspomnianej inicjatywy było zachęcania społeczeństwa do współpracy  

z Policją oraz podniesienia poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli. Nakreślono i wdrożono 

do realizacji sposób postępowania funkcjonariuszy realizujących, stanowiące codzienny punkt 

zadaniowy przedsięwzięcia w ramach weryfikacji zgłoszeń obywatelskich. 

Realizacja naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszeń zarejestrowanych 

na przestrzeni 12 miesięcy roku 2020 r. przedstawia się następująco: 

 stan zgłoszeń ogółem - 170, tj. 100 %, 

 zgłoszenia potwierdzone - 22, tj. 12,9 %, 

 zgłoszenia niepotwierdzone - 21, tj. 12,3 %, 

 zgłoszenia potwierdzone wyeliminowane -29, tj. 17,0 %, 

 pomyłka, żart - 97, tj. 57,0 %, 

 zgłoszenia potwierdzone, przekazane do innych organów - 1, tj. 0,6  

Brzezińscy policjanci wciąż utrzymują na bardzo dobrym poziomie wykrywalność w kategorii 

przestępczości ogólnej jak i kryminalnej, która na przestrzeni 2019 roku wyniosła : 
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 dla przestępczości ogólnej - 83,03 % (średnia wojewódzka 70,13 % ),  

 dla przestępczości kryminalnej 81,34 %  (średnia wojewódzka 61,09 %). 

W okresie 12 miesięcy 2020 roku wszczęto 470 postępowań przygotowawczych, z których 

262 czynów stanowiły przestępstwa kryminalne ujawniono 266 sprawców, którym udowodniono 

popełnienie 416 przestępstw.  

Od kilku lat jednym z priorytetów Policji jest wykrywalność sprawców w wyodrębnionych 7 

kategoriach przestępstw kryminalnych, uznanych za najbardziej uciążliwe społecznie, do których 

zaliczono: przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież, kradzież 

pojazdów, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia. 

Ilość wybranych, stwierdzonych przestępstw kryminalnych zaistniałych na terenie Miasta Brzeziny  

L.P Przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu Rok 2020  Rok 2019 

1. Uszkodzenie mienia 9 19 

2. Kradzież z włamaniem 48 72 

3. Bójka i pobicie 0 0 

4. Uszczerbek na zdrowiu 4 4 

5. Kradzież samochodu  6 2 

6. Kradzież cudzej rzeczy 64 77 

7. Przestępstwa rozbójnicze 1 0 

W 2020 roku prowadzono także działania przeciwko przestępczości narkotykowej. Wykryto 

13 sprawców, którym udowodniono 29 czynów dotyczących posiadania, rozprowadzania 

narkotyków, środków odurzających. Z uwagi na stałe zagrożenie tego typu przestępczością na 

terenie całego kraju, także na terenie powiatu brzezińskiego, w tym też zakresie są i będą 

prowadzone wszechstronne działania, ukierunkowane głównie na dilerów narkotykowych. 

Ilość zdarzeń drogowych na przestrzeni roku 2020 łącznie z zabitymi i rannymi w powiecie 

brzezińskim. 

ROK OKRES Wypadki Zabici Ranni Kolizje Zdarzeń ogółem 

2019 styczeń - grudzień 33 2 40 487 520 

2020 styczeń - grudzień 32 6 36 420 452 

Dynamika % 96,2 33,3 90,0 86,2 86,9 



RAPORT O STANIE MIASTA BRZEZINY W ROKU 2020 

 

149 

 

Główne przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych na przestrzeni 2020 r. w powiecie brzezińskim 

Lp. Przyczyny Ilość 

1 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 70 

2 obiekty, zwierzęta na drodze 78 

3 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 51 

4 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 75 

5 niewłaściwy stan drogi 31 

Ujawnieni kierujący pojazdami mechanicznymi  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

o podobnym działaniu w roku 2020. 

L.P  Rodzaj  przestępstwa  Razem w 2019 r. Razem w 2020 r. 

1 Art.178a §1KK  56 56 

Ponadto na podstawie porozumienia Miasto Brzeziny przekazało dotację dla Komendy 

Powiatowej Policji w Brzezinach w łącznej wysokości 41.550,00 zł z przeznaczeniem na 

zapewnienie służb ponadnormatywnych. Zorganizowano 170 dodatkowych służb. 

Na terenie Miasta Brzeziny swoją siedzibę ma Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Brzezinach. W 2020 r. na terenie Miasta Brzeziny powstało 260 zdarzeń (nastąpił 

wzrost  o 50 w porównaniu do 2019 r.), w tym:  

 209 miejscowe zagrożenia, co stanowi wzrost o 57 w stosunku do roku 2019,  

 26 pożarów, co stanowi spadek o 10  w stosunku do roku 2019,  

 23 alarmów fałszywych (wzrost o 3).  

 28 powstałych pożarów zaliczono do grupy pożarów małych, 1 zakwalifikowano do grupy 

pożarów średnich, natomiast pożarów dużych i bardzo dużych nie odnotowano.  

W przypadku miejscowych zagrożeń do grupy małych zaliczono – 12, do lokalnych – 195, 

do średnich – 2. Większość alarmów fałszywych zgłoszono w dobrej wierze 10 razy, 13 z 

Systemów Sygnalizacji Pożaru,  

W zdarzeniach na terenie miasta rannych zostało 18 osób i odnotowano 2 ofiary śmiertelne.  

Straty spowodowane miejscowymi zagrożeniami szacuje się na kwotę 412,7 tys. złotych, 

natomiast mienie uratowane na kwotę 784 tys. zł. Straty spowodowane pożarami wyniosły 83,6 

tys. złotych. Strażacy uratowali mienie o łącznej wartości przekraczającej 6.259 tys. złotych.  

W 2020 r. na terenie miasta Brzeziny odnotowano 28 zdarzeń związanych z pandemią 

koronawirusa. Brzezińscy strażacy najczęściej interweniowali w zakresie dystrybucji środków do 

dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej dostarczania środków żywnościowych dla osób na 
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kwarantannie, dezynfekcji i ozonowania obiektów, pomocy Zespołom Ratownictwa Medycznego 

i zorganizowania , nadzorowania polowej izby przyjęć w PCZ w Brzezinach.  

Ww. zadania realizowane są na terenie Miasta Brzeziny i Powiatu Brzezińskiego przez 

komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach gdzie  

stan etatowy to 2 pracowników cywilnych i 44 strażaków, w tym 36 w systemie zmianowym  

i 10 w systemie codziennym. Dyżur całodobowy pełni co najmniej 7 strażaków, w tym  

1 w Stanowisku Kierowania.   

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach przyjmuje zgłoszenia 

na numer alarmowy „998” z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Funkcjonuje również 

numer 609 105 571 do zgłaszania wiadomości SMS o zagrożeniach przez osoby głuchonieme. 

Natomiast zgłoszenia na numer „112” wpływają do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Łodzi. Do działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie miasta,  

w zależności od potrzeby, może być dysponowana Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przy 

Komendzie Powiatowej PSP, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz inne 

jednostki OSP z terenu Powiatu Brzezińskiego. Poprzez Stanowisko Kierowania Łódzkiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, do działań specjalistycznych oraz pomocniczych, 

można dysponować inne siły i środki z terenu województwa łódzkiego.   

Na podstawie porozumienia Miasto Brzeziny przekazało dotację na dofinansowanie zakupu 

lekkiego samochodu  w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 

40.000,00 zł. 

W roku 2020 w ramach dofinansowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

przydzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach kwotę:   

 w ramach wydatków bieżących na inwestycje budowlane 30.000,00 zł,   

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach uczestniczyła w 2020 roku w działaniach ratowniczo-

gaśniczych podczas 155 zdarzeń (34 pożarów, 111 miejscowych zagrożeń i 10 alarmów 

fałszywych). W przypadku wyjazdu pełnego stanu JRG KP PSP w Brzezinach do długotrwałych 

działań poza teren miasta, OSP jest  dysponowana do zabezpieczenia terenu Miasta Brzeziny. 

Strażacy ochotnicy z jednostki OSP w Brzezinach z dużym zaangażowaniem uczestniczyli  

w kursach szkoleniowych organizowanych przez Komendę Powiatową PSP, podnosząc w ten 

sposób swoją wiedzę i umiejętności ratownicze.   

Wyposażenie sprzętowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach:  

 samochód ciężki  ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania z napędemulerenowionym, 

 samochód średni ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN z napędem uterenowionym,   

 samochód średni ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN z napędem miejskim,  
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 samochód lekki ratownictwa technicznego na podwoziu FORD,  

 samochód kwatermistrzowski na podwoziu LUBLIN,   

 samochód specjalny podnośnik hydrauliczny SH-18 na podwoziu STAR,  

 dwa zestawy narzędzi hydraulicznych Lucas i Weber, 

 sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,  

 defibrylator automatyczny,  

 piły spalinowe, agregat prądotwórczy, sprzęt ochrony dróg oddechowych,  

 motopompy i pompa pływająca, pompa do wody zanieczyszczonej,  

 sprzęt do wykrywania gazowych substancji chemicznych,  

 agregat oddymiający,  

 ubrania pszczelarskie. 

W 2020 r. Miasto Brzeziny na  Ochotniczą Strażą Pożarną w Brzezinach wydatkowało łączną 

kwotę 1.220.047,13zł w tym 80.000,00zł na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie 

gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz w szczególności na 

umundurowanie członków ochotniczej starzy pożarnej, ubezpieczenia w instytucji 

ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, 

ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ustawy  

o ochronie przeciwpożarowej i kwotę 1.123.756,88 zł w ramach zadania „Zwiększenie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem 

dla Ochotniczej Straży pożarnej w Brzezinach”. 

 

XIV. TRANSPORT 

Na terenie Miasta Brzeziny usytuowane są 33 przystanki, z których tylko 14 jest własnością 

lub znajduje się pod zarządem Miasta. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest 

nieodpłatne i jest możliwe po wydaniu, na wniosek operatora lub przewoźnika, zgody na 

korzystanie z przystanku. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywać się może tylko na 

przystankach komunikacyjnych lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy. Powyższe nie 

dotyczy przewozów specjalnych. W ramach gminnych przewozów pasażerskich w Brzezinach 

uruchomiono połączenia na trasie Łódź – Brzeziny – Łódź przez Lipiny i Nowosolną oraz Łódź – 

Brzeziny – Łódź przez Andrespol realizowane na podstawie porozumienia między: Miastem Łódź, 

Miastem Brzeziny, Gminą Brzeziny i Gminą Nowosolna. Operatorem jest Miejskie 
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Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o. o. w Łodzi. Jedna linia oznaczona jest numerem 

53 B. Długość trasy dla kierunku Brzezin wynosi 11,958 km, natomiast długość trasy dla kierunku 

Łodzi wynosi 12,930 km. Druga linia Łódź – Brzeziny – Łódź przez Andrespol oznaczona jest 

numerem 90 C. Długość trasy w kierunku Brzezin wynosi 17,772 km, natomiast w kierunku Łodzi 

17,321 km. Na funkcjonowanie obu linii w 2020 r. poniesiono koszt 367.042,95 zł plus 5.412,00 

zł za wynajem pomieszczenia socjalnego dla kierowców MPK (zgodnie z porozumieniami). 

Dodatkowo na terenie miasta działają dwaj przewoźnicy prywatni, którzy zapewniają 

komunikację autobusową miasta z Łodzią i Koluszkami.  

Ponadto w ramach przywracania połączeń autobusowych pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim 

a Brzezinami oraz pomiędzy Brzezinami a Dmosinem uruchomiono nowe połączenia, 

dofinansowane z budżetu państwa. Połączenia te organizuje powiat brzeziński i PKS Tomaszów 

Mazowiecki.  

Poza publicznym transportem regularnym na terenie miasta odbywa się również niepubliczny 

przewóz regularny określonej grupy osób, który realizowany jest przez zakłady pracy z sąsiednich 

miejscowości. 

W Brzezinach funkcjonuje 8 586,5 m2 ogólnodostępnych parkingów, które znajdują się w pasie 

drogowym dróg gminnych oraz na działce o nr ew. 2572/2 obręb 8 usytuowanej przy ul. 

Bohaterów Warszawy. 

 

XV. PODSUMOWANIE 

Nie ulega wątpliwości, że rok 2020 był zarówno dla kraju, jak i miasta Brzeziny bardzo trudny 

z uwagi na stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS-Co-2 na terytorium RP. Pomimo 

wprowadzonych przez rząd ograniczeń, obostrzeń sanitarnych i zakazów realizowano zadania 

nałożone na organ wykonawczy przepisami prawa i uchwalonym przez Radę Miasta Brzeziny 

budżetem miasta.   

Dla miasta Brzeziny ten rok był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede 

wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności  

i skuteczności miasta w aplikowaniu o środki finansowe z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. 

Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują 

zmiany  obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych w miejskiej przestrzeni niemal na 

każdym kroku.  
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Wśród priorytetów były i są projekty twarde – infrastrukturalne. Poziom wydatków 

inwestycyjnych Miasta w 2020 r. wynosił 13.712.951,64 zł (stanowił ok. 20,2% wydatków 

budżetu) i był wyższy od ubiegłorocznego o ca. 3,0 mln zł. Wzrost nakładów inwestycyjnych 

wynika z wejścia w fazę realizacji wielu zadań inwestycyjnych, co istotne, wielkość ta będzie 

utrzymywała tendencję wzrostową w najbliższych latach. W 2020 roku zakończyła się 

przebudową dwóch ważnych ciągów komunikacyjnych w centrum Miasta – ul. Bohaterów 

Warszawy i Konstytucji 3-go Maja oraz ul. Dąbrowskiego i Polnej. Dzięki ich realizacji poprawią 

się wizerunek i dostępność komunikacyjna centrum miasta. Ponadto zrealizowano przebudowę 

drogi ul. Małczewskiej i ul. Żeromskiego.  

Uruchomiono pierwszy żłobek miejski w Brzezinach,  który pomógł młodym rodzicom  

w powrocie na rynek pracy. 

Wykonano bardzo oczekiwane przez mieszkańców miasta inwestycje – Remont komnaty 

retencyjnej w kanale burzowym wraz z zarwaną częścią kanału oraz przebudowę kanału 

deszczowego, dzięki czemu unikamy zalewań posesji w centrum miasta. Dla kompleksowego 

uporządkowania gospodarki w zakresie kanalizacji deszczowej rozpoczęto zadanie – 

Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w Brzezinach opracowując projekt budowlany  

i pozyskując środki na ten cel. 

Miasto Brzeziny ma stabilną sytuację finansową. Zadłużenie miasta na koniec 2020 roku było 

dużo niższe od średniego zadłużenia samorządów w Polsce. 

Poradziliśmy sobie z nauczaniem online – doposażono szkoły w laptopy. 

Miasto Brzeziny wspierało finansowo policję oraz straż pożarną (zakupiono wóz ratowniczo-

gaśniczy dla OSP), co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Oprócz tego zakupiono środek transportu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Dla indywidualnych mieszkańców zrealizowano projekt pn. Zwiększenie produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny, w ramach którego wykonano 149 instalacji 

fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych,  

a  w 79 gospodarstwach domowych zamontowano pompy ciepła. 

  

Władze miasta Brzeziny pracują nieustannie i intensywnie, dokładając wszelkich starań, aby 

poprawić jakość życia mieszkańców i zapewnić rozwój miasta. 

 

 

 


