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LVI SESJI   RADY 

 

MIASTA  BRZEZINY 
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Proponowany porządek obrad przesłany radnym przedstawia się następująco: 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołów LIII, LIV i LV sesji Rady Miasta. 

5. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym ze szkół i          

    przedszkoli  w Brzezinach. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7.   Interpelacje i zapytania radnych. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje. 

9.   Przyjęcie sprawozdań za I półrocze 2014 r.: 

 9.1) Rady Miasta Brzeziny, 

 9.2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny, 

 9.3) Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny, 

 9.4) Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny, 

 9.5) Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny, 

 9.6) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny, 

 9.7) z dyżurów radnych. 

10.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 10.1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok, 

 10.2) uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta  Brzeziny na lata 2014-2020, 

 10.3) przyjęcia „Strategii Promocji Miasta  Brzeziny 2014 – 2020”, 

            10.4) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i   
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            urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016 będących w posiadaniu Zakładu Usług    

            Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach, 

            10.5) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zakończenie sesji. 

Początek sesji:godz.10.00 

1. Otwarcie sesji 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Bączyński, otwierając posiedzenie, przywitał przybyłych 

członków  Społecznej Rady Seniorów Miasta  Brzeziny, wśród nich proboszcza parafii pod wezwaniem 

Podwyższenia Świętego Krzyża  ks. kanonika Bogumiła Walczaka, ponadto nauczycieli brzezińskich szkół 

i przedszkoli, którym wręczone zostaną akty mianowania na wyższy stopień awansu zawodowego, 

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

organizacyjnych  miasta, prezesów spółek miejskich oraz mieszkańców miasta. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady stwierdził  prawomocność sesji na podstawie podpisanej przez  11 radnych listy 

obecności. Swoją nieobecność usprawiedliwiali radni: Krzysztof Jeske, Grzegorz Kędzia i Halina 

Szczepaniak. Spóźnienie awizowała radna Barbara Kozłowska. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i poprosił o uwagi oraz propozycje. 

Burmistrz Marcin Pluta  poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot.   powołania Społecznej 

Rady Seniorów Miasta  Brzeziny, prezentacji jej celów i zadań oraz wręczenia aktów powołania członkom 

Społecznej Rady Seniorów Miasta  Brzeziny. 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wnioskował o dodanie punktu w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały 

Rady Miasta  w sprawie udzielenia dotacji dla  parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża przeznaczonej 

na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich  przy zabytku -  kościół pw. Świętej Anny 

wpisanym do rejestru zabytków.  

Przewodniczący Rady zgłosił wprowadzenie punktu dot. wręczenia odznaki Zarządu Głównego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów  dla zastępcy burmistrza Romana Sasina. 
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Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad proponowanych punktów, a następnie 

zatwierdzili zmieniony porządek obrad sesji 11. głosami (jednomyślnie).  

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

1.   Otwarcie  sesji. 

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.   Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4.   Przyjęcie protokołów LIII, LIV i LV sesji Rady Miasta. 

4 a. Wręczenie aktów mianowania członkom Społecznej Rady Seniorów Miasta  Brzeziny. 

5. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym ze szkół i przedszkoli  w 

Brzezinach. 

5 a. Wręczenie odznaki ZG ZERiI zastępcy burmistrza Romanowi Sasinowi. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami. 

7.   Interpelacje i zapytania radnych. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje. 

9.   Przyjęcie sprawozdań za I półrocze 2014 r.: 

 9.1) Rady Miasta Brzeziny, 

 9.2) Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny, 

 9.3) Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny, 

 9.4) Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny, 

 9.5) Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny, 

 9.6) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny, 

 9.7) z dyżurów radnych. 

10.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 10.1) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok, 

 10.2) uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta  Brzeziny na lata 2014-2020, 
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            10.3) przyjęcia „Strategii Promocji Miasta  Brzeziny 2014 – 2020”, 

            10.4) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i   

            urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016 będących w posiadaniu Zakładu Usług    

            Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach, 

            10.5) rozpoznania skargi na Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, 

10.6) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zakończenie sesji. 

4. Przyjęcie protokołów LIII, LIV i LV sesji Rady Miasta  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w lipcu i sierpniu zwoływano na wniosek burmistrza sesje 

nadzwyczajne i dopiero teraz jest możliwość zaakceptowania  treści protokołów. Protokoły były dostępne 

zarówno w biurze Rady Miasta, jak i na stronie internetowej Miasta  Brzeziny. Zapytał o uwagi do treści 

protokołów. 

Nie zgłoszono zastrzeżeń i przewodniczący prosił o przegłosowanie przyjęcia kolejnych protokołów: 

- za przyjęciem  protokołu  LIII sesji głosowało 8 radnych, wstrzymało się 3., 

- za przyjęciem  protokołu LIII sesji było 8 radnych, wstrzymało się 3., 

- za przyjęciem protokołu LV sesji było 7 radnych, wstrzymało się 4 radnych. 

4 a.  Informacja w sprawie powołania Społecznej Rady Seniorów Miasta  Brzeziny 

Burmistrz Marcin Pluta poinformował, że Zarządzeniem Nr 50/2014 powołał Społeczną Radę Seniorów 

Miasta  Brzeziny, jako ciało opiniodawczo – konsultacyjne i doradzające burmistrzowi w sprawach 

społecznych, zwłaszcza dotyczących tej grupy mieszkańców.  Rada Seniorów powoływana jest na 4-letnią 

kadencję. Składa się z 14 osób. 13 członków Rady desygnowały organizacje społeczne, jednego członka 

SRS powołał burmistrz . Jest to p. Ryszard Śliwkiewicz – prezes Spółdzielni Socjalnej „Communal 

Service”, którego członkowie Rady wybrali przewodniczącym SRS. Wiceprzewodniczącymi zostali p. 

Iwona Białoskórska (Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”) i p. Bogusław 

Miazek (Cech Rzemiosł Różnych), sekretarzem p. Grażyna Pietrasik (Brzezińska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa). Pozostali członkowie Społecznej Rady Seniorów to: 
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- Ks. Bogumił Walczak – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, przewodniczący 

Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta, 

- Edward Wosik – Polski Związek Ogrodów Działkowych w Brzezinach, 

- Adam Pieniążek – Rejonowe Koło Pszczelarzy, 

- Czesława Jaremko – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Brzeziny, 

- Wiesława Kowalska – Klub Abstynencki „Wiola”, 

- Halina Szczepaniak – Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, 

- Danuta Kawka – Koło Brzezińskie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

- Janina  Gulej – Stowarzyszenie „Wspólna Przyszłość Polska, Europa Świat”, 

- Ireneusz Ogrodnik – Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,  

- Wojciech Poździej – Polski Związek Wędkarzy Koło Brzezińskie. 

Burmistrz Marcin Pluta wręczył członkom SRS akty mianowania i pamiątkowe medale 650-lecia Miasta  

Brzeziny. 

Przewodniczący Społecznej Rady Seniorów Ryszard Śliwkiewicz podziękował za wybór  i powiedział, że 

członkowie Rady wykorzystają swoje bogate doświadczenie społeczne dla pełnienia funkcji konsultacyjno 

- doradczej. 

Przewodniczący Rady Miasta  w tym miejscu przypomniał o wniosku radnego Grzegorza Kędzi w sprawie 

utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Wniosek ten będzie możliwy do realizacji w następnej kadencji 

Rady, ponieważ obecna VI kadencja zbliża się już do końca. 

5. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym z Przedszkola Nr 1   

w Brzezinach. 

Burmistrz Marcin Pluta powiedział, że w tym punkcie oprócz nauczycieli Przedszkola Nr 1 akty mianowania 

zostaną wręczone także nauczycielom  brzezińskich szkół. W pierwszej kolejności burmistrz wręczył akt 

powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach p. Małgorzacie Wyce, którą powołał na to 

stanowisko na okres 5 lat poza konkursem. Dyrektor podziękowała za nominację. Akty nadania wyższego stopnia 

zawodowego burmistrz wręczył następującym nauczycielkom: 

- Katarzynie Wosik z Przedszkola Nr 1, 

- Beacie Karbowiak z Przedszkola Nr 1, 
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- Anecie Kubicz z Przedszkola Nr 3, 

- Magdalenie Koza ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 

- Monice Dyrała z Gimnazjum. 

Następnie nauczycielki złożyły ślubowanie, którego treść odczytała wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk. 

Przewodniczący Rady wręczył mianowanym nauczycielkom pamiątkowe medale 650- lecia Miasta  Brzeziny, a 

zastępca burmistrza Roman Sasin obdarzył je kwiatami. Przewodniczący pogratulował paniom  awansów 

zwodowych. 

5 a. Wręczenie odznaki ZG ZERiI zastępcy burmistrza Romanowi Sasinowi. 

Prezes Zarządu Rejonu Brzezińskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów  Lucjan Ferdzyn w 

towarzystwie sekretarza zarządu  Danuty Kawki w imieniu ZG ZERiI wręczyli zastępcy burmistrza 

Romanowi Sasinowi honorową złotą odznakę Zarządu Głównego ZERiI  za zasługi dla Związku i dobrą 

współpracę z brzezińskim  środowiskiem tej organizacji. 

6.   Informacja Burmistrza Miasta z prac między sesjami 

Burmistrz Marcin Pluta przedstawił Radzie Miasta  informację o ważniejszych działaniach podjętych w okresie od 

27 czerwca do 25 sierpnia br. (pełny tekst informacji w załączeniu). Burmistrz powiedział, że: 

- 27 czerwca uczestniczył w konferencji naukowej poświęconej Brzezinom „650-lecie Brzezin, Miasto zaginione – 

miasto odkryte”, 

- 27 czerwca odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego w podległych miastu placówkach 

oświatowych z udziałem  władz naszego samorządu, 

- 27 czerwca podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na zwiększenie dofinansowania dla 

projektu pn.” Budowa Przedszkola Nr 1”  z przyznanej wcześniej kwoty 2.193.505,45 zł do kwoty  dotacji 

4.422.924,70zł., 

 

- 30 czerwca zakończyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  TBS. w Brzezinach sp. z o.o. Podjęte 

zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 i 

sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2013 oraz  udzielono Zarządowi i Radzie Nadzorczej 

absolutorium, 

- 30 czerwca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny, na 

którym wybrany został pięcioosobowy Zarząd Stowarzyszenia. W jego skład weszli z mocy zapisów 

statutowych prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska i wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak oraz trzech 
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członków zarządu wybranych przez członków stowarzyszenia reprezentowanych przez wójtów, 

burmistrzów, prezydentów i starostów aglomeracji łódzkiej z wyboru. Spośród czterech kandydatów 

Burmistrz Brzezin uzyskał największe poparcie – 24 głosy i jest w zarządzie ŁOM,  

- 1 lipca podpisał porozumienie na służby ponadnormatywne policjantów, które będą realizowane w II 

półroczu 2014r. Zawarte porozumienie na kwotę 30 tys. zł. przewiduje realizację 45 dwuosobowych służb 

pełnionych przez policjantów oraz 30 mieszanych pełnionych przez policjanta i strażnika miejskiego, 

- 3 lipca wraz z prezesem PEC sp. z o.o. uczestniczył w spotkaniu w UMŁ ws. projektu partnerskiego pn.: 

Rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego planowanego do współfinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020. PEC sp. z o.o. będzie 

realizowało w partnerstwie z Łodzią (Dalkię SA), Aleksandrowem Łódzkim, Koluszkami i Pabianicami 

projekt pn „Modernizacja źródła ciepła (ciepłowni miejskiej) i systemu dystrybucji energii cieplnej 

w Brzezinach (40 mln  zł),  

- 6 lipca w ramach wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej ”Kolory Polski” i z okazji 650-lecia 

potwierdzenia praw miejskich Brzezin w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża  odbyło się  

prawykonanie „Koncertu brzezińskiego”, który skomponował  Nikola Kołodziejczyk. Utwór ten 

stanowiący uwerturę koncertową muzyki współczesnej nawiązuje do hymnu naszego miasta  i zawiera 

nowatorskie elementy wykorzystujące m.in. maszynę do szycia „Singer”, czy maszynę do pisania,  

- 7 lipca spotkał się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi 

i uzgodnił sprawę lewoskrętu z ul. Sienkiewicza w ul. Przedwiośnie,  

- 22 lipca uczestniczył w posiedzeniach Zarządu, Komitetu Sterującego i Rady Stowarzyszenia ŁOM gdzie  

przyjęta została Strategia ŁOM  wraz z listą przedsięwzięć do realizacji w formule ZIT, list rezerwowych 

przedsięwzięć do realizacji w formule ZIT, list strategicznych przedsięwzięć o charakterze 

komplementarnym możliwych do realizacji w formule poza ZIT. 

- 25 lipca uczestniczył w spotkaniu w KPP w Brzezinach z okazji Święta Policji, 

- 26 lipca uczestniczył w  „Marszu dla życia i rodziny”, 

- 28 lipca wspólnie ze starostą brzezińskim wziął udział w uhonorowaniu najlepszego policjanta w 

plebiscycie „Policjant Roku 2014” – asp. szt. Włodzimierza Tyralskiego, 

- 29 lipca uczestniczył w konferencji prasowej  w WFOŚiGW w Łodzi, poświęconej odnawialnym źródeł 

energii, referując projekt  „Smart  City – Brzeziny energetycznie samowystarczalne”, 
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- 15 sierpnia w 94. rocznicę „Cudu nad Wisłą” wspólnie z przedstawicielami samorządów uczestniczył w 

zorganizowanych przez miasto Brzeziny   uroczystościach   Dnia Wojska Polskiego, 

- 20 sierpnia uczestniczył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi w spotkaniu poświęconym 

zagadnieniom związanym z wdrażaniem nowego instrumentu, tzn. ZIT, w zakresie Europejskiego 

Funduszu Społecznego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 

– 2020, 

-21 sierpnia po przeprowadzonym postępowaniu w trybie  przetargu nieograniczonego na „Rozwój miasta 

Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach” wybrał wykonawcę ECONNECT 

Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa. W toku przetargu zostały złożone 3 oferty, w tym jedna 

została odrzucona. W ramach tego zadania do Gimnazjum Wykonawca dostarczy m.in. 390 szt. tabletów  

za kwotę 569.490 zł., 

- 22 sierpnia po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont 

utwardzonego terenu w pasie zieleni przy pomniku Marszałka Piłsudskiego w Brzezinach” wybrał 

wykonawcę - Spółdzielnię Socjalną Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny. W toku 

przetargu została złożona tylko 1 ważna oferta na kwotę 27.060,zł. 

- 25 sierpnia uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzezinach. 

Kończąc swoją informację, burmistrz zaprosił radnych i gości Rady Miasta  na obchody Dnia Aktywności 

Społecznej 7 września b.r. w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Jednym z punktów obchodów tego dnia 

będzie podsumowanie akcji związanej z wyborem zadań do budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi dot. złożonej informacji burmistrza. 

Radny Jakub Piątkowski zapytał o postęp przygotowań do wykonania oświetlenia parku miejskiego. 

Burmistrz wyjaśnił, że z powodu braku zgłoszeń oferentów trzeba było unieważnić przetarg i ogłosić 

nowy, co wydłuża okres realizacji tego zadania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje 

wykonanie 40 lamp oświetlenia ledowego, podziemne położenie kabla, zasilanie elektryczne wyspy, sceny 

i grilla. 

Radna Grażyna Korybut zwróciła uwagę na niską frekwencję podczas konferencji naukowej poświęconej 

historii Brzezin  - jako imprezy towarzyszącej obchodom 650 -lecia miasta. Jej zdaniem brak było 

właściwej informacji  w BIS, brakowało też plakatów na terenie miasta . Interesowała się wydaniem 

publikacji będącej wynikiem tej konferencji. Wskazała na konieczność poprawy bezpieczeństwa i porządku 

w parku miejskim poprzez kontrole patroli policyjnych i Straży Miejskiej, zwłaszcza porą wieczorową i w 

nocy.  
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Burmistrz powiedział, że przekazał prośbę komendantowi   Powiatowemu Policji Cezaremu Petrusowi o 

kontrolowanie tzw. miejsc wrażliwych w mieście (centrum miasta, przystanków autobusowych i parku 

miejskiego). Nawiązując do opinii radnej Korybut w sprawie konferencji historycznej, wyjaśnił, że była to 

konferencja naukowa historyków z zaproszonych uczelni, zatem specyfika nie wymagała masowości, choć 

kilku radnych w konferencji uczestniczyło. Obecni na konferencji pracownicy urzędu nie byli „z łapanki” 

dla  poprawienia frekwencji. Reprezentowali Wydział Rozwoju, który przygotowuje wdrożenie projektu 

związanego z historią  „zaginionego miasta ”. Z tej konferencji będą dostępne zarówno materiały w formie 

publikacji, jak i materiały audiowizualne w formie płyty DVD. 

Radny Przemysław Maślanko poprosił o  informacje na temat finansowania projektu „Smart City” oraz 

szkolenia nauczycieli w związku z realizacją  projektu  „ Rozwój  miasta  Brzeziny poprzez wdrożenia e-

kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”. Pytał, czy projekt obejmuje wartość ładowarki do tabletów. 

Burmistrz potwierdził, że projekt e-kształcenia jest zabezpieczony finansowo, w tym zakup ładowarki oraz 

szkolenie nauczycieli. Projekt „Smart City” ma być realizowany w najbliższych latach, jego wstępnie 

planowana wartość wynosi 16 mln zł . Pierwsze prace o wartości 1 mln zł obejmujące montaż ogniw 

fotowoltaicznych na pięciu budynkach użyteczności publicznej  będziemy wykonywać wkrótce. Z 15 mln 

zł. - 12,5 mln. pochodzić będzie z funduszy ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w ramach ŁOM, a 

2,5 mln zł wkładu własnego (pozyskanego z pożyczki lub z umarzalnej dotacji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska). 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o korzyści dla mieszkańców bloków spółdzielczych czy TBS z  wdrożenia 

projektu odnawialnych źródeł energii. 

Burmistrz odpowiedział, że na razie technologia fotowoltaiczna jest jeszcze droga, choć ciągle tanieje. 

Miasto będzie korzystać z dotowanego programu pilotażowego. Wspólnoty mieszkaniowe nie dysponują  

obecnie wolnymi środkami w ramach funduszy remontowych. Musiałyby korzystać z kredytów 

bankowych.  Warunki finansowe dla wspólnot mieszkaniowych nie są więc obecnie zachęcające, gdyż 

wspólnoty nie dałyby rady obsłużyć zaciągniętego zadłużenia. Sytuacja w ciągu kilku lat poprawi się. Z 

obliczeń wynika, że za kilkanaście lat koszt podgrzewania wody na jedno mieszkanie przy użyciu energii 

odnawialnej wyniósłby od 100 do 200 zł. Burmistrz poinformował, że w końcu września odbędzie się 

spotkanie informacyjne w sprawie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z udziałem specjalistów, 

którzy udzielą informacji techniczno – ekonomicznych zainteresowanym . 

Przewodniczący Rady stwierdził, że burmistrz jest entuzjastą nowych technologii, jednakże prosił o 

większą wstrzemięźliwość w propagowaniu tych idei. Czym wyraził swój sceptycyzm do tych projektów. 

Radna Czesława Gałecka zapytała o wpływ i rozpatrywanie wniosków stypendialnych dla uczniów. 
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Burmistrz prosił radną o  zasięgnięcie informacji u naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Grzegorza 

Kozieła, który zajmuje się weryfikacją i procedurą przyznawania pomocy stypendialnej. 

Radna Małgorzata Pyka prosiła o przedstawienie mieszkańcom założeń projektu „Smart City” w formie 

pisemnej. Radna zaproponowała, aby stosować polskie lub spolszczone nazwy projektów. 

Burmistrz odpowiedział, że takie materiały powinny być przygotowane w oparciu o opinie specjalistów w 

terminie do końca I kwartału  2015 r. , gdyż będą to projekty z wykorzystaniem środków unijnych. 

Przewodniczący Rady, korzystając z obecności na sesji ks. proboszcza Bogumiła Walczaka, podziękował 

za udostępnienie świątyni farnej Filharmonii Łódzkiej na wykonanie w ramach cyklu Kolory Polski 

„Koncertu brzezińskiego”. Przewodniczący zauważył, że motywem przewodnim koncertu był 

skomponowany przez   obywatela Brzezin śp. druha Jerzego Królikowskiego hejnał naszego miasta. Dodał, 

że koncert był bardzo dobrą promocją obchodów 650- lecia Brzezin, gdyż informował o tym m.in. 

„Teleekspress” w 1. programie TVP. Nawiązał także do działań na rzecz utrzymania nazwy „Zjazd 

Brzeziny”  dla węzła autostradowego w Nowosolnej, bardzo ważnego dla bezinwestycyjnego  promowania 

naszego miasta. Przewodniczący podziękował tym kierownikom jednostek organizacyjnych miasta i 

instytucji, zwłaszcza prezesowi spółki TBS, którzy nie zapomnieli o wywieszeniu na swoich posesjach  

flag narodowych w  Święto Wojska Polskiego. 

Burmistrz poinformował o skutecznej promocji naszego miasta  w okresie nasilonych imprez z okazji 

obchodów 650 – rocznicy potwierdzenia praw miejskich Brzezin. W Internecie, czasopismach, audycjach 

Polskiego Radia i programach telewizyjnych można było zauważyć ok. 60 publikacji o Brzezinach. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Małgorzata Pyka zaproponowała, aby staraniem władz miasta  wydać suplement do monografii 

„Brzeziny, dzieje miasta  do 1995r.”. Zapytała, czy władze miasta  przewidują w tej sprawie jakieś 

działania. 

Burmistrz odpowiedział, że kosztem 20 tys. zł wydana zostanie publikacja  będąca efektem konferencji 

naukowej historyków, która odbyła się 27 czerwca br. 

Radna Małgorzata Pyka dodała, że miała na myśli aktualizację wydanej w 1997 r. książki i czy można 

liczyć na wznowienie poprawionej i uzupełnionej pozycji książkowej. 

Burmistrz odpowiedział, że środki na ten cel w przyszłym budżecie powinny się znaleźć. 

Radny Adam Miazek  pytał o termin przetargu na przebudowę ul. M. Skłodowskiej – Curie i Kilińskiego. 

Radny prosił o przyśpieszenie działań, bo do zimy zostało już niewiele czasu. 



 12 

Burmistrz odpowiedział, że w przyszłym tygodniu  zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie 

modernizacji ulicy wraz z chodnikami poprzez wykonanie remontu. Prace zaczną się od szpitala, który 

będzie uroczyście oddawany po zakończeniu rozbudowy. 

Radna Grażyna Korybut pytała o stan przygotowań do rozpoczęcia budowy budynku socjalno – 

komunalnego. 

Burmistrz odpowiedział, że dokumentacja inwestycji jest już ukończona i wkrótce ogłoszony będzie 

przetarg na wykonanie. 

Radny Michał Dróżdż zadał pytanie o likwidację skutków kolizji drogowej, w wyniku której został 

uszkodzony pomnik na Pl. Jana Pawła II, naprawę słupków metalowych oraz o elewację 

nowopowstającego budynku przy tym placu. Poruszył także sprawę właściwego oznakowania kontenerów 

na odpady, gdyż jego brak powoduje dezorientację mieszkańców podczas segregowania śmieci, wskutek 

czego odpady segregowane mieszane są z niesegregowanymi. 

Burmistrz odpowiedział, że naprawa pomnika po kolizji jest przedmiotem przygotowanego przetargu. 

Miasto wystąpi do ubezpieczyciela o odszkodowanie za poniesione wydatki na usunięcie skutków 

wypadku. Wyjaśnił, że usterki budowlane na Pl. Jana Pawła II podlegają naprawom gwarancyjnym, 

natomiast w sprawie wyglądu elewacji budynku należy zwrócić się do prywatnego inwestora, który 

uzgadniał ten temat z konserwatorem zabytków. 

Radny Tadeusz Pabin zapytał o możliwość zamontowania lustra ułatwiającego ruch pojazdów na 

skrzyżowaniu ulic Reformackiej i św. Anny. Prosił też o uporządkowanie oznakowania drogowego w 

mieście. 

Burmistrz powiedział, że gdyby to zależało od niego, to zakupiłby lustro i przekazał je w prezencie 

GDDKiA w celu zamontowania. 

Zastępca burmistrza odpowiedział, że administracja miasta  zgłasza uwagi mieszkańców do komisji 

powiatowej, która jest władna do wprowadzania zmian w oznakowaniu dróg gminnych. 

Inżynier miasta  Monika Kuźmicka wyjaśniła, że zarządca drogi krajowej nr 72  nie wyraża zgody na 

ustawienie lustra. Wniosek w tej sprawie był wielokrotnie kierowany do komisji wojewódzkiej, w składzie 

której są przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej  i Powiatowej Policji,   zarządcy drogi (Oddz. Łódzki 

Generalnej Dyr. Dróg Krajowych i Autostrad) i Urzędu Miasta, która reguluje te sprawy i każdorazowo był 

odrzucany większością głosów. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do burmistrza z pytaniem o budowę zaplanowanych na ten rok placów 

zabaw dla małych dzieci przy szkołach podstawowych. Wielu rodziców, którzy podpisali się pod 
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wnioskiem i jest zaniepokojonych  opóźnieniem  urządzania tych placów. Do grona zaniepokojonych 

zalicza się  również on sam. 

Burmistrz wyjaśnił, że przyczyną opóźnienia  są przedłużające się procedury przetargowe. Po ich 

zakończeniu wyłoniony wykonawca jeszcze w tym roku przekaże  urządzone place zabaw dyrektorom 

szkół. „Przestrzegamy przepisów prawa, ponieważ nie chcemy mieć problemów”. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Zbigniew Zieliński wyjaśnił, że urządzenia na placach zabaw muszą 

mieć certyfikaty bezpieczeństwa. 

Mec. Marzena Warpechowska  dodała, że po uzupełnieniu dokumentacji wykonawczej przetarg zostanie 

rozstrzygnięty i podpisana zostanie umowa. 

Radna Barbara Kozłowska wnioskowała o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na 

chodniku przy budynku na ul. Reformackiej 16, który jest niszczony przez samochody. 

W tym miejscu przewodniczący Rady  wskazał  na notoryczne blokowanie przejazdu i tarasowanie 

wjazdów na posesje w pobliżu przychodni na ul. Tulipanowej. Właściciele przychodni własnym sumptem 

urządzili parking za przychodnią, który jest praktycznie niewykorzystany.  Kierowcy, gdyby mogli -  po 

prostu wjechaliby autem do przychodni. Potrzebny jest  znak drogowy ograniczający parkowanie na  tej 

ulicy. 

Burmistrz wyjaśnił, że w ramach programu „schetynówek” ul. Tulipanowa, która obecnie jest za wąska, 

zostanie przebudowana. Burmistrz wskazał, że również ul. Bohaterów Warszawy jest blokowana przez 

nieprawidłowo parkowane samochody. Utrudniają one przejazd innym użytkownikom ruchu, przede 

wszystkim zaś autobusowi MPK. 

8. Odpowiedzi na interpelacje 

Przewodniczący Rady stwierdził, że z powodu okresu urlopowego Rady Miasta  nagromadziło się dużo 

pism z odpowiedziami na zgłoszone interpelacje i zapytania. Ocenił, że nastąpiła wyraźna poprawa w 

terminowości odpowiadania na interpelacje i zapytania radnych i innych  zainteresowanych. Zapytał, czy są 

osoby, którym nie odpowiedziano  na piśmie, lub są niezadowolone z odpowiedzi. 

Zgłosił się tylko radny Tadeusz Barucki, który nie otrzymał odpowiedzi na interpelację w sprawie kosztów 

odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu miasta  Brzeziny. 

Zastępca burmistrza obiecał, że radny Barucki  otrzyma odpowiedź w ciągu 2 dni. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że administracja miasta ma 21 - dniowy termin na udzielenie 

odpowiedzi, a gdy ten termin przedłuża się, powinna wystosować pismo określające nowy termin i 

wyjaśniające przyczynę opóźnienia. 

W tym miejscu przewodniczący Rady udzielił głosu ks. Bogumiłowi Walczakowi – proboszczowi parafii 

pw. Podwyższenia Świętego Krzyża. 

Ksiądz proboszcz Bogumił Walczak podziękował władzom samorządowym za troskę o zabytki sakralne 

Brzezin, zwłaszcza o kościół farny, w którym obecnie trwa renowacja krypty Lasockich oraz o kościół p.w. 

św. Anny, w którym przebiegają prace przy odtworzeniu dzwonnicy. 22 sierpnia odlany został dzwon dla 

tego kościółka. Poprzedni dzwon został zrabowany w czasach okupacji hitlerowskiej i przelany na broń. 

Koszt wykonania dzwonu wynosi 50 tys. zł. Komitet odnowy kościoła św. Anny pragnie przeznaczyć ten 

dzwon na votum wdzięczności dla mieszkańców Brzezin w 650- rocznicę potwierdzenia praw miejskich  

Brzezin przez króla Kazimierza III Wielkiego. Dzwon zostanie ustawiony 14 września 2014 r. w czasie 

uroczystości odpustu parafialnego, na którą proboszcz zaprosił władze miasta  i radnych. Uroczystość 

zacznie się procesją o godz. 11.30 z kościoła p.w. Świętego Ducha do kościoła farnego. Powiedział, że 

obecnie oczekujemy na dekret papieża Franciszka w sprawie ustanowienia św. Anny patronką Brzezin.  

Ksiądz proboszcz na zakończenie powiedział, że czuł troskę samorządu miejskiego o zabytki parafii. Na 

zakończenie swojego wystąpienia zaapelował o darowizny na rzecz  dzwonu i  wręczył samorządowcom 

zaproszenia na liturgiczną uroczystość.  

Przewodniczący Rady w tym miejscu ogłosił półgodzinną przerwę w obradach do godz. 13.30. 

Po przerwie przewodniczący Rady wznowił obrady. 

9. Przyjęcie sprawozdań za półrocze 2014 r.: 

9.1. Rady Miasta  Brzeziny 

Przewodniczący Rady przedstawił następujące sprawozdanie: 

Rada Miasta Brzeziny pracowała w I półroczu 2014 r. w oparciu o plan pracy, załączony do uchwały Nr 

XLV/227/2013 z 30 grudnia 2013 r.                                                                                                                           

W  okresie sprawozdawczym Rada Miasta  odbyła 8 posiedzeń, w tym;                                    6 

planowanych, 1 nadzwyczajne (10 marca),1 uroczyste (26 maja),1 z elementami uroczystymi (30 

kwietnia). Podczas tych sesji Rada podjęła 56 uchwał. Średnia frekwencja radnych na sesjach była wysoka 

i wyniosła 97% .                                                                                                               

W styczniu (24-tego), przy  frekwencji radnych 100 %, Rada Miasta  podjęła 12 uchwał. W uroczystej 

części sesji wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I st. Rada Miasta rozpoczęła procedurę ustanowienia 
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Patrona Miasta Brzeziny. Przedstawiono sprawozdania z pracy Rady, komisji i dyżurów radnych w II 

półroczu 2013 r.                                                                                                                  

 W lutym (27-go), przy frekwencji radnych 100 %, Rada podjęła 8 uchwał. Przyjęto informację o stanie 

bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa 

sanitarnego w Mieście Brzeziny za rok 2013. Przyjęto informację o działalności placówek kultury oraz 

Centrum Promocji i Kultury za 2013 r.                                                                                                                                     

W marcu (10-go), przy frekwencji radnych 93%, podjęto 2 uchwały: w sprawie zmian budżetu i zmian w 

budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r., oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Brzeziny na lata 2014–2020.                                                                                                      

W marcu (27-go), przy frekwencji 100 % podjęto 8 uchwał. Przyjęto informację o stanie bezrobocia w 

2013 roku oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach na rzecz 

przeciwdziałania bezrobociu w 2014 r. Przyjęto sprawozdanie z działalności MOPS w Brzezinach za 2013 

r. Przyjęto informację o zimowym utrzymaniu i stanie technicznym dróg w Brzezinach.                                                                                                                     

W kwietniu (30-go), przy frekwencji 100 %, podjęto 7 uchwał oraz przyjęto oświadczenie w sprawie 

ogrodów działkowych. Podczas uroczystej części sesji wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie 

Państwu Janinie i Józefowi Matusiakom. Miał miejsce występ o tematyce profilaktycznej uczniów 

Gimnazjum w Brzezinach. Przyjęto sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi Miasta Brzeziny za 2013 r. Przyjęto informację o stanie i zmianach mienia komunalnego 

Miasta Brzeziny za 2013 r. Przyjęto Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Brzeziny za 2013 rok.           

W maju (26-go), przy frekwencji 100 %, odbyła się sesja uroczysta. Miała ona charakter szczególny, 

okolicznościowy, została zwołana w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego. Podjęto uchwałę ws. 

zmiany imienia patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach. Dokonano prezentacji logotypu miasta 

Brzeziny. Uhonorowano 50-lecia pracy zawodowej dr. Mariana Sobkiewicza. Miał miejsce występ 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i tenora Janusza Nowańskiego.                                                                                                                              

W maju (29-go), przy frekwencji 93%, podjęto 8 uchwał. Przyjęto: sprawozdanie z realizacji Miejskiego 

Programu Wspierania Rodziny za 2013 rok., , sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych za 2013 r. ocenę funkcjonowania spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej za 2013 

rok., ocenę funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w roku 2013/2014 oraz określono potrzeby 

finansowe i rzeczowe na rok 2014/2015.                                                                                                                                  

W czerwcu (26-go), przy frekwencji 87%, podjęto 10 uchwał. Przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu 

Miasta Brzeziny za 2013 r. Podjęto uchwałę ws. absolutorium dla Burmistrza za 2013 r. oraz uchwalono 

plany pracy Rady Miasta i komisji na okres do końca kadencji. 

Przewodniczący Rady od początku kadencji dyżurował w każdy przedostatni czwartek miesiąca w 

godzinach 16.00-17.00 w biurze Rady (pokój nr 127). Te dyżury nie cieszyły się dużą frekwencją, 

prawdopodobnie dlatego, że przewodniczący Rady dostępny jest  w miejscu swojej pracy w tym samym 

budynku Urzędu Miasta.   
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Przewodniczący Rady zaprosił radnych do dyskusji nad złożonym sprawozdaniem. Sprawozdanie przyjęto 

bez uwag. 

9.2 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Przewodniczący Komisji Jakub Piątkowski przedstawił sprawozdanie: 

Komisja Rewizyjna pracowała w I półroczu 2014 r. w oparciu o plan pracy, przyjęty uchwałą Nr 

XLV/228/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.                                                                                                  

Zaplanowanych zostało 6 posiedzeń.                                                                                                         

Komisja Rewizyjna odbyła 7 posiedzeń:20 stycznia,24 lutego,24 marca,14 kwietnia,23 maja i 29 maja,9 

czerwca. 

W styczniu:                                                                                                                                                          

-zaopiniowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Brzeziny na 2014 r.,                                              

-przyjęto sprawozdanie z planu pracy za II półrocze 2013 r.                                                                          

W lutym:                                                                                                                                                              

- przyjęto informację nt. kosztów komunikacji zbiorowej za 2013 rok i możliwościach jej rozwoju,                                                                                                                                        

- rozpatrzono anonimową skargi dot. niepublikowania protokołów kontroli zewnętrznej  w Biuletynie 

Informacji Publicznej.                                                                                                                                      

W marcu:                                                                                                                                                            

-kontroli poddano wykorzystanie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym   za rok 2013.                                                                                                                                 

W kwietniu:                                                                                                                                                        

-przyjęto informację o stanie i zmianach mienia komunalnego Gminy Miasta Brzeziny  w 2013 r.                                                                                                                                      

W maju:                                                                                                                                                               

- zaopiniowano wykonanie budżetu Miasta Brzeziny za 2013 r.,                                                                      

- rozpatrzono skargę P. Teresy Świderskiej-Klimczak.                                                                                    

W czerwcu:                                                                                                                                                           

- zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z 

tytułu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 r.,                                                                                     

- skonsultowano plan pracy komisji na okres do końca kadencji.                                                                

Komisja Rewizyjna poinformowała Radę Miasta Brzeziny o pełnym wykonaniu planowanych na I półrocze 

zadań i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania z działalności za I półrocze    2014 r. 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań i uwag, nikt jednak nie zareagował. 

9.3 Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny 

Informację przedstawił jej przewodniczący Tadeusz Barucki. 
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Komisja Finansowo-Budżetowa pracowała w I półroczu 2014 r. w oparciu o plan pracy, przyjęty uchwałą Nr 

XLV/229/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Z zaplanowanych  6.  Komisja Finansowo-Budżetowa odbyła 7 

posiedzeń: 22 stycznia, 21 lutego, 10 marca i 21 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 23 czerwca. 

W styczniu:                                                                                                                                                              

- zaopiniowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Brzeziny na 2014 r.,                                             

- przyjęto sprawozdanie z pracy Komisji z pracy za II półrocze 2013 r. 

W lutym przyjęto informację nt. kosztów utrzymania i wpływów z działalności Straży Miejskiej za 2013 r. 

W marcu:                                                                                                                                                             

- zaopiniowano  uchwały przed sesją nadzwyczajną: w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta 

Brzeziny na 2014 r. i w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014–

2020;                                                                                                                                                                   

- przyjęto informacje: o kosztach i wpływach CPiK za 2013 r. (przełożona z lutego), ostanie bezrobocia w 

2013 roku oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania, o 

kosztach utrzymania zimowego dróg w Brzezinach, o realizacji budżetu MOPS za 2013 rok. 

W kwietniu                                                                                                                                                          

- przyjęto informację o stanie i zmianach mienia komunalnego Miasta Brzeziny za 2013 r.,                            

- rozpatrzono informację w sprawie   zabezpieczenia finansowego budownictwa  mieszkalnego (socjalnego 

lub komunalnego). 

W maju przyjęto informacje o działalności spółek Miasta Brzeziny: PEC, TBS, ZUK oraz Spółdzielni 

Socjalnej i o potrzebach finansowych i rzeczowych placówek szkolnych na rok 2013/2014. 

W czerwcu:                                                                                                                                                          

- przyjęto sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 r.,                                                      

- pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z 

tytułu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 r.                                                                                       

- przyjęto plan pracy komisji na okres do końca kadencji.                                                     

Komisja Finansowo-Budżetowa poinformowała Radę o  wykonaniu planowanych na I półrocze 2014 r. 

zadań. 

Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję w sprawie przestawionego sprawozdania. Nikt z obecnych nie 

zabrał jednak głosu. 

9.4 Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny 

Informację przedstawiła przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska. 
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Komisja Rozwoju Gospodarczego pracowała w I półroczu 2014 r. w oparciu o plan pracy, przyjęty uchwałą Nr 

XLV/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.  

Zaplanowanych zostało 6 posiedzeń. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 7 posiedzeń:22 stycznia,21 lutego,21 marca,25 kwietnia,23 maja 

i 29 maja,23 czerwca. 

22 stycznia                                                                                                                                                           

- zaopiniowano pozytywnie oddalenie skargi spółki T- Mobile na uchwałę przyjmującą Plan 

zagospodarowania przestrzennego,                                                                                                                       

- zaopiniowano zmiany  w Planie zagospodarowania przestrzennego dot . terenu pomiędzy ul. Głowackiego 

i Sienkiewicza, 

21 lutego                                                                                                                                                                

- omówiono stanu przygotowań do realizacji inwestycji miejskich  ujętych w budżecie na 2014 r.( remont 

Przedszkola Nr 3, budynek mieszkalny socjalny z noclegownią, strefa inwestycyjna, place zabaw dla 

małych dzieci, klatka p.poż w Szkole Podst. Nr 2, projekt fotowoltaiczny, budowa wielofunkcyjnego 

budynku na stadionie),                                                                                                                    

zaopiniowano projekt uchwały dot. zmian Planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenu przy ul. 

Przemysłowej, 

21 marca                                                                                                                                                                    

- przyjęto informację Powiatowego Urzędu Pracy o bezrobociu i o jego zwalczaniu, 

25 kwietnia                                                                                                                                                          

- przyjęto informację o stanie mienia komunalnego za 2013 r..                                                                           

- zaopiniowano zmianę  uchwały  dot. oddzielnego zbierania odpadów segregowanych – opakowań 

szklanych,                                                                                                                                                             

- zaopiniowano wniosek mieszkańców o nadanie nazwy ulicy „Porzeczkowa”, 

23 maja                                                                                                                                                                

- przyjęto informację o działalności spółek: ZUK, TBS, PEC oraz Spółdzielni Socjalnej Communal Service 

za 2014 r.                                                                                                                                                             

- rozpatrzono projekt uchwały ws. powierzenia Burmistrzowi Miasta Brzeziny uprawnień  

do ustalania stawek opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów w instalacji  

do przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej w Brzezinach oraz do ustalania zasad korzystania 

z instalacji,                                                                                                                                                             

- rozpatrzono projekt uchwały ws. powierzenia Burmistrzowi Miasta Brzeziny uprawnień  

do ustalania zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Brzezinach, 
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29 maja                                                                                                                                                                

- omówiono stan prac nad zadaniem budowa budynku socjalnego,                                                                      

- zaopiniowano realizację budżetu za 2013 rok,                                                                                                    

- zaopiniowano uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2013 r. 

Komisja poinformowała o realizacji uchwalonego planu pracy na I półrocze 2014 r. 

Radni nie wnieśli uwag, zapytań i zastrzeżeń  do złożonego sprawozdania. 

 

9.5 Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny 

Z powodu chwilowej nieobecności przewodniczącej Komisji Grażyny Korybut, sprawozdanie przedstawiła jej 

członek Zofia Krawczyk. 

Komisja Spraw Społecznych pracowała w I półroczu 2014 r. w oparciu o plan pracy, przyjęty uchwałą Nr 

XLV/231/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.  

Zaplanowanych było 6 posiedzeń. Komisja obradowała:23 stycznia 24 lutego, 24 marca, 28 kwietnia, 28 

maja, 25 czerwca. 

W styczniu                                                                                                                                                           

-zaopiniowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Brzeziny na 2014 r. w dziedzinie spraw 

społecznych,                                                                                                                                                         

- zaopiniowano projekt uchwały dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2014,                                                                                                                                             

-  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustanowienia Świętej Anny Patronką Miasta  Brzeziny,                                                                                                                                        

- oceniono projekt uchwały w sprawie Programu dożywiania na lata 2014-2020.                                             

- przyjęto sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2013 r. 

W lutym                                                                                                                                                               

- przyjęto informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony 

przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa sanitarnego w Mieście Brzeziny za rok 2013,   - omówiono projekt 

uchwały w sprawie Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Brzeziny, Komisja 

poprosiła o uzupełnienie Programu o plan remontów mieszkań oraz o zasady przydzielania mieszkań.  

W marcu                                                                                                                                                                

- zaopiniowano sprawozdanie z działalności MOPS w Brzezinach za 2013 r.,                                                    

- przyjęto informację o stanie bezrobocia w 2013 r. oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,                                                                                              

- zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców 
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Miasta  Brzeziny na lata 2014- 2015,                                                                                                                  

- zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na 

terenie miasta  Brzeziny. 

W kwietniu                                                                                                                                                          

-zaopiniowano sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, Programu Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia, z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok,                                                                                

- przyjęto informację o ochronie zdrowia na terenie Miasta Brzeziny w świetle kontraktów 2013 r. i 

kontraktowania usług medycznych na 2014 r.,                                                                                                        

- zaopiniowano projekt uchwały dot. oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok oraz projekt uchwały 

w sprawie Regulaminu Parku Miejskiego,                                                                                                         

- omówiono Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta  Brzeziny uzupełniony 

o plan remontów substancji mieszkaniowej. 

W maju                                                                                                                                                                  

- rozpatrzono informację kierownik MOPS w sprawie realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 

na  2013r. oraz  Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; Komisja poprosiła o 

uzupełnienie materiału o wnioski do aktualizacji Strategii, -przyjęto informację o działalności Spółdzielni 

Socjalnej Communal Service. 

W czerwcu                                                                                                                                                           

- przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 r. w obszarze spraw społecznych,                                                                                                                                  

- z uwagi na brak dostatecznej informacji z wykonania Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego za 2013 rok, przesunięto realizację tego zadanie na okres późniejszy,                                         

- rozpatrzono projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu 

wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 r.,                                                                                                    

- przyjęto plan pracy komisji na okres do końca kadencji. 

Komisja Spraw Społecznych poinformowała Radę Miasta  o  wykonaniu planowanych na I półrocze 2014 

r. zadań i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania. 

Przewodniczący Rady zaprosił radnych do dyskusji nad złożonym sprawozdaniem. Nie wniesiono jednak uwag i 

zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania. 

9.6 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny 

Sprawozdanie z działalności Komisji złożył jej przewodniczący Przemysław Maślanko. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pracowała w I półroczu 2014 r. w oparciu o plan pracy, przyjęty 

uchwałą Nr XLV/232/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.  
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Zaplanowanych zostało 6 posiedzeń , jednak Komisja zebrała się 7 razy: 21 stycznia, 25 lutego, 25 marca, 

29 kwietnia, 26 maja i 27 maja, 24 czerwca. 

W styczniu                                                                                                                                                           

- zaopiniowano projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Brzeziny na 2014 r.,                                             

- przyjęto sprawozdanie z pracy Komisji w II półroczu 2013 r.,                                                                            

- przyjęto informację ws. rozwijania form rekreacyjnej aktywności koordynacyjno-ruchowej (np. nordic 

walking, jogging, pływanie, turystyka rowerowa i in.). 

W lutym                                                                                                                                                                

- przyjęto informację o działalności placówek kultury oraz Centrum Promocji i Kultury za 2013 r. 

W marcu                                                                                                                                                                

-  przyjęto sprawozdanie z działalności MOPS za 2013 rok,                                                                                     

-  przyjęto informację o realizacji programu ferii zimowych w szkołach i placówkach kultury. 

W kwietniu                                                                                                                                                         

- zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2013 rok 

realizowanego w szkołach i placówkach kultury,                                                                                                

- przyjęto informację  z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                                     

za 2013 rok. 

W maju                                                                                                                                                                  

- zaopiniowano projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 w 

Brzezinach,                                                                                                                                                          

- przyjęto ocenę funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w roku 2013/2014 oraz potrzeby 

finansowe i rzeczowe na rok 2014/2015,                                                                                                              

- przyjęto informację nt. przygotowania placówek szkolnych, kultury i sportu do wakacji letnich. 

W czerwcu                                                                                                                                                              

- przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 r.                                                          

- rozpatrzono projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny z tytułu 

wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2013 r.,                                                                                                

- przyjęto plan pracy komisji na okres do końca kadencji. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała Radę Miasta  o wykonaniu planowanych na I półrocze 

2014 r. zadań. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania? Skoro nie było uwag, 

uznał sprawozdanie za przyjęte. 
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9.7 z dyżurów radnych 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk przedstawiła sprawozdanie z dyżurów radnych w I półroczu 2014 r. 

Dyżury odbywały się w środy w godz. od 16.00 do 18.00 w biurze Rady Miasta , w p. nr 127. Informacja 

dotycząca terminów pełnionych dyżurów i nazwisk dyżurujących radnych była dostępna zarówno na łamach 

gazety BIS, jak i na stronie internetowej miasta . 

Sprawy, z którymi zgłaszali się do radnych mieszkańcy, można podzielić na kilka grup. Dotyczyły one: 

- spraw bytowych związanych z  brakiem mieszkań, przydziałem i zamianą mieszkań, trudnościami spłaty 

zadłużenia wobec TBS z tytułu czynszu i za wodę, 

- spraw dotyczących braku pracy na lokalnym rynku zatrudnienia, zwłaszcza dla ludzi młodych, 

- spraw związanych z funkcjonowaniem miasta , dotyczących złego stanu dróg, chodników, malowania 

przejść dla pieszych, targowiskiem, brakiem miejsc do parkowania, przystankami autobusu, 

funkcjonowaniem komunikacji MPK, estetyką miasta , ochroną zwierząt. 

-udzielania porad  prawnych w sprawach wykroczeń przeciwko rodzinie związanych z alkoholizmem, 

alimentami, przemocą fizyczną i psychiczną. 

Na dyżury zgłaszali się najczęściej mieszkańcy, którzy nie mogli, lub nie potrafili poradzić sobie w życiu, 

w kontaktach z urzędami i instytucjami, prosili  o pomoc w załatwianiu różnych spraw.  Notatki z dyżurów 

były przekazywane burmistrzowi i jego zastępcy, którzy w miarę posiadanych możliwości starali się 

rozwiązywać problemy i udzielali informacji. Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że dyżury radnych 

spełniają swoją rolę wobec mieszkańców i będą kontynuowane. 

Przewodniczący zapytał o uwagi lub spostrzeżenia w sprawie sprawozdania wiceprzewodniczącej Rady, 

ale także w tym przypadku nie było dyskusji.  

W tym miejscu wiceprzewodnicząca Rady podziękowała zastępcy burmistrza Romanowi Sasinowi za jego 

zaangażowanie w rozpatrywanie na bieżąco, podczas dyżurów radnych wielu spraw mieszkańców, które 

były możliwe do załatwienia „od ręki”. 

Przewodniczący Rady powiedział, że dyżury radnych funkcjonują z powodzeniem u nas już od 8 lat, przez 

okres dwóch ostatnich kadencji. Może dlatego mieszkańcy nie dopominają się zebrań ogólnych z władzami 

miasta . Mimo, że dyżury radnych nie są formalne - bo nie ma zapisu o nich w naszym  Statucie - to stały 

się one trwałą tradycją naszego samorządu i przewodniczący wyraził nadzieję, że ta dobra tradycja będzie 

kontynuowana w następnych kadencjach. 

10.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

10.1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 rok 
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Skarbnik Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały wprowadzającej zmiany budżetowe. Projekt uchwały 

wraz z załącznikami – w załączeniu do protokołu. 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania i uwagi radnych do wprowadzanych zmian. 

Radny Michał Dróżdż zapytał, na jakie cele przeznaczono wolne środki wygospodarowane w 2013 r. 

Skarbnik wyjaśniła, że przeznaczono je na pokrycie bieżących wydatków i na spłatę kredytów. 

Wygospodarowane środki pozwolą miastu na mniejsze zadłużanie się. 

Radna Czesława Gałecka zapytała, czy zaplanowane na 2014 r. inwestycje będą zrealizowane. 

Burmistrz Marcin Pluta odpowiedział, że zaplanowane zadania inwestycyjne będą  realizowane, o ile nie 

wystąpią jakieś nadzwyczajne zdarzenia np. w postaci nagłego załamania pogody,  przeszkód prawnych w 

przetargach, błędów i opóźnień wykonawców. 

Przewodniczący Rady prosił o wyjaśnienie sporego bo o 15 tys. zł. zwiększenia kosztów dowożenia 

uczniów oraz w jaki sposób zostały rozdysponowane  środki pierwotnie przeznaczone na remont 

Przedszkola Nr 3. 

Burmistrz odpowiedział, że zwiększenie kosztów dowozu uczniów do szkoły wynika ze zwiększenia 

kosztów transportu okresowego dowożenia uczniów, w tym  na specjalistyczne zajęcia w Rabce. 

Skarbnik Grażyna Mela wyjaśniła, że środki zabezpieczone na remont Przedszkola Nr 3 były jednak 

niewystarczające do zakresu robót  i wykorzystane zostaną na modernizację ul. M. Skłodowskiej – Curie 

(700 tys. zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( 700 tys. zł.). 

Wobec braku dalszych pytań, przewodniczący Rady poprosił o opinię projektu zmian budżetowych 

Komisję Finansowo – Budżetową. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Barucki powiedział, że proponowane zmiany mają charakter 

porządkujący budżet miasta  i dlatego opinia Komisji jest pozytywna. 

Po odczytaniu projektu uchwały, w głosowaniu osiągnięto wynik: 9 radnych  „za”, 2 radnych wstrzymało 

się od głosu. 

10.2. uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta  Brzeziny na lata 2014-2020 

Burmistrz Marcin Pluta  przedstawił główne dziedziny  będące filarami Strategii Rozwoju Miasta  Brzeziny 

na lata 2014 -2020. Rozwój miasta  opierać się będzie w najbliższych latach na: 

- ekonomii społecznej,                                                                                                                                        

- wdrożeniu idei miasta  samowystarczalnego (Smart City) w oparciu o odnawialne źródła energii,                                                                                                                                          

- turystyce mającej u podstaw  spuściznę historyczną Brzezin. 



 24 

Burmistrz przedstawił reprezentantkę Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Panią  Katarzynę 

Ciesielską współpracującą z Urzędem Miasta w zakresie opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta  

Brzeziny, którą poprosił o omówienie dokumentu. 

P. Katarzyna Ciesielska, wykorzystując technikę prezentacji multimedialnej, omówiła podstawowe 

rozdziały Strategii Rozwoju. Burmistrz swoimi wypowiedziami uzupełniał i wyjaśniał szczegóły założeń. 

Projekt Strategii stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący poprosił o uwagi i wypowiedzi w sprawie projektu Strategii Rozwoju. 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że materiał jest obszerny i wiele informacji jest nowych. Nawiązała 

do problemów rozwoju miasta w oparciu o ożywienie gospodarcze. Radna zapytała, czy uda się 

zrealizować szczytne cele w sytuacji, gdy mamy problemy z dużym bezrobociem. W przeszłości były 

próby ożywienia lokalnej gospodarki przez elastyczną politykę podatkową, jednak niewiele to dało.  

Burmistrz odpowiedział, że Strategia Rozwoju będzie na skutek monitoringu udoskonalana, wzbogacana, 

poprawiana i uzupełniana w ciągu kolejnych lat.  

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała o szansę na obwodnicę drogi krajowej Nr 72. 

Burmistrz wyjaśnił, że niedobór  środków finansowych w kraju, które władza  przeznaczyła na budowę 

autostrad i dróg ekspresowych, spowodował odejście od tematu obwodnicy na drodze krajowej Nr 72. 

Radna Grażyna Korybut zgłosiła uwagę o zachwianiu proporcji badanych grup wiekowych w 

przeprowadzonej ankiecie, na którą powołuje się autorka Strategii Rozwoju. Zdaniem radnej poprawne 

wnioski można wyciągnąć, gdy badane grupy społeczne są reprezentatywne dla populacji naszego miasta. 

Zauważyła, że na str. 45 Strategii Rozwoju użyto starego nazewnictwa. W mieście są nie 4 ośrodki 

zdrowia, tylko 4 podmioty działalności medycznej (zdrowotnej). 

Zdaniem radnego Michała Dróżdża  200-osobowa próba ankietowa dla 12,5 tys. populacji miasta jest za 

mała i nieobiektywna. Ankietą powinno się objąć co najmniej 1000 mieszkańców. Widocznie zabrakło 

pieniędzy na badania ankietowe. 

Autorka projektu Strategii Rozwoju p. Katarzyna Ciesielska powiedziała, że sondaż robiono w okresie 

październik – grudzień 2013 roku na 3% populacji badanej losowo. W badaniach statystycznych  jest to 

metodologia prawidłowa. Na specjalne zamówienie można zwiększyć wielkość próby, jest to jednak 

kosztowne. 

Radna Małgorzata Pyka nawiązała do celu strategicznego 3. Trend ludnościowy. Jej zdaniem, gdy osób w 

wieku produkcyjnym jest coraz mniej a w wieku poprodukcyjnym coraz więcej, powinno się podejmować 

więcej działań dla tej drugiej grupy społecznej, rozwijając np. usługi opiekuńcze. Radna proponuje w tej 
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części Strategii  Rozwoju zastąpić termin „obiekty pomocy społecznej” określeniem „obiekty systemu 

struktury społecznej i usług”, lub „obiekty systemu infrastruktury społecznej”. 

Burmistrz wyjaśnił, że w celu strategicznym 3.1 Wykluczenie, zaproponowano rozwój systemu usług 

opiekuńczych. 

Radna Grażyna Korybut zapytała, czy jest zasadne zadanie „budowa noclegowni”. Jej zdaniem powinno 

raczej skupić się nad „działaniami w celu wychodzenia z bezdomności”, lub „wdrażanie programu 

wychodzenia z bezdomności”. 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk zapytała, czy Strategia Rozwoju jest dokumentem 

wewnętrznym, czy dokumentem niezbędnym dla celów finansowania zewnętrznego? 

Burmistrz wyjaśnił, że jest to dokument niezbędny dla pozyskiwania środków zewnętrznych, głównie 

unijnych. Potwierdził też po raz wtóry, że jest to dokument otwarty. 

Radna Grażyna Korybut prosiła o wyjaśnienie sposobu ewaluacji Strategii Rozwoju, aby można było 

zweryfikować założony stopień osiągnięcia celu. 

Pani Katarzyna Ciesielska wyjaśniła, że monitoring Strategii Rozwoju zakłada analizę wybranych 

wskaźników w okresach minimum rocznych. Niezbędne jest to do weryfikacji działań bieżących, 

zmierzających do przyśpieszenia, lub do zmiany działań. Nadmieniła, że mechanizmy i narzędzia 

(wskaźniki) są zawarte w Strategii Rozwoju. 

Burmistrz nawiązując do krytycznej oceny radnego Michała Dróżdża wielkości próby ankietowej  podał 

przykład z ankiety dot. projektu pn. „Decydujmy razem”, gdy badano opinie 30 osobowej grupy 

młodzieży. Powiedział, że wyniki tej ankiety są podobne do wyników ankiety użytej przy opracowaniu 

Strategii Rozwoju. 

Przewodniczący Rady powiedział, że problemy grupy ludzi starszych, w sytuacji, gdy młodzież wyjechała 

za pracą za granicę i zerwaniu uległy więzi międzypokoleniowe, stają  się coraz trudniejsze. Nasze miasto 

staje się miastem starzejących się ludzi. Ocenił, że uwagi  radnych Małgorzaty Pyki i Grażyny Korybut w 

odniesieniu do tworzenia infrastruktury pomocy społecznej są celne i powinny być wzięte pod uwagę przy 

najbliższym uzupełnieniu Strategii. 

Burmistrz polemizował z tą opinią, podając przykład, że ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

przeszkolono w Brzezinach 50. osób w dziedzinie opieki nad osobami starszymi i opuszczonymi i niestety 

nie znalazły one w większości zatrudnienia na naszym terenie. 

Przewodniczący Rady uznał dyskusję za wystarczającą do podjęcia decyzji radnych w sprawie poparcia 

projektu uchwały i poprosił o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego. 
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Przewodnicząca Komisji Barbara Kozłowska powiedziała, że członkowie Komisji mieli zbyt mało czasu do 

zapoznania się z obszernym projektem Strategii Rozwoju, ale w dyskusji wyrazili pozytywną opinię. 

W sprawie Strategii Rozwoju głos zabrała przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Grażyna Korybut, 

która również rozpatrywała przedstawiony projekt. Radni tej Komisji uznali, że jest to dokument istotny 

dla przyszłości naszego miasta, wart poparcia przez Radę Miasta. 

Burmistrz wniósł jeszcze formalne autopoprawki do tekstu Strategii. 

W imieniu burmistrza tekst projektu uchwały przedstawiła sekretarz Grażyna Dziedzic. 

Po stwierdzeniu przez przewodniczącego braku uwag do projektu uchwały, przeprowadzone głosowanie 

przyniosło wynik: głosy „za” – 9, głosy wstrzymujące się – 2. 

10.3. przyjęcia „Strategii Promocji Miasta  Brzeziny 2014 – 2020” 

Burmistrz przedstawił referenta Strategii Promocji – p. Dawida Ogłazę z  Agencji Reklamowej PHENO w 

Łodzi, który współpracował z Urzędem Miasta w opracowaniu projektu dokumentu. Stwierdził on, że 

Strategia Promocji jest dokumentem komplementarnym w stosunku do Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny 

na lata 2014 -2020, opracowanym z wykorzystaniem techniki  SWOT – analizy słabych i mocnych stron 

obecnej promocji miasta. Następnie przedstawił założenia dokumentu. Projekt Strategii Promocji stanowi 

załącznik do protokołu.  

Po zaprezentowaniu projektu Strategii Promocji, przewodniczący Rady poprosił o dyskusję.  

Radny Michał Dróżdż ocenił jako zbyt schematyczne przedstawienie mechanizmów wspomagających w 

odniesieniu do turystyki tranzytowej. 

P. Dawid Ogłaza wyjaśnił, że określenie „promocja” w odniesieniu do turystyki tranzytowej jest 

ogólnikiem. Inne znaczenie dla przedsiębiorców a inne dla turystów, czy przejeżdżających przez miasto 

innych osób. 

Radna Czesława Gałecka powiedziała, że zbyt dużo w analizie SWOT jest słabych stron miasta w stosunku 

do  stron mocnych. Zapytała, czy brak hali sportowej jest mocną, czy słabą stroną miasta Brzeziny.  

Burmistrz zaproponował, aby temat hali sportowej usunąć z analizy SWOT, ponieważ dyskutujący radni 

podzielili się w ocenie faktu braku hali sportowej. 

Radna Grażyna Korybut uważa, że na str.11 informacja dot. znanych postaci historycznych, pisarzy, czy 

artystów oraz wydarzeń znanych z historii powszechnej związanych z Brzezinami jest zbyt szczupła i 

brakuje tu takich nazwisk jak Grzegorz z Brzezin, pisarka Maria Buyno – Arctowa,  poeta Andrzej  

Babaryko , śpiewak operowy Dariusz  Stachura, wydarzeń jak bitwa pod Brzezinami w okresie I wojny 

światowej. Ze znanych zabytków zapomniano o obiekcie Muzeum Regionalnego.  
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P.  Dawid Ogłaza wyjaśnił, że Strategia Promocji jest produktem reklamowym i zbyt wiele informacji 

obniża wartość tego produktu. 

Burmistrz powiedział, że Strategia Promocji nie ocenia wartości historycznej miasta Brzeziny. Jest to 

swego rodzaju mapa drogowa. 

Radna Grażyna Korybut uważa, że uproszczenie reklamowe nie jest tu korzystne. Powinniśmy pokazać 

wartość historyczną Brzezin. Radna zauważyła, że brak jest informacji o zabytkowym kompleksie 

klasztornym oo. Franciszkanów.  

Radna Czesława Gałecka zakwestionowała informację, aby w budynku obecnego Muzeum Regionalnego 

była kiedykolwiek poczta. 

Radny Jakub Piątkowski wyraził zdziwienie, że taka jednostka organizacyjna miasta, jak Centrum 

Promocji i Kultury została pominięta przy pracach nad promocją miasta. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem poważnym i niezbędnym. 

Ma wątpliwość, czy Strategia Promocji w obecnym kształcie jest konieczna. Przewodniczący uważa, że 

jest tu za dużo błędów, przekłamań i braków. Jego zdaniem forma przewyższyła tutaj treść. W projekcie 

dokumentu użyto starego logo miasta „Brzeziny – miasto otwarte”, podczas, gdy posługujemy się innym 

logo „Brzeziny miasto od nova”. Brzeziny są znane na mapie sportowej Polski z klubu hokeja na trawie 

Hokej Start Brzeziny, o czym w opracowaniu  ani słowa. Nie mieliśmy u nas w przeszłości domu tkaczy, 

ani nie byliśmy miastem 5 kultur, tylko miastem 4 kultur. Zapytał  autora opracowania o wielofunkcyjną 

kartę miejską, bo nie wyjaśniono, kto i jakie korzyści z karty odniesie. W mieście nie mamy zbyt wiele 

ofert pracy a brzezinianie są jednymi z mniej zarabiających w województwie, więc informacja w Strategii 

Promocji jest przekłamaniem. Przewodniczący wnioskował, aby w takim kształcie nie uchwalać tego 

dokumentu, a poczekać do jego poprawy.  

Burmistrz zgodził się z wnioskiem o przesunięcie terminu rozpatrzenia poprawionego projektu Strategii 

Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020. Powiedział, że projekt ten będzie  przedstawiony do 

rozpatrzenia na następnej sesji Rady. 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku o zniesieniu tego punktu z porządku obrad.  

W głosowaniu wniosek uzyskał poparcie 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

10.4 zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i   urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2014 – 2016 będących w posiadaniu Zakładu Usług  Komunalnych Sp. Z o.o. 

w Brzezinach  

Projekt planu rozwoju urządzeń wod.- kan. spółki ZUK na lata 2014 – 2016 będący załącznikiem do 

projektu uchwały przedstawił prezes Janusz Cywiński (w załączeniu do protokołu). 
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Przewodniczący Rady poprosił o uwagi do projektu planu. 

Radna Barbara Kozłowska poruszyła temat wadliwego funkcjonowania  kanalizacji w ul. Sienkiewicza, 

Mickiewicza i Lasockich. Ponieważ kanał ten  nie ma rozdziału części sanitarnej od burzowej, w czasie 

większych ulew w budynku  przy ul Mickiewicza 22 występują podtopienia piwnic.  

Prezes Janusz Cywiński odpowiedział, że jest to skutek wadliwego wykonania w przeszłości tego kanału. 

Wada polega na połączeniu kanału o większym przekroju z kanałem o przekroju mniejszym. Poprawa tego 

stanu powinna polegać na położeniu nowego odcinka kolektora o przekroju 800 lub 1000. Koszt 

wykonania tego kolektora wynosi ok. 2 mln zł. i moglibyśmy skorzystać ze środków unijnych.  Jest to 

inwestycja potrzebna do rozdzielenia sieci kanalizacyjnej, gdyż do oczyszczalni razem z wodami 

opadowymi trafia dużo piasku. Rozdzielenie kanalizacji jest możliwe poprzez zastosowanie separatorów. 

Gdy poznamy unijne plany finansowe, wówczas moglibyśmy zaplanować tego rodzaju inwestycje.  

Zdaniem przewodniczącego Rady jest to perspektywa  lat 2016 – 2020. 

Tadeusz Barucki powiedział, że z tego rodzajem modernizacji sieci kanalizacyjnej musimy się zmierzyć, 

gdyż mamy w mieście dużo wspólnych kanałów sanitarnych i burzowych. 

Radna Barbara Kozłowska wspomniała o potrzebie przeglądu i wymiany hydrantów ppoż. oraz zasów na 

sieci wodociągowej. 

Prezes Janusz Cywiński odpowiedział, że przeglądy hydrantów wykonywane są corocznie i wciąż 

spotykamy dewastacje tego wspólnego mienia. Może przykładne ukaranie wandali przyniosłoby jakiś 

pozytywny skutek. 

Przewodniczący Rady wraz z prezesem ZUK analizowali kolejno poszczególne zadania w zakresie budowy 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwłaszcza potrzebnej na nowych osiedlach mieszkaniowych. 

Prezes ZUK odczytał następnie treść projektu uchwały. Przewodniczący Rady  wniósł uwagę, aby w § 3 

uchwały skreślić cudzysłów. 

W głosowaniu projekt uchwały wraz załączonym planem modernizacji urządzeń wod. – kan. uzyskał 

poparcie „za” 11 radnych (jednogłośnie). 

Przewodniczący Rady pogratulował w tym miejscu prezesowi Januszowi Cywińskiemu uzyskania przez 

Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach nominacji do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2014 w 

promocyjnym programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum 

Przedsiębiorczości, dodatku Gazety Prawnej. 
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10.5. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie  skargi mieszkańca miasta  

Brzeziny z ul. Małczewskiej  na nieterminową odpowiedź na jego pismo skierowane do dyrektor Centrum 

Promocji i Kultury Katarzynę Spychalską.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski odczytał propozycję uzasadnienia do uchwały. Powiedział, 

że Komisja rozpatrywała zasadność skargi na posiedzeniach w dniu  27 i 28 sierpnia 2014 r. w oparciu o opinię 

prawną. Komisja zaproponowała Radzie Miasta, aby skargę uznać za zasadną.  

W tym miejscu przewodniczący Rady udzielił głosu dyr. Katarzynie Spychalskiej. 

Dyrektor CPiK Katarzyna Spychalska tłumaczyła, że wniosek  skarżącego o udostępnienie informacji wpłynął na 

dziennik w przeddzień jej urlopu. W  okresie urlopu   zastępował ją pracownik CPiK nie będący zastępcą 

dyrektora.  

Przewodniczący Rady powiedział, że fakt przebywania na urlopie nie jest przesłanką usprawiedliwiająca zwłokę w 

udostępnieniu informacji publicznej. W tych sprawach są szczególnie rygorystyczne przepisy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Piątkowski odczytał projekt uchwały.  

Spośród 12 obecnych radnych głosów „za” było 11,  1 radny wstrzymał się od głosu..  

 

10.6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac    

konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały o przyznaniu ze środków 

budżetowych miasta  25 tys. zł na odtworzenie dzwonnicy przy kościele św. Anny i odlanie dzwonu. 

Powiedział, że część środków na ten cel zebrał Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła Świętej Anny, 

następnie odczytał projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady poprosił o sprostowanie błędnego zapisu w projekcie uchwały. Dotację przyznaje się 

parafii na sfinansowanie renowacji zabytku kościoła pw. św. Anny a nie kościoła pw. Podwyższenia Św. 

Krzyża. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że z powodu zgłoszenia wniosku w dniu dzisiejszym, nie 

uzyskano opinii Komisji Rozwoju, do której kompetencji należy opiniowanie dotacji do renowacji 

zabytków. Brak opinii nie jest przesłanką uniemożliwiającą procedowanie projektu. Statut miasta 

wyjątkowo dopuszcza taką możliwość. 

Radni nie wnosili   uwag i przystąpiono do głosowania. 

Za uchwaleniem dotacji było jednogłośnie 11 radnych. 
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11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

Radny Tadeusz Barucki zaapelował o uspokojenie atmosfery przedwyborczej i stosowanie języka 

współzawodnictwa a nie wrogości w czasie kampanii wyborczej. Radny przedstawił sprawę mieszkańca 

miasta   dotyczącą dotacji miasta  na demontaż i utylizację eternitu z dachu jego zabudowań. 

Zainteresowany zgłosił się do Urzędu Miasta  w sprawie informacji o procedurze załatwiania sprawy. Nie 

otrzymał jednak pomocy urzędników Wydziału Rozwoju. 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że sam udzielał odpowiedzi interesantowi, ale widocznie jej nie zrozumiał. 

Poprosił, aby  zainteresowany złożył niezbędne dokumenty  do Urzędu Miasta . 

Wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk po raz kolejny wnioskowała o utwardzenie tłuczniem ul. 

Leśnej oraz pomalowanie pasów przejść pieszych przez jezdnie na ulicach podległych  miastu. Prosiła 

również o  skoszenie wysokiej trawy z pasa drogowego przy ul. Fredry. Zwróciła się o konsultowanie z 

dyrektorami szkół terminów rożnych uroczystości, aby nie dochodziło do nakładania się imprez na siebie 

powodujących zbędne zamieszanie. 

Przewodniczący Rady poinformował o wpłynięciu do burmistrza i przewodniczącego Rady  wezwania 

mieszkanki z ul. Okrzei o usunięcie naruszenia prawa w uchwale Rady. Prosi więc burmistrza o  terminowe 

(miesiąc) rozpatrzenie zasadności wezwania i o przedłożenie na najbliższą sesje Rady projektu uchwały w 

tej sprawie. 

Przewodniczący poinformował o wpłynięciu kolejnego anonimu w sprawach kadrowych Szkoły 

Podstawowej Nr 1. Pismo znajduje się w biurze Rady do zapoznania się radnych, ale nie będziemy 

rozpatrywać anonimów i nie kieruje się go ani do opinii prawnej, ani do rozpatrzenia przez Komisję 

Rewizyjną. 

Przewodniczący poinformował o uchwale Rady Powiatu w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w 

wyborach radnych powiatowych. 

Przewodniczący poinformował o zbliżającym się terminie składania oświadczeń majątkowych radnych na 

koniec VI kadencji. Terminem  złożenia oświadczeń jest 22 września 2014 r., (dzień 21 września jest 

dniem wolnym od pracy) wg stanu majątkowego na 21 września br. (dwa miesiące przed terminem 

zakończenia kadencji rady). Przypomniał, że.kadencja rady kończy się 21 listopada 2014 r. 

Dyrektor Centrum Promocji i Kultury zaprosiła radnych na akcję narodowego czytania dzieł literatury 

narodowej. 6 września br. odbędzie się czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza.  

Uczestnicząca w części obrad Rady mieszkanka z ul. Słowackiego    oceniła informację burmistrza w 

sprawie ciągu pieszo – jezdnego na części ul. Kordeckiego jako szczyt cynizmu. Po tym odcinku drogi 

poruszają się zarówno samochody ciężarowe, osobowe, a także maszyny rolnicze (kombajny) jeżdżące do 

pól. Kierowca ciężarówki, która zerwała część dachu na narożnym  budynku może zwrócić się do sądu, bo 
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droga w ul. Słowackiego jest nieprawidłowo oznakowana . Nie ma tam znaku zakazu skrętu w  prawo ,w 

wąską ul. Kordeckiego dla pojazdów  powyżej 8 ton. Pani Kejna skrytykowała sposób wyłonienia w 

przetargu  firmy wywozowej odpadów komunalnych.  Pytała, dlaczego firma „Remondis”, która była tania, 

sprawna i mieszkańcy byli z niej zadowoleni, została z przetargu wyeliminowana? Powiedziała następnie, 

że jest zbulwersowana artykułem w BIS dotyczącym projektu „Smart City”. W swoim PR (pi-arze) 

burmistrz posunął się za daleko, określiła, że „jest to głęboki odlot władz miasta ”. Skrytykowała cele 

przyjęte uchwałą  w sprawie Strategii Rozwoju Miasta  na lata 2014 – 2020 jako dziwnie nieprzystającą do 

realiów życia miasta . Uważa, że burmistrz prowadzi pewien rodzaj gry z mieszkańcami. Jej zdaniem 

„dokument ten jest wynikiem układu z interesariuszami”. Zwróciła się do radnych, aby zbadali warunki 

pracy na wysypisku, które wg niej są poniżej krytyki a fetor z rozkładających się odpadów frakcji mokrej – 

bio jest nie do wytrzymania. Z pryzmy odpadów prosto do rzeki Mrożycy spływają niebezpieczne ścieki. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Pani Kejna nie była od początku na posiedzeniu Rady Miasta  i nie 

wie, że część radnych zgłaszała zbliżone poglądy w sprawie Strategii Rozwoju Miasta w tym dotyczące 

Smart – City . 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że fetor odczuwalny na stacji paliw przy ul. Łódzkiej pochodził nie z 

PSZOK ale od samochodu transportującego padnięte zwierzęta. W sprawie oznakowania ulic Słowackiego 

i Kordeckiego należy się przyjrzeć, czy jest prawidłowe.  

Przewodniczący Rady powiedział, że poczuł się niezręcznie, gdy Pani   zarzuciła władzom miasta  

nadużycie w sprawie przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. 

Rada Miasta  nie sprawdzała prawidłowości tego przetargu. Zdaniem przewodniczącego nie popełniono 

błędu w wyłanianiu wykonawcy usług wywozowych odpadów,  a zarzut jaki Pani Kejna przedstawiła 

publicznie jest nieuprawniony. O ile mu wiadomo Remondis nie zgłosił swojej oferty do przetargu. 

Zastępca burmistrza nawiązując do wypowiedzi  mieszkanki w sprawie przetargu na wyłonienie firmy 

wywozowej odpady wyjaśnił, że klauzule społeczne zawarte w SIWZ zostały w przypadku wyłonionej 

firmy spełnione. 

Prawidłowość przebiegu postępowania przetargowego potwierdziła mec. Marzena Warpechowska. 

Radny Tadeusz Barucki  potwierdził, że firma „Remondis” nie zgłosiła się do przetargu i to jest jej wybór. 

Prawdopodobnie nie spełniła warunku  zatrudnienia 50% pracowników wg klauzuli społecznej. Poprzednio 

zgłosiła się do przetargu w konsorcjum ze spółką łódzką „Cleaner”. Według kontroli RIO była to 

nieprawidłowość. Radny skrytykował  zaprojektowanie chodnika w ul. Głowackiego przy skrzyżowaniu z 

ul. Przedwiośnie. Chodnik w tym miejscu jest za szeroki i bez potrzeby wycięto trzy 20 letnie drzewa 

jarząby szwedzkie. Wg radnego wydział nadzorujący tę inwestycję nie zareagował na nielogiczne 

zaprojektowanie w tym miejscu. 
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Mieszkaniec ul Mickiewicza   poprosił o wyjaśnienie sprzedaży działki w ul. Nadrzecznej. Na tej działce 

pod nawierzchnią drogi przebiega kanał burzowy. 

Zastępca burmistrza wyjaśnił, że uzgodniono z nabywcą służebność bezkosztową. Były problemy z wyceną 

tej działki w związku z popełnioną pomyłką, ale porozumieliśmy się w tej sprawie z nabywcą i w rezultacie 

nie było problemu. 

12. Zakończenie sesji. 

W wyniku  wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zamknął posiedzenie 

o godz. 18.30. 

 

Protokołował: Janusz Sidor 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Zbigniew Bączyński 

 

                   

  

 


