
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVI/14 
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny 

 
odbytej w dniu 08 sierpnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny,  

ul. 1000-lecia 8. 

Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 12.  
Radni: Karol Bakacz, Marzena Szmaj i Józef Skoczylas nie uczestniczyli  
w obradach sesji. 
 
Przewodniczący obrad – Stanisław Walaszczyk Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Protokolant – Ewa Kłysz 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
3. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
 
 

P O R Z Ą D E K    O B R A D 
 
1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie kworum 
2. Wybór sekretarza sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2026 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
- zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu 

Kaliskiego 
 

7. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy. 
8. Odpowiedzi na interpelacje . 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.   

 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXVI sesji nadzwyczajnej dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 
Stanisław Walaszczyk. Powitał przybyłych na sesję Rady Gminy – wójta gminy, zastępcę 
wójta, sekretarza, radnych. 
Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do 
w/w porządku, polegającej na dodaniu w pkt.6 projektów uchwał: 
 



  

- w sprawie zmiany uchwały Nr 318/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2014 r. 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 

- w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na terenie Gminy Brzeziny  
 
 
Do w/w propozycji zmian w porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad wraz 
ze zmianą został przyjęty jednogłośnie tj. 12 głosami za. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15 
w obradach sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radną Krystynę Wachowską. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 12 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Wiceprzewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXV/14 z ostatniej sesji 
nadzwyczajnej został wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy oraz na sali obrad. 
Przypomniał, że każdy radny ma obowiązek zapoznać się z protokołem, w związku z tym, 
Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania na sesji. 
Nie było uwag do w/w protokołu. 
 
Protokół nr XXXV/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.07.2014 r. 
został przyjęty 12 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
W okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Ad.5 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej: 

1) Trwają prace porządkowe na drogach gminnych, powiatowych wykonywane przez 
pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w miejscowościach: 
Czempisz, Brzeziny, Przystajnia-Kolonia, Zaleśna. Prace będą realizowane 
systematycznie do końca roku, łącznie z wykaszaniem poboczy, ręcznym i 
mechanicznym oraz usuwaniem drzew i krzewów. Na zlecenie Powiatu w 
Pieczyskach odkopano około 500 m rowu przydrożnego, natomiast ze strony 
Gminy zostały poobcinane na tym odcinku drzewa. Planuje się dokończyć te prace 
do początku wsi Pieczyska, a także oczyścić rów w Brzezinach w kierunku 
Opatówka, aż do ujścia rzeki Pokrzywnicy oraz w Zaleśnej w stronę Pana 
Stradomskiego. W sprawie tej drogi odbyło się spotkanie z leśniczym Wilcze Ługi 
w obecności sołtysa wsi Czempisz i pracowników urzędu, na którym uzgodniono, 
że wspólnymi siłami będą oczyszczane z drzew i krzewów pobocza drogi i jeżeli 
pozwolą środki i możliwości kadrowe, planuje się jeszcze w tym roku odkopać na 
pewnym odcinku rów. Zdaniem wójta z uwagi na duży zakres prac na 
przedmiotowej drodze, nie uda się ich zakończyć w roku bieżącym. Wójt dodał, że 
należy także mieć na uwadze utrzymanie istniejących dróg i poszerzać plan 
utrzymania o kolejne odcinki dróg. 



  

2) Odnowiono rów przy drodze gminnej w Dzięciołach na odcinku 500 m wraz z 
zamontowaniem kilku przepustów, konieczna jest także wymiana przepustu 
poprzecznego, co wiąże się z kosztami, problem stwarza także wtrzymanie ruchu 
drogowego, gdyż prace będą trwały cały dzień. 

3) W dniu 23.07.2014 r. podpisana została umowa ze Skarbem Państwa Państwowym 
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz w sprawie 
wspólnej realizacji zadania przebudowy drogi leśnej udostępnionej do ruchu 
publicznego we wsi Fajum. Dofinansowanie ze Skarbu Państwa wynosi 6 tys zł na 
wykonanie dokumentacji, pozostałe koszty w wysokości 73.347,75 zł pokryje 
Gmina Brzeziny. W ramach zadania na odcinku 575 m planowane jest wykonanie 
nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m grubości 3 cm i poprawa istniejącej 
podbudowy tłuczniowej o szerokości 4 m, wykonanie pobocza z tłucznia. Prace 
wykonuje Firma Budowlano-Drogowa SIDROG z Błaszek, wyłoniona w drodze 
zapytania ofertowego za kwotę 72.697,67 zł brutto. 

4) Zakończono przebudowę drogi gminnej Brzeziny – Czempisz tzw. Traktu 
Kaliskiego na odcinku 2990 m o szerokości asfaltu 5,5 m. Uzupełniono 
podbudowę tłuczniową na odcinku około 1,7 km, całkowicie przebudowano z 
drogi gruntowej na nawierzchnię asfaltową odcinek 580 m i wzmocniono kolejną 
warstwą nawierzchni asfaltowej wcześniej wykonany odcinek o długości 1,1 km. 
Umocniono wszystkie zjazdy do pól i posesji z tłucznia, wybudowano i 
przebudowano około 60 przepustów wzdłuż drogi po obu stronach i dwa przepusty 
poprzeczne, wybudowano całkowicie od nowa rów przydrożny na odcinku około 
600 m. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 869.984,91 zł, w tym: dotacja z 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 500 tys zł, dotacja z Powiatu Kaliskiego – 
200 tys zł, środki własne gminy – 169.984,91 zł. Koszty realizacji inwestycji 
wykonanej w drodze przetargu nieograniczonego przez Firmę Budowlano-
Drogową SIDROG sp. z o.o. to 839.477,40 zł brutto, koszty dokumentacji 
technicznej – 23 tys zł brutto, inspektor nadzoru – 7.507, 50 zł brutto. Wójt 
przypomniał, że droga po przejęciu przez Gminę od Powiatu była realizowana 
etapami od 2008 roku. 
W dniu 06.08.2014 r. uroczyście oddano drogę do użytku z udziałem Księdza 
Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, władz Województwa Wielkopolskiego, 
gminy Brzeziny, Czajków, Kraszewice, powiatów kaliskiego i ostrzeszowskiego, 
parlamentarzystów, duchowieństwa, radnych Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, powiatów i gmin, a także w obecności mieszkańców wsi 
Czempisz, Zaleśna, Brzeziny, Gminy Brzeziny, pracowników administracji 
samorządowej wszystkich szczebli. Uroczystego poświęcenia przebudowanej 
odcinka drogi dokonał Ekscelencja ks Biskup Edward Janiak, a uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali Poseł na Sejm RP Józef Racki, Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof 
Nosal, Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Sołtys wsi Czempisz 
Grażyna Misiak, sołtys wsi Brzeziny Andrzej Hewiński, projektant i inspektor 
nadzoru inż. Wiktor Piętka. 

5) Decyzją Gminy Godziesze Wielkie i Powiatu Kaliskiego zwiększy się zakres 
zadania przebudowy ciągu drogi powiatowej nr 6232 P, po uwzględnieniu 
wniosku Gminy Godziesze Wielkie dotyczącego budowy chodnika od granicy 
miasta Kalisza przez Wolicę, Borek w kierunku Stobna, które pierwotnie miało 
być realizowane od miejscowości Godziesze Wielkie do miejscowości Brzeziny. 
Stąd także w projektach uchwał przekazanych radnym zmieni się nazwa 
przedmiotowego zadania na „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi 
powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej 
nr 4634 P Brzeziny – Rożenno.” Koszty po stronie Gminy Brzeziny nie zwiększą 
się. Maksymalnie do 20 sierpnia br. jest termin na złożenie wniosku do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a do końca września wyznaczono 
termin złożenia całego kompletu dokumentacji do Wojewody. Wójt dodał, że na 



  

bieżąco wnoszone są uwagi do wykonywanej dokumentacji, zaproponował m. in. 
wydłużenie chodnika w Aleksandrii do kolejnego przystanku, na całym odcinku 
planuje się wykonanie 14 zatok autobusowych, na skrzyżowaniu w Dzięciołach 
rondo, przejścia dla pieszych, a jeżeli będzie możliwość to na pewnym odcinku 
także chodnik oraz nakładka asfaltowa. W miejscach, gdzie nawierzchnia jest dość 
zniszczona będzie ułożony tłuczeń, z umocnieniem poboczy, kamień i asfalt na 5,5 
m szerokości, a od miejscowości Dzięcioły - 5 m szerokości. 

6) Trwają prace remontowe na stacji uzdatniania wody w Brzezinach, wykonywane 
przez Zakład Obsługi Komunalnej sp. z o.o. w Brzezinach. Przygotowano 
fundament pod przyszły zbiornik do gromadzenia wody o objętości 150 m3 , 
docieplono dach budynku hydroforni, wymieniono okna oraz wyremontowano 
zbiornik wody popłucznej. Dokonano remontu instalacji elektrycznej w stacji 
uzdatniania wody w Czempiszu za środki wygospodarowane przez Zakład Obsługi 
Komunalnej w wysokości około 19 tys zł. Wójt zwrócił uwagę, iż następuje stały 
wzrost wydatkowania wody z uwagi na ciągłą rozbudowę i kolejne 
zagospodarowanie terenów, dlatego w najbliższych zadaniach należy uwzględniać 
dalsze modernizacje, budowę studni i zbiorników. 

7) Gmina Brzeziny złożyła wniosek do LGD Stowarzyszenie Długosz Królewski na 
wykonanie czteroelementowej siłowni zewnętrznej przy kąpielisku w Brzezinach 
za kwotę 17.760 zł, a OSP Dzięcioły na termomodernizację świetlicy wiejskiej 
OSP na kwotę 61.419,71 zł, z tego dofinansowanie wynosi 49.135,76 zł. 

8) Pracownicy z Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego pomogli rozliczyć 
wniosek OSP Ostrów Kaliski, kontrola Urzędu Marszałkowskiego nie wniosła 
uwag. Przygotowali także wniosek o płatność dla OSP Fajum, który dotyczył 
utwardzenia placu parkingowego przed salą wiejską. W trakcie rozliczenia jest 
wniosek OSP Aleksandria. Pracownicy pomogli przygotować również wniosek 
OSP Dzięcioły. 

9) 3.08.2014 r. odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Stawiszynie. 
Młodzieżowe drużyny z jednostki OSP Aleksandria, które reprezentowały Gminę 
Brzeziny zajęły 6 miejsca. 

10) Zbliżają się ku końcowi prace przy Powiatowym Interwencyjnym Domu Dziecka 
w Ostrowie Kaliskim. 

11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach realizuje wspólnie z 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie projekt pn. „Bądźmy Razem”. Projekt 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności 
zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i będzie w nim brało 
udział 15 osób z terenu Gminy Brzeziny w wieku produkcyjnym. W ramach 
projektu uczestnicy skorzystają z kursów – florystycznego, kosmetycznego, 
księgowo-kadrowego, kasy fiskalnej, prawa jazdy kat. B i C. Zaplanowano  
trzydniowy wyjazd do Karpacza. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach z 
doradcą zawodowym, psychologiem, na temat podstaw przedsiębiorczości, 
ekonomii oraz komputerowych. Warsztaty będą odbywały się w Klubie Integracji 
Społecznej w Brzezinach, który powstał w byłej Szkole Rolniczej w Brzezinach. 
W ramach projektu zakupiono meble biurowe, stoły konferencyjne, krzesła, ekran 
projekcyjny, filipchart. Zostaną jeszcze zakupione 4 zestawy komputerowe, 
telewizor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne. Pierwsze zajęcia odbyły się 6 
sierpnia i brała w nich udział pierwsza 7 osobowa grupa uczestników. Wartość 
projektu wynosi 177.213 zł, z czego 10,5% stanowi wkład własny Gminy. Środki 
te zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. 

12) W 2014 roku sprzedano nieruchomości będące własnością Gminy Brzeziny na 
łączną kwotę 96.758,50 zł. W dniu 3.07.2014. podpisany został Akt Notarialny 
sprzedaży Pani Ewie Borowiak dwóch działek o łącznej pow. 0,5501 ha 
położonych w miejscowości Jagodziniec za kwotę 44.714 zł, a w dniu 31.07.2014 
r. trzy Akty Notarialne sprzedaży - Pani Magdalenie Adamus sprzedano działkę w 



  

Brzezinach za kwotę 30.122,50 zł, Państwu Liliannie i Arkadiuszowi Kuświkom 
działkę w Jagodzińcu za kwotę 10.861 zł oraz Państwu Renacie i Włodzimierzowi 
Wieruckim działkę położoną w Pieczyskach za kwotę 11.061 zł. W przygotowaniu 
do sprzedaży są kolejne działki -  jedna w Jagodzińcu, staw w Przystajni i 
ogłoszono przetarg na sprzedaż działek w Brzezinach położonych za salą OSP. 

13) Z inicjatywy Prezesa LGD Stowarzyszenie Długosz Królewski w Błaszkach 
odbyła się kolejna edycja Lokalnych Smaków LGD. W imprezie uczestniczyły 
Koła Gospodyń Wiejskich z trzech Gmin należących do Stowarzyszenia – 
Błaszek, Szczytnik i Brzezin. Wójt podziękował Prezesowi LGD Zbigniewowi 
Słodowemu za zaangażowanie. 

14) Odbyło się spotkanie organizacyjne z sołtysami w sprawie Gminnych Dożynek, 
które odbędą się 31 sierpnia br. Ustalono, że wieniec przygotują radni Gminy, 
sołtysi i Gmina Brzeziny. Dożynki rozpoczną się mszą św. o godz.14.00, następnie 
korowód przemaszeruje na teren GOSiR w Brzezinach, gdzie rozpocznie się część 
oficjalna dożynek. Wójt zaprosił radnych na uroczystości dożynkowe i 
podziękował za liczny udział w uroczystości oddania do użytku drogi Brzeziny – 
Czempisz. 

15) Złożono wniosek do WZMiUW w Poznaniu na odmulenie rzeki Żurawki od ujścia 
do granic Gminy Brzeziny. 

 
Wójt poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie wyników ankiet w sprawie konsultacji 
społecznych w ramach przygotowywanej Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny na lata 2014 - 
2020. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski poinformował, że ankieta obrazuje pewne problemy i 
spostrzeżenia mieszkańców gminy. W ankiecie zadano kilka pytań z zakresu edukacji, 
rekreacji, kultury, strefy przestrzennej, infrastruktury technicznej, społecznej, wskazanie 
mocnych i słabych stron. Złożono tylko 87 ankiet, co stanowi niecałe 2% dorosłych 
mieszkańców. Były miejscowości, które w ogóle nie wzięły udziału w konsultacjach m.in. 
Zajączki, Wrząca, Rożenno, Przystajnia, Piegonisko-Pustkowie, Moczalec. Najliczniej 
wypowiedzieli się mieszkańcy Zagórnej, Brzezin, Aleksandrii, Przystajni-Kolonii. 
Tematem wiodącym wśród ankietowanych jest potrzeba budowy i modernizacji dróg, 
chodników, oświetlenia, turystyka, ścieżki rowerowe. 
Inwestycje wykonane tj. rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach, 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, 
budowa drogi w Przystajni-Kolonia - Moczalec zostały ocenione pozytywnie. 
Jako słabe strony mieszkańcy widzą nieutwardzone drogi, nienajlepszą jakość gleb, brak 
kanalizacji w większości sołectw, słabą przedsiębiorczość, niedostateczną ilość mieszkań 
socjalnych i komunalnych. 
Mocne strony – najwyżej oceniono wysokie walory środowiska przyrodniczego, fakt, że przez 
Gminę przebiega droga wojewódzka, która w perspektywie inwestycji czy rozbudowy daje 
szanse dobrej komunikacji, wysoko oceniono także położenie w pobliżu Kalisza. 
Zagrożenia – wyjazdy młodych osób z obszarów wiejskich, brak obszarów pod działalność 
inwestycyjną.  
Sekretarz zauważył, że Gmina ma walory turystyczne, które sprzyjają rozwojowi 
agroturystyki, a nie posiada gruntów, które można przeznaczyć dla zainteresowanych 
przemysłem inwestorów, poszukujących terenów zurbanizowanych. 
Szanse rozwojowe – najwyżej zostały ocenione środki pozyskane z Unii Europejskiej, 
wysokie walory środowiska naturalnego i budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna. 
Ankietowani wskazali stronę internetową jako podstawowe źródło informacji. 
Sekretarz poinformował, że przed opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy będą się 
odbywały konsultacje z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, mieszkańcami, pracownikami 
urzędu. Wyniki ankiet zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, że niezależnie od wyników ankiet radni  



  

i sołtysi mogą składać propozycje realizacji inwestycji, które widzą w perspektywie w swoich 
miejscowościach i na terenie całej Gminy. Strategia Rozwoju będzie wymagana przy 
składaniu wniosków o dofinansowanie środkami unijnymi inwestycji ujętych w tym 
dokumencie. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski dodał, że okres finansowania unijnego 2014 – 2020 
należy dobrze wykorzystać, ponieważ nie wiadomo, co będzie później i skupić się na 
działaniach, które będą miały szansę dofinansowania. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że bez dokumentu w postaci Strategii 
Rozwoju Gminy nie ma szansy na złożenie jakiegokolwiek wniosku o dofinansowanie 
inwestycji. Zadania wpisane w Strategii muszą być zaplanowane realnie, zgodne z budżetem. 
Strategia musi spełniać określone wymagania, dlatego zadanie to będzie zlecone 
specjalistycznej firmie, natomiast Gmina przygotuje jak najwięcej materiałów niezbędnych do 
opracowania dokumentu, żeby koszt przygotowania dokumentu był jak najniższy. Wójt dodał, 
że w Strategię wpisane będą inwestycje - plac targowy, oczyszczalnia ścieków w Brzezinach i 
kompleksowa modernizacja Ośrodka Wczasowego i terenu wokół GOSiR w Brzezinach. 
Wcześniej jednak musi być opracowana wizualizacja przedsięwzięcia modernizacji Ośrodka, 
kolejność działań musi być usystematyzowana i zawierać wszystkie konieczne prace do 
wykonania, począwszy od kanalizacji, linii energetycznej, mola, parkingów, potem 
infrastruktury towarzyszącej tj. np. baza noclegowa, ścieżki rowerowe, zjeżdżalnia do wody, 
obozowisko. 
 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że powierzchnia zbiornika wodnego jest za mała, żeby 
turyści mogli skorzystać z motorówki, czy rowerów wodnych. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki stwierdził, że należy rozpocząć od bazy noclegowej, 
potem pomyśleć o innych możliwościach. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski zauważył, że należałoby dokonać szczegółowej 
analizy, czy Gmina ma się podejmować tego zdania, czy może trzeba poszukiwać inwestora, 
który zainwestowałby w to przedsięwzięcie. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy wyraził opinię, że jeżeli teren przejmie prywatna osoba 
za wszystko trzeba będzie zapłacić. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski zauważył, że jeżeli właściciel podniesie cenę, to nie 
będzie chętnych do korzystania. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki stwierdził, że należy odpowiedzieć sobie na 
zasadnicze pytanie, czy Gmina chce mieć obiekt ogólnie dostępny, czy go skomercjalizować.   
 
Radna Sylwia Lazarek zaproponowała, żeby konkretną rozmowę w przedmiotowej  sprawie 
przeprowadzić na kolejnej sesji. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 12 
głosami za. 
 
 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk poinformował, że uchwały w sprawach 
dotyczących gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu 
jawnym i imiennym. 
 



  

 
• przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg 

powiatowych 
 
Projekt w/w uchwały Nr 328/XXXVI/14 z uwzględnieniem zmiany nazwy zadania na 
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu 
kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” wraz z 
uzasadnieniem przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
 
Uchwała Nr 328/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie 
przyj ęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 
została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-
2026 

Projekt w/w uchwały Nr 329/XXXVI/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 

 
1. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 
2. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 
3. Radny Andrzej Molka – głosował za 
4. Rada Sylwia Lazarek – głosowała za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 329/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r.  
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 
2026 została podjęta 12 głosami za. 
 
 
 

• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr 330/XXXVI/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał 
Wieceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
 



  

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że w uchwale należy zmienić nazwę zadania przyjętego 
od Powiatu Kaliskiego. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały  
z uwzględnieniem zmiany nazwy zadania na „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi 
powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P 
Brzeziny – Rożenno”. Radni zostali wywołani kolejno z listy obecności: 

 
1. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 
2. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 
3. Radny Andrzej Molka – głosował za 
4. Rada Sylwia Lazarek – głosowała za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 330/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr 331/XXXVI/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Radna Sylwia Lazarek poprosiła Wójta o wyjaśnienia w sprawie projektu uchwały. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że do Urzędu Gminy zwrócił się Prezes 
Kaliskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej Oddział Ziemi Kaliskiej prof. nadzw. dr 
hab. inż. Eugeniusz Małecki z wnioskiem o zadbanie o grób strzelca Stefana Karczewskiego 
znajdujący się na parafialnym cmentarzu. Wojewoda zaproponował kwotę na wykonanie 
grobu w wysokości 4 tys zł oraz wykonał dokumentację i takie środki przekaże Gminie. 
 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że przejmując grób Gmina będzie musiała go 
utrzymywać , a Wojewoda przekazuje środki tylko raz. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że w przypadku konieczności 
renowacji grobu Gmina może występować do Wojewody o środki na ten cel. Utrzymanie  
grobów wojennych należy do zadań własnych Gminy. Wójt dodał, że po przyjęciu uchwały 
rozpocznie dalszą procedurę, zmierzającą do wyłonienia wykonawcy nagrobka, a o wyniku 
postępowania poinformuje Radę Gminy. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy w Urzędzie Gminy będzie prowadzona ewidencja 
grobów. 



  

 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że będzie prowadzona ewidencja 
grobu. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy do tej pory nie było ewidencji. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że grób nie był zewidencjonowany, gdyż 
znajduje się na cmentarzu parafialnym, zarządzający proboszcz wyraził zgodę na renowację 
grobu. 
 
Nie było więcej pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
Uchwała Nr 331/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie  
przyj ęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres 3 lat 

 
Projekt w/w uchwały Nr 332/XXXVI/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
 
Uchwała Nr 332/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do 
rady Powiatu Kaliskiego 

 
Projekt w/w uchwały Nr 333/XXXVI/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Radny Andrzej Zmyślony poprosił o wyjaśnienia w sprawie projektu uchwały. 
 
Ewa Kłysz Kierownik Referatu Organizacyjnego wyjaśniła, że Starosta Kaliski wystąpił 
do Rady Gminy z wnioskiem o zaopiniowanie podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi 
wyborcze. Dotychczasowy podział Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze ustalony w 2002 
roku spełnia wymogi określone w Kodeksie Wyborczym, ale zachodzi konieczność 
aktualizacji opisu granic okręgu wyborczego Nr 5 polegająca na zastąpieniu nazwy „Ceków 
Kolonia” na „Ceków-Kolonia”. Gmina Brzeziny z Gminą Szczytniki tworzy okręg wyborczy 
nr 1, a liczba wybieranych radnych wynosi 4. Konieczność zaopiniowania podziału wynika  
z ustawy o samorządzie powiatowym. 
 



  

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
Uchwała Nr 333/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie 
zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu 
Kaliskiego została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• zmiany uchwały Nr 318/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 
30.06.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 

 
Projekt w/w uchwały Nr 334/XXXVI/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał 
Wieceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 

 
1. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 
2. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 
3. Radny Andrzej Molka – głosował za 
4. Rada Sylwia Lazarek – głosowała za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 334/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr 318/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2014 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• regulaminu korzystania z siłowni na terenie Gminy Brzeziny 
 
Projekt w/w uchwały Nr 335/XXXVI/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy wyjaśnił, że Gmina złoży wniosek w ramach Małych 
Projektów w ramach LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski” na dofinansowanie siłowni 
zewnętrznej przy kąpielisku w Brzezinach i do wniosku musi być załączony regulamin 
korzystania z siłowni. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
 



  

Uchwała Nr 335/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie 
regulaminu korzystania z siłowni na terenie Gminy Brzeziny została podjęta 12 głosami 
za. 
 
Ad. 7, 8 i 9 
 
W interpelacjach i zapytaniach oraz wolnych wnioskach i informacjach do Wójta głos zabrali: 
 
Radny Andrzej Zmyślony poinformował, że osoby korzystające z kortu tenisowego na 
terenie GOSiR zwracają uwagę na nieodpowiednią wielkość oczek siatki ogrodzeniowej, 
gdyż rzucane piłki przelatują przez oczka siatki. Radny zaproponował powieszenie baneru, 
np. przez sekcję kick-boxingu, której radni wcześniej sugerowali zdjęcie reklamy z ORLIKA. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że jest wykładnia, iż na obiektach typu 
ORLIK można wieszać wszystkie reklamy, dlatego Rada Gminy nie może zabronić wieszania 
reklam. 
 
Radna Sylwia Lazarek wyjaśniła, że radni wiedzieli, że reklamy można wieszać, ale za 
odpowiednią odpłatą. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy przypomniał, że z rozmów wynikało, że reklama 
dotyczy sekcji kick-boxingu, a boisko nie jest przystosowane do tego typu zajęć. Podkreślił, 
że na ORLIKU może wisieć każda reklama. 
 
Radny Andrzej Dulnik zapytał, co było przyczyną, że radna Sylwia Lazarek nie 
uczestniczyła w przecięciu wstęgi podczas uroczystości otwarcia Traktu Kaliskiego. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że decyzje zapadły na szczeblu trzech gmin, 
ustalono, że wstęgi będą przecinać samorządowcy; posłowie, marszałek, starostowie, 
wójtowie i sołtysi. Wójt dodał, że proponował szersze grono, m.in. Przewodniczącego Rady, 
ale ostatecznie uzgodnienia były inne. Zdaniem wójta sołtys był reprezentantem tej 
miejscowości. 
 
Radna Sylwia Lazarek stwierdziła, że z racji tego, że ani radna, ani sołtys wsi Czempisz nie 
miały okazji publicznie podziękować za to, co się wydarzyło, to chciałaby uczynić to w 
wolnych wnioskach. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że można było to zrobić podczas 
uroczystości. 
 
Radna Sylwia Lazarek stwierdziła, że z różnych względów nie było takiej okazji, dodała, że 
może to też było uzgodnione. Radna we własnym imieniu na ręce Wójta złożyła oficjalne 
podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz”. Szczególne 
podziękowania za pomoc i zaangażowanie złożyła radnym Gminy Brzeziny obecnej  
i poprzedniej kadencji. Podziękowała Pani sołtys oraz mieszkańcom wsi Czempisz, którzy 
nigdy nie tracili nadziei mimo upływu lat i wierzyli w to, iż marzenia, które mają zaczątek  
w 2001 roku dojdą do skutku, którzy byli dla radnej dużym wsparciem służąc radą i pomocą. 
Radna wyraziła przekonanie, że to przedsięwzięcie wpłynie na poprawę jakości życia 
mieszkańców naszej Gminy. Jako radna życzyła sobie, aby takich inwestycji było więcej, 
powiedziała, że „jeśli uda się nam zrobić coś dla mieszkańców, a oni przyjmą to  
z wdzięcznością i satysfakcją to jest dla nas radość i doping do kolejnych działań”.  
Radna przekazała na ręce Wójta pisemne podziękowania oraz wszystkie archiwalne pisma  



  

w sprawie budowy przedmiotowej drogi składane od 2001 roku do Urzędu Gminy i Starostwa 
Powiatowego. Pisma stanowią odpowiednio załączniki od nr 1 do nr 15 do niniejszego 
protokołu. 
 
Radny Andrzej Dulnik poinformował, że sołtysi zwracają się z zapytaniem, dlaczego nie 
uczestniczą w drugiej z kolei sesji nadzwyczajnej. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna nie była w ogóle 
planowana, miała zostać zwołana tylko w jednej sprawie, dotyczącej przyjęcia zadania  
z zakresu dróg powiatowych, później wprowadzono inne projekty uchwał. 
 
Radny Roman Witoński zapytał, dlaczego nie ma wody w stawie w Przystani, zauważył, że 
staw jest zarośnięty krzakami. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że staw nie jest już wydzierżawiany, biorąc 
pod uwagę względy bezpieczeństwa, napuszczanie wody nie jest celowe. 
 
Radny Roman Witoński zauważył, że dla wyceny przedmiotowej działki byłby lepiej, żeby 
w stawie była woda. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapewnił, że grunt będzie sprzedany jako wody 
stojące. Działka jest w trakcie wyceny. 
 
Radny Sylwester Nowak zapytał, czy nie można byłoby zasugerować Burmistrzowi Błaszek, 
żeby podejmował inicjatywy w przedłużeniu modernizacji odcinka drogi powiatowej 
przebiegającej przez Rożenno. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że ten temat niejednokrotnie był 
poruszany z Burmistrzem, ale jakiekolwiek decyzje będą mogły zapaść po jesiennych 
wyborach samorządowych. 
 
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVI 
sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny o godz. 1110. 
 
 

 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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