
 

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

 
odbytej w dniu 25 września 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15. Radny 
Stanisław Walaszczyk przybył na sesję o godz. 930. 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Ewa Kłysz 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
3. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
4. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
5. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności. 
6. Zaproszeni goście według załączonej listy obecności. 
 
 

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. Informacja Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz 

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brzezinach za I półrocze 2014 roku. 

5. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 
międzysesyjny. 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2026 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- zmiany uchwały Nr 190/XX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzeziny, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim 
oraz Gminą Godziesze Wielkie w sprawie realizacji projektu pod nazwą 
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica 
powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno” 
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

- wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeziny porozumienia w celu 
współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych 



  

celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny” 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- zmiany Uchwały Nr 335/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 
2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na terenie Gminy Brzeziny 

- przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Brzeziny na lata 2014 – 2020 

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

                        
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXVII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta, skarbnika gminy, sekretarza. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 14 głosami za. 
 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  



  

 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radną Genowefę Włodarczyk. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXVI/14 z ostatniej sesji 
nadzwyczajnej został wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy, była również możliwość 
zapoznania się z jego treścią na posiedzeniach komisji. 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 XXXVI/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny z dnia 08.08.2014 r. 
został przyjęty 14 głosami za. 
 
Ad.4  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki przedstawił Informację z wykonania budżetu za I 
półrocze 2014 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brzezinach za I półrocze 2014 roku. 
 
Skarbnik Gminy Ewa  Wabnik przeczytała Uchwałę Nr SO-0953/24/1/Ka/2014 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 
wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeziny za I półrocze 
2014 roku. 
Opinia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod głosowanie Informację Wójta Gminy 
Brzeziny z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za I półrocze 2014r. 
 
Informacja Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz 
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brzezinach za I półrocze 2014 roku została zaopiniowana pozytywnie 14 głosami za. 
 
 
Ad.5 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Sylwia Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Krystyna Wachowska. Sprawozdanie stanowi  
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
 



  

 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej poszczególnych komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
14 głosami za. 
 
 
Ad.6 
 
Na obrady sesji przybył rady Stanisław Walaszczyk. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
Wójt dodatkowo poinformował: 

− w pkt.1 – planuje się wykonanie prac w Jamnicach, Jagodzińcu, Piegonisku-Wsi. 
Trwają prace remontowe na drogach polegające na uzupełnieniu ubytków m.in. na 
odcinku drogi w Czempiszu do Państwa Spirzaków i będą kontynuowane w kierunku 
Pieczysk, pobocza drogi powiatowej od strony drogi wojewódzkiej do Zagórnej są 
uzupełniane asfaltem. Trwają prace na drogach gminnych równiarką m.in. od 
Aleksandrii w kierunku Jagodzińca. Prace postępują systematycznie, ich 
wykonywanie będzie uzależnione od posiadanych środków, zasobów ludzkich  
i warunków atmosferycznych. Zadania drogowe, które nie zostaną wykonane do końca 
roku, będą kontynuowane wiosną przyszłego roku. Ponadto w przyszłym roku 
planowany jest do wykonania odcinek drogi w Jagodzińcu (w kierunku Państwa 
Delebisów), poprzez nawiezienie żużlem i odkopanie rowów. 
Wójt odniósł się do wniosku radnego Andrzeja Dulnika dotyczącego interwencji  
w Starostwie Powiatowym w sprawie rowu przy drodze powiatowej w Pieczyskach. 
Wyjaśnił, że Powiat realizuje wiele zadań, równie pilnych. Wyjaśnił, że Rada Powiatu 
Kaliskiego powierzyła Gminie zadanie publiczne pn. przebudowa drogi powiatowej  
nr 6232 ulica Kaliska w zakresie budowy chodnika wraz ze środkami na to zadanie  
w kwocie 20 tys. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej granice 
powiatu kaliskiego – Rożenno, w/w zadanie zostanie wpisane do projektu tej 
inwestycji. Wójt poinformował, że wystąpił z pismem o wyrażenie zgody na 
przesunięcie w/w środków finansowych na wspólne wykonanie prac 
przygotowawczych, polegających na ułożeniu przepustów przydrożnych wzdłuż 
planowanego chodnika w miejscowości Pieczyska. Przypomniał, że przedmiotowy 
rów, wielokrotnie wskazywany przez mieszkańców w kierowanej do Gminy i Powiatu 
korespondencji jako problemowy z uwagi na stagnowanie wody, został pogłębiony. 
Mieszkańcy nie mają obecnie problemu z odpływem wody, ale jest problem  
z głębokim rowem. Wody nie można przeprowadzić gdzie indziej, jak tylko poprzez 
zamontowanie przepustów, które w większości zakupili mieszkańcy. Na największych 
obniżeniach jest problem z wysokością skarpy. Wójt przypomniał, że poinformował 
mieszkańców, że jest to problem tymczasowy. Szczegóły zakresu prac zostaną 
uzgodnione z Zarządem Dróg Powiatowych w Kaliszu. Wójt wyraził opinię, że 
wolałby wykonać przedmiotowe zadanie kompleksowo – wiosną, łącznie z 
chodnikiem w tej miejscowości. 
 
Radny Andrzej Dulnik poinformował, że przedstawi w/w stanowisko mieszkańcom  
i wyjaśni, że z realizacją prac warto zaczekać do wiosny, ponieważ wówczas będą 
większe środki na zadanie i  zrealizowany będzie szerszy zakres prac.  
 

− w pkt.5 – kosztorys inwestorski odcinka Aleksandria – Chudoba wynosi ponad 5 mln 
zł. Wartość całego odcinka wynosi ponad 6 mln zł. Jeżeli wniosek zostanie 
pozytywnie oceniony, to dofinansowanie ze środków własnych Gminy Brzeziny 



  

będzie wynosiło około 1 mln zł. Wójt dodał, że jeżeli w roku przyszłym Gmina 
otrzyma jakiekolwiek środki z tzw. FOGR-u to zostaną one skierowane na drogę  
w Jagodzińcu 

− w pkt. 7 – Gmina Brzeziny w ramach Lidera skorzystała z dofinansowania na łączną 
kwotę 967.958,05 zł, z tego wykonano inwestycje na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł. 
Obecnie w trzech samorządach należących do Stowarzyszenia zaprogramowano 110 
wniosków, z tego zrealizowanych i rozliczonych jest 68 wniosków, pozostałe są w 
trakcie rozliczania. Gmina Brzeziny z małych projektów zrealizowała 20 projektów  
i z Odnowy Wsi - 5 projektów. Wójt poinformował, że są stowarzyszenia, które 
realizowały po 4, 3 i 2 projekty tj. OSP Ostrów Kaliski, OSP Brzeziny, OSP Fajum, 
OSP Dzięcioły 

− w pkt.8 – kończy się realizacja I etapu prac. Wymieniono stolarkę okienną, docieplono 
dach, wykonano pokrycie, obróbkę blacharską, instalację odgromową, oświetlenie 
zewnętrzne i wewnętrzne, zamontowano szafy sterujące w całej hydroforni. 
Wykonane są również wyjścia z sieci wodociągowej ze stacji w poszczególne kierunki 
dostaw do odbiorców, jest ustawiony zbiornik czystej wody, jeszcze w tym roku 
zostaną wymienione filtry. Wiosną planowany jest II etap prac. Wartość inwestycji 
wynosi 719  tys zł, z tego ze środków europejskich dofinansowanie w kwocie 290 tys 
zł. W dniu 24.09.2014 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisana została umowa 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania 
wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny”. Zdaniem Wójta to 
bardzo trafiona i potrzebna inwestycja, a w kolejnych latach będzie częścią większego 
planu modernizacyjnego wszystkich hydroforni i sieci wodociągowych na terenie całej 
Gminy. W Brzezinach planuje się modernizację całego układu hydroforowego, 
wykonanie kolejnego odwiertu głębinowego studni. Do wymiany jest również część 
odcinka wodociągu w Aleksandrii z uwagi na coraz częstsze awarie. 

− w pkt. 9 – w tym tygodniu stojaki zostaną dostarczone do Rożenna i Chudoby. Wójt 
poprosił o zrozumienie w tej kwestii. W kolejnych miejscowościach stojaki będą 
dostarczane systematycznie. 

− w pkt.11 – Wójt podziękował sołtysom i radnym, którzy włączyli się w przygotowanie 
stołów biesiadnych, wieńcy dożynkowych, starostom dożynek Pani Ewie Szuleta  
i Rafałowi Kubackiemu, wszystkim mieszkańcom Gminy. Wójt wręczył Pani Jolancie 
Szyncel i Pani Stanisławie Witońskiej wyróżnienia Zasłużony dla Rolnictwa oraz 
gratulacje złożone przez Senator Andżelikę Możdżanowską. 

− w pkt. 12 – wójt podkreślił, że sukcesy drużyny OSP Aleksandria są doskonałą 
promocją Gminy Brzeziny. Wójt za pośrednictwem radnego i sołtysa pogratulował 
zawodnikom 

− odbył się III Plener Rzeźbiarski sfinansowany z budżetu Gminy, prace będą ustawione 
na skwerze rekreacyjnym, który powstaje na placu przy byłej Szkole Rolniczej  
w Brzezinach 

− odkopano i odnowiono rów melioracyjny w Aleksandrii i Jagodzińcu na odcinku 
około 7 km, całkowity koszt zadania wyniósł około 20 tys zł, z budżetu Gminy 
wydatkowano około 7,5 tys zł, pozostałą kwotę sfinansowali mieszkańcy. Wójt 
podziękował sołtysowi i Radzie Sołeckiej za zaangażowanie w prace. 

− odpowiadając radnemu Andrzejowi Dulnikowi na wniosek w sprawie pomocy 
społecznej dla Pani Szmaj, Wójt poinformował, że rodzina została od samego 
początku objęta wszelkimi możliwymi formami wsparcia, a na wniosek Gminy objęto 
pomocą specjalistyczną dziecko. Wójt zapewnił, że takie przypadki są kontrolowane 
na bieżąco, a pracownicy są zorientowani w każdym z nich. Odnośnie przystanku w 
Pieczyskach, Wójt wyjaśnił, że będzie on prawdopodobnie przeniesiony, ale jest to 
uzależnione od uzgodnień w planie nauczania, ustalonym ostatecznie przez 
poszczególne szkoły, wpłynęło także wiele próśb o nową lokalizację przystanków dla 
autobusów szkolnych. 



  

− Wójt poinformował, że wyjaśni od strony prawnej sprawę użyczenia pomieszczenia 
biurowego dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wyraził jednocześnie opinię, że koszty 
eksploatacyjne, biorący będzie musiał ponosić, pozostaje kwestia zwolnienia  
z czynszu 

 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
15 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz oddał głos trenerowi sekcji kick boxingu Mariuszowi 
Ziętkowi. 
 
Mariusz Zi ętek poinformował, że na boisku ORLIK zorganizowany został kolejny Turniej 
Sołecki Piłki Nożnej, do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn. Puchar dla zwycięskiej drużyny  
z Pieczysk i dyplom odebrał z rąk trenera sołtys wsi Pieczyska Sylwester Adamus, drugie 
miejsce zajęło sołectwo Przystajnia, a trzecie miejsce sołectwo Zadowice. 
Korzystając z okazji Mariusz Ziętek zachęcił do korzystania z obiektu boiska, zwrócił się do 
sołtysów, aby w swoich miejscowościach angażowali i mobilizowali młodzież do brania 
udziału w zajęciach sportowych. Zwrócił uwagę, że animatorzy organizując turnieje, muszą 
mieć zabezpieczenie finansowe, potrzebne do zapewnienia opieki medycznej, na pokrycie 
zapłaty dla sędziego, który poprowadzi profesjonalnie zawody, na zakup napojów dla 
uczestników. Dodał, że turniej został zorganizowany z prywatnych środków animatorów. 
 
 
Ad.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  
i imiennym. 
 

� zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2026 
 
Projekt w/w uchwały Nr 336/XXXVII/14 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
Przewodniczący 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 Józef Skoczylas – głosował za 
2. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 
3. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
7. Radny Leon Łaski – głosował za 
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
9. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
10. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
11. Radny Karol Bakacz – głosował za 
12. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
13. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 
14. Radny Roman Witoński – głosował za 
15. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 



  

Uchwała Nr 336/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 2026 została 
podjęta 15 głosami za.  

 
 

• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr 337/XXXVII/14 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy 
Ewa Wabnik. 
 
Przewodniczący 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 Józef Skoczylas – głosował za 
2. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 
3. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
7. Radny Leon Łaski – głosował za 
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
9. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
10. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
11. Radny Karol Bakacz – głosował za 
12. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
13. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 
14. Radny Roman Witoński – głosował za 
15. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 337/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 15 głosami za. 
 
 

• zmiany uchwały Nr 190/XX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 
2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze 
Gminy Brzeziny, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych 

 
Projekt w/w uchwały Nr 338/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 338/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 190/XX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2012 r. w 
sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzeziny, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta 15 
głosami za. 
 



  

• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem 
Kaliskim oraz Gminą Godziesze Wielkie w sprawie realizacji projektu pod 
nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P 
granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P 
Brzeziny - Rożenno” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

 
Projekt w/w uchwały Nr 339/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 339/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz 
Gminą Godziesze Wielkie w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu 
dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i 
drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno” w ramach „Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” została 
podjęta 15 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeziny porozumienia w celu 
współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji 
wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z 
Ostrowem Wielkopolskim 

 
Projekt w/w uchwały Nr 340/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 340/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeziny porozumienia w celu 
współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych 
celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru 
funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim została 
podjęta 15 głosami. 
 

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny” 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr 341/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 341/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny”  została podjęta 15 głosami. 
 



  

 
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
 
Projekt w/w uchwały Nr 342/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 342/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została 
podjęta 15 głosami. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 343/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 343/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 344/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 344/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została 
podjęta 15 głosami. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 345/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 345/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została 
podjęta 15 głosami. 
 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 346/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 346/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została 
podjęta 15 głosami. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 347/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 347/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została 
podjęta 15 głosami. 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 348/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 348/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 
 
 
 



  

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 349/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 349/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 350/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 350/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 351/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 351/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 352/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 352/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 353/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 353/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 354/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 354/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 355/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 355/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 15 głosami. 
 
 

• zmiany Uchwały Nr 335/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 
sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni na terenie 
Gminy Brzeziny 

 



  

Projekt w/w uchwały Nr 356/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 356/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
zmiany Uchwały 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 15 
głosami. 
 
 

• przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Brzeziny na lata 2014 – 2020 

 
Projekt w/w uchwały Nr 357/XXXVII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad 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 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
przyj ęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeziny 
na lata 2014 – 2020 została podjęta 15 głosami. 
 
 
Ad. 8 i 9 
 
W interpelacjach i zapytaniach do Wójta oraz wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy w projekcie przebudowy ciągu drogi powiatowej na 
odcinku Brzeziny – Rożenno są zaplanowane chodniki, a jeżeli tak, to gdzie będą 
zlokalizowane na terenie sołectwa Czempisz. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że w sołectwie nie zaprojektowano 
chodników ze względu na to, że jest to najdłuższy odcinek i o najgorszej nawierzchni, dlatego 
na jego wykonanie zaplanowano większe nakłady. Wójt zwrócił uwagę, że większy ruch 
samochodowy odbywa się od skrzyżowania w Brzezinach do Kalisza. Zdaniem wójta na tym 
odcinku należy budować ciąg chodnikowy. Ponadto w ramach planowanej inwestycji 
zaplanowano przedłużenie istniejącego chodnika w Aleksandrii w kierunku Brzezin (do Pana 
Krzywdy), w Dzięciołach zaplanowano dwie zatoki przystankowe i małe rondo z kostki,  
w części drogi do Czempisza na odcinku do skrzyżowania planuje się 4 zatoki przystankowe, 
w Jagodzińcu 1 zatokę i w Aleksandrii 3 zatoki przystankowe. Uwagi mieszkańców były 
uwzględnione w projekcie, a w trakcie prac będzie możliwość wnoszenia drobnych poprawek. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak na prośby mieszkańców skierowała zapytanie  
o termin wyposażenia posesji w Czempiszu w stojaki na worki na śmieci, które wójt obiecał 
dostarczyć w czerwcu br. Wyraziła opinię, że jeżeli Wójt obiecuje, to powinien dotrzymać 
słowa. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że nie powiedział, że stojaki będą na pewno. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak przypomniała, że wiosną na zebraniu wójt powiedział, 
że stojaki będą na pewno w czerwcu, a także że będzie wywieziona droga w kierunku 
Państwa Piskułów. 



  

 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że przedmiotowa droga była wywieziona. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak wyjaśniła, że Państwo Ci twierdzą, że droga nie była 
nawożona. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że na przedmiotowym odcinku drogi 
wywiezione były największe nierówności, będzie jeszcze wykoszone pobocze 
i najprawdopodobniej wykopany rów. Planowany jest także przepust w Dzięciołach, 
wykonanie wszystkich prac uzależnione jest od posiadanych środków finansowych. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak powiedziała, że mieszkańcy czekają na obiecane 
prace. Sołtys przypomniała o konieczności ustawienia znaków kierujących do posesji  
w Zaleśnej. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że w tym roku znaki nie będą 
zakupione, ponieważ zakup tego rodzaju znaków zaplanowany jest we wszystkich 
miejscowościach Gminy. Obecnie opracowywany jest plan zapotrzebowania w tym zakresie.  
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak wyraziła nadzieję na spotkanie Wójta z mieszkańcami 
na zebraniu wiejskim i wyjaśnienie mieszkańcom w/w kwestii. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, że planowane inwestycje prawie w 100% udało 
się wykonać. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak wnioskowała o oczyszczenie drogi w Czempiszu od 
sklepu w kierunku posesji sołtysa. Podkreśliła, że obietnice Wójta powinny być dotrzymane, 
ponieważ mieszkańcy je pamiętają. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że prace zostały odłożone, ponieważ 
mieszkańcy wnioskowali o drogę w Zaleśnej, która jest drogą gminną. 
Wójt dodał, że prace oczyszczania poboczy trwają przez cały czas, do wykonania są jeszcze 
odcinki w Chudobie, Zaleśnej, Czempiszu i Pieczyskach. Plan działań w zakresie wykaszania  
i wycinania będzie realizowany do grudnia, prace będą uzależnione od pogody i możliwości 
zatrudnionych pracowników. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, czy rzeka Pokrzywnica będzie oczyszczana. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że na przedmiotowe roboty został 
ogłoszony przetarg, nadzór nad pracami sprawuje Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, dodał, że skieruje zapytanie, na jakim etapie są prace na rzece. 
 
Sołtys wsi Piegonisko – Pustkowie Bogdan Ludwicki zapytał o możliwość postawienia 
znaków ograniczających tonaż samochodów przejeżdżających przez miejscowość Piegonisko-
Pustkowie, koło radnego Bakacza, ponieważ na drodze zarywają się wszystkie przepusty. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że ten problem zgłaszał radny. 
Zdaniem wójta sprawę należy rozważyć, ewentualne znaki będą mogły być zakupione  
w przyszłym roku, gdyż w budżecie nie ma już środków na powyższy cel. 
 
Sołtys wsi Piegonisko – Pustkowie Bogdan Ludwicki zapytał, na jakim etapie jest kwestia 
wykonania chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Piegonisko- Pustkowie. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że wnioski Gminy są złożone do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. W tym roku kończy się realizacja czteroletniego planu zatwierdzonego 



  

przez Urząd Marszałkowski. Wójt zapewnił, że monituje w tej sprawie i liczy, że  w kolejnym 
planie na lata 2015 – 2019 wnioskowane zadania, m.in. wyżej wymienione, zostanie 
uwzględnione przez Urząd Marszałkowski. 
 
Sołtys wsi Piegonisko – Pustkowie Bogdan Ludwicki dodał, że rowy przy drodze 
wojewódzkiej są bardzo zaniedbane. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że prace wymagają czasu i pieniędzy. 
 
 
Ad. 10 
 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki stwierdził, że należy skupić się na konkretnych 
działaniach, zdaniem wójta należy wykonywać zadania, które zaspokoją potrzeby 
miejscowości i załatwią sprawy modernizacji i remontów na jakiś czas. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak stwierdziła, że gdyby rowy były czyszczone na 
bieżąco, tak jak robią to w powiecie sieradzkim, to nie byłoby próśb o ich wykaszanie. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że zarządca drogi powiatowej zleca 
koszenie poboczy dwa razy w roku, a koszt tych prac to około 100 tys zł, kolejne koszenia 
generują koszty i pojawia się dylemat, czy pieniądze przeznaczyć na koszenie, czy 
dofinansować budowę drogi do szkółki w Brzezinach. Zdaniem wójta, dokonywane wybory 
powinny być celowe, a środki wydawane po gospodarsku, należy skupić się na konkretnych 
zadaniach. Dodał, że w zakresie dróg jest na terenie Gminy bardzo wiele do zrobienia, 
mieszkańcy domagają się również chodników, ścieżek rowerowych, ale są miejscowości, 
które nie mają podstawowych elementów komunikacji, jakimi są drogi, dlatego trzeba 
racjonalnie wybierać zadania do realizacji. Wójt poprosił o cierpliwość. 
 
W dalszej kolejności Wójt poinformował: 
- do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Wiceprezesa NIK dotyczące kontroli w przedmiocie 

realizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody w woj. podlaskim oraz 
konieczności uwzględniania przez wszystkie gminy takich obszarów w planach 
zagospodarowania przestrzennego. Gmina Brzeziny jest obecnie w trakcie przygotowania 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości 
Świerczyna, Przystajnia-Kolonia, Bugaj, Moczalec. 

- OSP w Brzezinach zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu 
pożarniczego ciężkiego w ramach WRPO z 80%dofinansowaniem. Sporządzenie wniosku 
wraz ze studium wykonalności powierzono firmie konsultingowej za kwotę 6 tys zł. Koszt 
zakupu samochodu stanowi kwotę około 850 tys zł, jeżeli wniosek zostanie 
zaakceptowany, to jego realizacja nastąpi w roku przyszłym, w budżecie gminy należy 
zabezpieczyć na ten cel kwotę około 170 tys zł. Wójt wyraził opinię, że jest taka potrzeba, 
gdyż koszty remontów dwóch używanych samochodów przewyższają eksploatację. 

- wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe na termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej znajduje się na liście rezerwowej i nie wiadomo, czy będzie 
realizowany 

- planach realizacji na przyszły rok, oprócz budowy drogi w Jagodzińcu, jest wykonanie 
drogi do cmentarza. 

 
 
 
Ad.11 
 



  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVII sesji 
Rady Gminy Brzeziny o godz. 1215. 
 
 

 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

 
 
.......................................    ................................................. 

 


