
 

P R O T O K Ó Ł   Nr V/15 
z sesji Rady Gminy Brzeziny 

 
odbytej w dniu 31 marca 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
 
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. Jan Adam Kłysz – Wicestarosta Powiatu Kaliskiego 
6. Sołtysi Wsi 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. Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy. 
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: 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
- sprostowania błędu pisarskiego w tytule Uchwały nr 21/IV/15 Rady Gminy 

Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz 
sołecki 

- sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr 6/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 
11 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania składników mienia komunalnego  
w użyczenie Zakładowi Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. 

- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1 Modernizacja 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

- określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku 

- uchylająca uchwałę 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 

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

                        
 
Ad.1. 
 
Otwarcia V sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz.  
 
Uczestniczący w sesji uczcili minutą ciszy pamięć zamarłego w dniu 10.03.2015 r. radnego 
Gminy Brzeziny śp. Andrzeja Dulnika. 
 
Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, radnych 
powiatowych, wójta gminy, zastępcę wójta, skarbnika, sekretarza. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zapytał o ewentualny wniosek w sprawie 
zmiany porządku 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 Marzenę Szmaj. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr IV/14 z sesji Rady Gminy Brzeziny 
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 IV/14 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 12.02.2015 r. został przyjęty  
14 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie o stanie Gminy Brzeziny. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Wójt zaproponował radnym wyjazd do Nekli, w celu zapoznania się z funkcjonowaniem 
oczyszczalni ścieków wybudowanej na terenie Miasta i Gminy Nekla.  
 



  

Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał Wicestarostę Powiatu Kaliskiego Jana Adama 
Kłysza. 
 
 
Ad.5 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia 
Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. 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 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Wójt 
dodatkowo poinformował: 

- w pkt. 2 – podziękował Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztofowi Grabowskiemu i Staroście Kaliskiemu Krzysztofowi Nosalowi, 

- w pkt. 5 – prace na drodze powiatowej nr 4629P trwają od tygodnia. Prace przebiegają 
sprawnie, wprowadzono drobne zmiany w zakresie robót. 

- w pkt.7 – w Turnieju Powiatowym zwyciężyła drużyna z Brzezin ( w grupie ze szkół 
podstawowych – I i II miejsce, gimnazjum – II miejsce, ponadpodstawowe – V 
miejsce) 

 
Wójt odniósł się do zapytania skierowanego podczas posiedzenia komisji w sprawie zasad 
przyjmowania dzieci do przedszkoli – „w latach poprzednich rekrutacja do samorządowych 
przedszkoli była przeprowadzana na podstawie regulaminów sporządzonych przez 
dyrektorów szkół i przedszkoli. Dyrektor powoływał komisję do spraw rekrutacji i określał 
harmonogram składania wniosków przez rodziców. W regulaminie rekrutacji znajdowały się 
zapisy o procedurze odwoławczej, ale na naszym terenie raczej nie zdarzały się sytuacje,  
w których zgłoszone dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola. Zmiana ustawy o systemie 
oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych 
przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ustawa w art. 20 c 
wprowadza dwa etapy rekrutacji. Pierwszy etap przeprowadzany jest przez komisję 
rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. W myśl powołanego wyżej artykułu do 
publicznych przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu danej gminy, 
a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu w przedszkolu na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 
wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata lub członka jego rodziny, samotne 
wychowywanie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego 
etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako 



  

organ prowadzący do wywołania uchwały i określenia w niej kryteriów branych pod uwagę 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Ustawa nie wymienia tych kryteriów, rada 
gminy określa je we własnym zakresie uwzględniając potrzeby rodzin oraz lokalne potrzeby 
społeczne. Jedyne kryterium zaproponowane przez ustawodawcę to kryterium dochodu na 
członka rodziny, jednak jest to tylko propozycja. Zmiana ustawy o systemie oświaty nakłada 
na radę gminy obowiązek określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów. Maksymalnie można określić 6 kryteriów, w naszym przypadku określono 4 
kryteria i każdemu z nich przyznano różną liczbę punktów. Do chwili obecnej do przedszkola 
w Zespole Szkół w Brzezinach zostało złożonych 89 wniosków o przyjęcie do przedszkola,  
z tego 53 dzieci kontynuuje wychowanie przedszkolne, 36 to nowo złożone wnioski.” 
 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że Komisja Rewizyjna pytała o liczbę miejsc  
w przedszkolu w Brzezinach, ponieważ to wiąże się z koniecznością przeprowadzenia 
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że maksymalnie do przedszkola może być 
przyjętych 130 dzieci, nie przewiduje się obecnie konieczności przeprowadzenia drugiego 
etapu rekrutacji. 
W dalszej kolejności Wójt poinformował, że jest próba podjęcia starań w partnerstwie  
z Powiatem i Nadleśnictwem Kalisz realizacji przebudowy drogi powiatowej od 
skrzyżowania z drogą wojewódzką w Ostrowie Kaliskim do Zagórnej przez Pieczyska do 
skrzyżowania w Czempiszu o długości 6,7 km. Droga wymaga kompleksowej modernizacji  
w całym ciągu, a nadarzyła się okazja wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego  
o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
w przyszłym roku. Jest to droga powiatowa, dlatego gmina na czas realizacji inwestycji 
przejęłaby drogę. Planowany zakres inwestycji obejmuje: ułożenie warstwy ścieralnej na dł. 
6,7 km nawierzchni, budowę zatok autobusowych, poszerzenie jezdni w Zagórnej na odcinku 
1,2 km, budowę chodników o łącznej długości 3,0 km, wymianę przepustów drogowych 
(poprzecznych). Przystąpienie do inwestycji spowoduje rezygnację z przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji wspólnie z Powiatem w roku bieżącym tj. utrwalenia 
powierzchniowego w Czempiszu, wykonania nakładki asfaltowej w miejscowości Pieczyska 
w okolicach mostu, budowy chodnika w Pieczyskach na odcinku około 500 m. 
Wójt poinformował, że złożony został wniosek do Nadleśnictwa o dofinansowanie 
modernizacji odcinka drogi w Jamnicach na odcinku 320 m, której Nadleśnictwo jest 
właścicielem. Jeżeli będzie zgoda Rady Gminy na realizację zadania, to zostaną 
przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami na temat szczegółów tej inwestycji. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz udzielił głosu Wicestaroście Powiatu Kaliskiego 
Janowi Adamowi Kłysz. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz podziękował za zaproszenie na sesję 
Rady Gminy Brzeziny. Poinformował, że Powiat Kaliski realizuje i planuje realizację 
następujących inwestycji: 

- budowa drogi powiatowej do szkółki leśnej na odcinku 990 m w partnerstwie z Gminą 
Brzeziny i Nadleśnictwem Kalisz o wartości 630 tys zł. Nadleśnictwo zapowiada w 
rozmowach ze Starostą, Wicestarostą, że będzie kontynuować przedmiotową 
inwestycję. Inwestycja jest realizowana. 

- budowa drogi od granic Powiatu Kaliskiego do Rożenna - Chudoby o planowanej 
wartości 6.300.000 zł. Po przetargu będzie znany dokładany koszt inwestycji, która 
będzie realizowana w roku bieżącym. 

- modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Ostrowie Kaliskim. Powiat planuje 
400 tys zł w roku bieżącym na remont i wyposażenie wnętrza budynku 
przeznaczonego na funkcjonowanie Interwencyjnego Domu Dziecka. 



  

- Starosta Kaliski zadeklarował udział w realizacji planowanej inwestycji przebudowy 
drogi na odcinku od Ostrowa Kaliskiego przez Zagórną do Czempisza. Inwestycja ma 
szansę realizacji w partnerstwie z Gminą Brzeziny i Nadleśnictwem Kalisz. 
Wicestarosta poinformował, że powiaty na tzw. schetynówki, dostają środki na 
realizację co najwyżej dwóch tego rodzaju inwestycji, dlatego Gmina jako inny 
podmiot składając wniosek, ma większe szanse na wsparcie. 

 
Wicestarosta dodał, że Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski stara się o modernizację odcinka drogi wojewódzkiej na odcinku od Grabowa 
nad Prosną do Romanowa. Poinformował, że jeżeli Powiat będzie dysponował środkami, 
to będą wówczas próby realizacji budowy chodników w ciągach dróg powiatowych. 
Poinformował, że mieszkanka Gminy Brzeziny Pani Dorota Stempień  
w marcu tego roku została odznaczona Orderem Zasłużona dla Gospodarki przez Ministra 
Gospodarki Janusza Pichocińskiego. Z terenu Powiatu Kaliskiego takie odznaczenie 
otrzymała również Pani Aleksandra Wawrzyniak z Kalisza.  
Wicestarosta przypomniał, że w Powiecie Kaliskim przez cały czas funkcjonuje Program 
Azbest, w ramach którego realizowane są wnioski na likwidację dachów azbestowych.  
Podkreślił, że w województwie wielkopolskim udało się stworzyć Stowarzyszenie 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, które będzie zarządzać środkami unijnymi  
w wysokości około 67 mln EURO, gminy i powiaty, które weszły w skład 
stowarzyszenia, po spełnieniu wszystkich kryteriów unijnych, same sobie rozstrzygną, na 
jakie zadania będą skierowane środki,. Wicestarosta pozytywnie ocenił powstanie 
Stowarzyszenia. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapytał, czy w budżecie Powiatu Kaliskiego 
zaplanowano środki dla ochotniczych straży pożarnych. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz odpowiedział, że Powiat nie chciałby 
zmieniać przyjętych kierunków działań w tym zakresie. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zabrał głos odnośnie planowanej inwestycji  
przebudowy dalszego odcinka drogi powiatowej - do szkółki leśnej w Brzezinach. 
Poinformował, że ze strony Nadleśnictwa była wola kontynuacji tego zadania jeszcze  
w tym roku, samorządy jednak mają sprecyzowane plany wydatkowania środków. Wójt 
wyraził wolę partnerstwa przy skromnym udziale, natomiast należy zdawać sobie sprawę, 
że należy szukać w pierwszej kolejności środków na realizację inwestycji już podjętych. 
Wójt zauważył, że była wola budowy chodników w Pieczyskach przy drodze powiatowej, 
ale przystępując do zadania kompleksowej przebudowy przedmiotowej drogi, Gmina 
Brzeziny rezygnuje z ich finansowania, ponieważ byłoby to niecelowe i nieracjonalne. 
Wójt dodał, że ze względu na podejmowane działania inwestycyjne Gmina rezygnuje  
w tym roku z dofinansowania z Powiatem Kaliskim budowy chodników w ogóle.  
W związku z tą rezygnacją Wójt porosił Wicestarostę o uwzględnienie  
w przyszłorocznym budżecie Powiatu, przy przebudowie planowanej drogi powiatowej 
przez Zagórną do Czempisza, 65% dofinansowania, zamiast 60%. Zdaniem Wójta byłoby 
to rozsądne rozwiązanie. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz wyraził zdanie, że powinno udać się to 
zrealizować. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poprosił o ewentualne pytania do Wicestarosty. 
 
Radny Roman Witoński przypomniał o konieczności naprawy poboczy i uzupełnienia 
asfaltu na odcinku długości około 300 m drogi powiatowej Brzeziny – Przystajnia, a od 
skrzyżowania Moczalec – Przystajnia, niezbędne jest wykonanie nakładki na odcinku 
około 300 m. 
 



  

 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że w poruszanych przez radnego 
sprawach z urzędu zostały złożone wnioski do Starosty, prowadził także ze Starostą  
i Wicestarostą rozmowy na ten temat, pobocza, które należy uzupełnić tłuczniem. 
Wójt poprosił Wicestarostę o uzupełnienie i zabezpieczenie, jeszcze przed rozpoczęciem 
inwestycji, ubytków na odcinku drogi powiatowej Kalisz – Brzeziny, ponieważ stwarzają 
one zagrożenie w ruchu drogowym. 
Wójt podziękował Wicestaroście za dotychczasową współpracę. 
 
Radny Henryk Goliński zapytał, czy w planach modernizacji drogi Grabów – Romanów 
jest przewidziany chodnik w Sobiesękach w kierunku cmentarza. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz wyjaśnił, że nie ma projektu budowy tej 
drogi. Wyjaśnił, że przedmiotowa droga jest drogą wojewódzką, w związku z tym 
projekty będzie przygotowywał Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wicestarosta dodał, iż nie 
wyobraża sobie, aby przy takiej inwestycji, na odcinku, przy którym jest bardzo 
zurbanizowany teren i dzieci dochodzą do szkoły nie wykonano chodników. Rolą 
samorządu jest apelować i przypominać o konieczności wykonania chodnika. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że od kilku lat zabiega o budowę 
chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 – w Ostrowie Kaliskim, ciągu pieszo – 
rowerowego w Brzezinach od kościoła do osiedla Generała Zajączka, a w Piegonisku-
Pustkowiu i w Sobiesękach od skrzyżowania do cmentarza. Gmina przygotowuje wniosek 
do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i do Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz  
z dokumentacją zdjęciową w sprawie wykonania w/w zadań inwestycyjnych. Realizacja 
inwestycji jest zależna od wielkości posiadanych przez Województwo środków 
finansowych. 
 
Radna Powiatu Kaliskiego, sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że  
z informacji dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Pana Sarzyńskiego wynika, iż  
w miesiącu kwietniu zbierze się Zarząd Powiatu i wówczas będzie podejmowana decyzja, 
gdzie będą wykonywane nakładki. Poprosiła Wicestarostę o potwierdzenie w/w 
informacji. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że proponował wykonanie 
nakładki w Pieczyskach w okolicach mostu, ale w przypadku kompleksowej przebudowy 
drogi, wykonywanie nakładki jest bezzasadne. Na drodze Brzeziny – Przystajnia, na 
wskazywanych dwóch odcinkach tej drogi, można byłoby wykonać powierzchniowe 
utrwalenie, a na końcowym odcinku w Przystajni nakładkę. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz poinformował, że po rozstrzygnięciu 
przetargu na wykonanie zadania budowy drogi Kalisz – Rożenno okaże się, czy będą 
jakiekolwiek oszczędności i wtedy można podejmować decyzje. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki przypomniał, że Gmina rezygnuje z wykonania 
chodników, te środki załatwiłyby potrzeby modernizacyjne na odcinku drogi Brzeziny – 
Przystajnia. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz zapewnił, że przedstawi Staroście 
propozycje, poprosił o wsparcie w tej sprawie radnych powiatowych. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał, czy nakładki na odcinku drogi 
Brzeziny – Przystajnia zostaną wykonane w tym roku, sołtys dodał, że pobocza drogi 
trzeba naprawić w tym roku. Poinformował, że wystąpił osobiście do Starostwa 
Powiatowego z pismem o wykonanie nakładki asfaltowej na wymienianych odcinkach 



  

przedmiotowej drogi o wykonanie poboczy i chodnika w najbardziej newralgicznych 
miejscach. 
Sołtys zapytał, czy Wicestarosta wie coś na temat sprzedaży gruntów wykupionych pod 
zbiornik Wielowieś Klasztorna w drodze przetargów. Ostatnio jest duże zainteresowanie 
w tej materii. Sołtys porosił, aby Starostwo Powiatowe w Kaliszu przesyłało do sołectwa 
pisemną informację o przetargach, dodał, że taką praktykę stosuje Urząd Marszałkowski, 
który przesyła zdjęcia nieruchomości, opisy i cenę wywoławczą. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz wyjaśnił, że grunty i budynki pod zbiornik 
Wielowieś Klasztorna zostały wykupowane na rzecz Skarbu Państwa, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Dyrektora RZGW. Starosta Kaliski reprezentuje Skarb 
Państwa i wykonuje prawa właścicielskie wykupionych gruntów, nie jest ich 
właścicielem. W okresie ostatnich 3 miesięcy były ogłoszone trzy przetargi na sprzedaż 
gruntów w Przystajni. Nikt nie przystąpił do przetargu. Nastąpiła ponowna wycena  
i będzie ogłoszony drugi przetarg. Wicestarosta zapewnił, że poprosi o przekazywanie 
sołtysowi informacji w sprawach przetargów. 
Wicestarosta poinformował, że zlikwidowano Rządowy Program Odra, z którego były 
finansowane zakupy gruntów pod zbiornik. W tej chwili nie ma wykupów, rząd zdecyduje 
o uruchomieniu nowych programów. Może być także sytuacja, że wykupów nie będzie, 
wówczas na mocy ustawy o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych Wojewoda wyda 
decyzję administracyjną w sprawie podziału gruntów dotąd niepodzielnych, przeniesie 
własność na rzecz Skarbu Państwa, czyli dokona wywłaszczenia i wyda pozwolenie na 
budowę zbiornika, a dopiero po wydaniu decyzji, można będzie dochodzić odszkodowań 
za mienie wywłaszczone. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapytał, do kogo mieszkańcy mają zwracać się  
z wnioskami o wycinkę drzew przy rzece Prośnie. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz poinformował, że Skarb Państwa 
reprezentuje Starosta, drzewo, które rośnie na gruncie Skarbu Państwa nie jest własnością 
osoby, która sprzedała grunt. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz podziękował za obecność na sesji. Wyraził 
nadzieję na zrealizowanie planowanych inwestycji. 
 
Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz podziękował za zaproszenie na sesję Rady 
Gminy. Zdaniem Wicestarosty należy rozmawiać i wspólnie rozwiązywać problemy. 

 
 

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. 

 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-

2022 
 

Projekt uchwały Nr 29/V/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik. 

 
Przewodniczący obrad 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. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował 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. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
 

 
Uchwała Nr 29/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 
została podjęta 14 głosami za. 

 
 

• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
 

Projekt uchwały Nr 30/V/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik. Poinformowała, że do projektu niniejszej uchwały, na podstawie pisma 
Wojewody Wielkopolskiego, zostaje wprowadzona kwota otrzymanej dotacji celowej 
w wysokości 75.373 zł z przeznaczeniem na udzielanie pomocy materialnej dla 
uczniów. Kwoty dochodów i wydatków zwiększą się o w/w kwotę. 

 
Przewodniczący obrad 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. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował 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. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
 

 
Uchwała Nr 30/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok została podjęta 14 głosami za. 

 



  

 
 
 
 

• sprostowania błędu pisarskiego w tytule Uchwały nr 21/IV/15 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących 
fundusz sołecki 

 
 

Projekt uchwały Nr 31/V/15 wraz z uzasadnieniem 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 31/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w tytule Uchwały nr 21/IV/15 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz 
sołecki została podjęta 14 głosami za. 

 
 

• sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr 6/II/14 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania składników 
mienia komunalnego w użyczenie Zakładowi Obsługi Komunalnej 
Brzeziny Sp. z o.o. 

 
Projekt uchwały Nr 32/V/15 wraz z uzasadnieniem 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 32/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr 6/II/14 Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania składników mienia 
komunalnego w użyczenie Zakładowi Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. 
została podjęta 14 głosami za. 

 
 

• zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1 Modernizacja 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

 
Projekt uchwały Nr 33/V/15 wraz z uzasadnieniem 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 33/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. 
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1 Modernizacja 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych została podjęta 14 
głosami za. 

 
 

• określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Brzeziny, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 

 
Projekt uchwały Nr 34/V/15 wraz z uzasadnieniem 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 imienne w/w projekt uchwały. 

 
 

Uchwała Nr 34/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
została podjęta 14 głosami za. 

 
 

• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku 

 
Projekt uchwały Nr 35/V/15 wraz z uzasadnieniem 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 imienne w/w projekt uchwały. 

 
 

Uchwała Nr 35/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku została podjęta 14 głosami za. 

 
 

• uchylająca uchwałę 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 

 
Projekt w/w uchwały Nr 36/V/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 

 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 



  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 36/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. uchylająca 
uchwałę 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 14 głosami za. 

 
 

Ad. 8 
 

W interpelacjach i zapytaniach radnych do Wójta nikt nie zabrał głosu. 
 

Ad. 9 i 10 
 

W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
 

Sołtys wsi Jagodziniec Arkadiusz Kuświk poprosił Wójta o naprawę zarwanych 
przepustów w Jagodzińcu - za posesją sołtysa oraz koło krzyża, zwrócił uwagę, że 
przed modernizacją drogi, należy wykonać także przepust koło posesji Pana Walotki. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że przepust był  
w ostatnim czasie przebudowany przez Zakład Obsługi Komunalnej, rozebrany  
i ułożony od nowa i nie ma więc potrzeby jego przebudowy. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel przypomniała o konieczności uzupełnienia 
kolejnych ubytków w drodze w Jamnicach. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że potrzeby są zidentyfikowane, 
a nowe ubytki powstały po zimie. 
 
Radna Powiatu Kaliskiego, Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, 
że na sesji Rady Powiatu Kaliskiego Lekarz Weterynarii Pani Kokot-Ciszewska 
wyjaśniła, że gryzonie takie jak szczury, nie są zwalczane z urzędu, z urzędu 
zwalczana jest tylko wścieklizna. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poprosił radnych i sołtysow o skorzystanie  
z zaproszeń na Konferencję Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania zaplanowaną 
na dzień 17 kwietnia 2015 r. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował o następujących sprawach: 
 
- w dniu 25.03.2015 r. sprzedano działkę o pow. 102 m2 przy stacji uzdatniania 

wody w Brzezinach Panu Sylwestrowi Doruchowi za łączną cenę 8.511 zł. Koszty 
sporządzenia Aktu Notarialnego ponoszą nabywcy. 

- zamówiono łącznie 71 znaków z herbem i nazwą porządkową ułatwiających 
dojazd do posesji. Jest to pierwszy etap, będą zamawiane kolejne. Wójt 
poinformował, że podczas zebrań wiejskich są zgłoszenia dotyczące postawienia 
znaków informacyjnych. Wyjaśnił, że te będą uzupełniane sukcesywnie i w sposób 
racjonalny,  
a w pierwszej kolejności będą uzupełniane znaki bezpieczeństwa. 

- w budżecie przyjęto kwoty na modernizację oświetlenia ulicznego w Sobiesękach  
i zamontowanie jednej lampy ze stacją w Czempiszu, dalsze modernizacje  
i zakupy lamp oświetleniowych będą realizowane etapami, 



  

- 10.04.2015 r. upływa termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiąc marzec i kwiecień. Wspólne działania prowadzą do tego, 
że są dobre wpływy do budżetu i nie potrzeba dodatkowo z budżetu asygnować 
środków na uzupełnienie opłat firmie wywozowej. Rozstrzygana jest kwestia 
kolejnego przetargu, umowa obowiązuje do końca czerwca br. Zdaniem wójta 
transport z zagospodarowaniem odpadów należy utrzymać razem, choć Związek 
Komunalny Gmin proponuje, żeby zorganizować je oddzielnie. W specyfikacji 
przetargowej planuje się zapis dotyczący wyposażenia wszystkich nieruchomości 
w stojaki i wyizolowanie trzeciego worka na papier. Wcześniej jednak musi być 
wprowadzona zmiana do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. 
Zdaniem Wójta, trudno będzie utrzymać dotychczasową stawkę za odbiór 
odpadów, gdyż od przyszłego roku wzrastają dość znacznie opłaty Urzędu 
Marszałkowskiego za składowanie odpadów, to może przełożyć się na składkę do 
Związku Komunalnego i opłaty za odbiór odpadów. Za tamten rok wykonanie 
wpływów do budżetu gminy z opłat za śmieci było dobre, a z ubiegłego roku 
pozostał 1 tys zł. 

 
Radny Sylwester Nowak zapytał, czy z nadwyżki z opłat za odbiór odpadów można 
wstawić kosz na przystanku autobusowym w Dzięciołach. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, 
kosz można zakupić ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska, jednak 
z doświadczenia wiadomo, że kosze przy przystankach nie spełniają swojej funkcji, 
np. w Brzezinach przystanek był zaśmiecany, wokół koszy gromadzone były różne 
odpady. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy zauważył, że tereny przy przystankach są 
sprzątane systematycznie. 

 
 Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że: 
 

- podpisana została umowa przystąpienia do realizacji projektu systemowego na 
modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ze 
środków skorzystają szkoły w Aleksandrii, Dzięciołach i Sobiesękach. 

- do urzędu wpłynęła odpowiedź Prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Godzieszach Wielkich w sprawie wykupu prawa wieczystego części 
gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na targowisko gminne. Rada Nadzorcza 
Gminnej Spółdzielni podjęła uchwałę w tej sprawie, ale ta propozycja nie jest do 
zaakceptowania przez Gminę. Wstępnie ustalano, że kwota 149 tys zł miała być 
rozłożona na raty w kolejnych latach, a Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wykup 
gruntów i rozłożenie na raty, ale w tym roku. Wójt stanął na stanowisku, że w 
bieżącym roku nie jest możliwy wykup gruntów, poinformował, że przeprowadzi 
rozmowy  
z Prezesem w sprawie rozłożenia kwoty przez Radę Nadzorczą, ale na trzy lata. 

- w grudniu ubiegłego roku zakończono realizację projektu Wielkopolska Sieć 
Szerokopasmowa. Do węzłów dystrybucyjnych będą podłączeni lokalni 
operatorzy, którzy będą proponować swoje usługi indywidualnym odbiorcom. 

 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zgłosiła potrzebę zakupu jeszcze jednego znaku 
dojazdu do posesji Pani Ludwiczak. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że pozostałe znaki będą zakupione  
w drugim etapie. 

 
Radna Powiatu Kaliskiego, Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, 
że złożyła pismo do Posłów Piotra Walkowskiego i Józefa Rackiego z prośbą  



  

o interwencję w sejmowych komisjach w sprawie zniesienia podatku od wód 
stojących. 

 
Ad.11 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął 
obrady V sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1210. 

 
 

 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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