P R O T O K Ó Ł Nr VII/15
z sesji Rady Gminy Brzeziny
odbytej w dniu 10 czerwca 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny
ul. 1000-lecia 8.
Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 13.
Radny: Henryk Goliński nie uczestniczył w obradach sesji.
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz
Protokolant – Danuta Waliszewska
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny
Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy Brzeziny
Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności
Zaproszeni goście według załączonej listy obecności

PORZĄDEK OBRAD
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. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny informacji, stosownie
do art.24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń
majątkowych radnych.
7. Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny informacji, stosownie do art.24h ust.12
ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych
zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
8. Informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu w sprawie analizy
oświadczenia majątkowego za 2014 r. złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół
w Brzezinach.
9. Informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu w sprawie analizy
oświadczenia majątkowego za 2014 r. złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół
w Brzezinach.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
-

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. ”Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup
ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny” realizowanego w ramach
Programu „WRPO 2007-2013”

-

-

-

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Brzeziny
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Brzeziny
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej
położonej w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego
własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Kolonia
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na
okres 3 lat
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Brzezinach za 2014 rok
zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie
Gminy Brzeziny
przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022”

10. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy.
11. Odpowiedzi na interpelacje .
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia VII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz.
Przewodniczący Rady powitał przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta
gminy, skarbnika. Przedstawił porządek obrad i zapytał o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porządku obrad.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 13 głosami za.
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ustawowy stan Rady Gminy – 15,
w obradach sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad.2
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Żychlińskiego.
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 13 głosami za.
Ad.3
Protokół nr VI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.04.2015 r. został przyjęty
13 głosami za.
Przewodniczący Rady dodał, że protokół nr VI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny został
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy Brzeziny.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia
Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. 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 Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 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 13
głosami za.
Ad.5
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres
międzysesyjny: Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Dodatkowo
Wójt poinformował:
-

-

-

-

-

w pkt.1 - został zakończony drugi etap prac, do wyremontowania pozostała
trzecia klatka schodowa prace będą wykonywane w okresie wakacyjnym przez
pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem
Pracy. Bezrobotni także będą wykonywać inne prace, min. malowanie świetlicy
socjoterapeutycznej w Pieczyskach i klasy w Szkole Podstawowej w Sobiesękach.
Będą odnawiane także przystanki autobusowe na trasie Dzięcioły-Czempisz.
Zakończenie realizacji inwestycji jest zaplanowane na koniec września.
w pkt.2 - trwają prace porządkowe przy usuwaniu krzewów i roślinności
z poboczy dróg gminnych i powiatowych. Zakończone zostały prace na całej
długości odcinka drogi Brzeziny – Czempisz – Dzięcioły – Rożenno - Chudoba.
Wycięto część drzew przy drodze do cmentarza. Przedmiotową drogę planuje się
wykonać w najbliższej przyszłości. Trwają prace przy montowaniu znaków do
posesji. Wyrównywane są pobocza na drodze od strony Czempisza w kierunku
Głuszyny na tzw. Trakcie Wieluńskim.
w pkt. 4 - zakończenie prac remontowych w ciągu dróg planuje się na koniec
września. Zostały zakończone prace przy oczyszczaniu rowów przydrożnych na
odcinku około 5 km. Powstaje kanalizacja deszczowa.
w pkt. 6 - wniosek pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej o szczególnym
znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny” był w 2012 roku. i do tej
pory czekał na realizację.
w pkt. 9 - wartość dokumentacji wyniesie 20.000 zł
w pkt. 10 - poinformował, że w lipcu br. rozpoczną się prace związane
z remontem drogi w Jagodzińcu. Trwają rozmowy z mieszkańcami w sprawie
przejęcia terenów należących do prywatnych właścicieli, co pozwoliłoby na
poszerzenie drogi do 4 m.

-

-

-

-

w pkt.12 - utwardzenie miejsca pod plac zabaw „Podwórko NIVEA” kosztowało
5.000 zł. Ogółem plac zabaw wyniesie około 80-90.000 zł. i powstanie przy
Szkole Podstawowej w Brzezinach, ul. Wrocławska.
Gminna Biblioteka w Brzezinach została zaproszona na uroczystą galę do Starego
Miasta. Na uroczystej gali w Starym Mieście została wyróżniona za pracę
i zaangażowanie. Obok naszej Biblioteki zostały wyróżnione trzy inne:
z Chodzieży, Suchego Lasu i Turku. Wójt złożył podziękowania i gratulacje
Kierownikowi Biblioteki.
został ogłoszony (1 czerwca br.) przetarg na odbiór odpadów komunalnych na
okres 24 miesięcy. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 11 czerwca br.
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaplanowano dodatkowo worek
z przeznaczeniem na papier. Należy dążyć, aby w przyszłości zwiększyć poziom
segregacji. W roku 2014 Gmina osiągała 14 % recyklingu. Porównując te dane z
rokiem ubiegłym jest znaczna poprawa. Wójt dodał, że z urzędu mogą być
przeprowadzane kontrole i będą nakładane kary za niesegregowane odpady.
W ciągu dwóch, trzech najbliższych lat Gminę czeka budowa punktu segregacji
odpadów stałych (opony, gruz, leki itp.) Istnieje szansa dofinansowania takich
inwestycji ze środków unijnych.
w okresie niedoboru opadów ZOK korzystał z wody sieci wodociągu z Gminy
Błaszki. Gospodarka wodno – ściekowa w najbliższej przyszłości będzie naszym
priorytetowym zadaniem, niezbędna będzie budowa stacji uzdatniania wody.
Wcześniej były wykonane pomiary i najlepszym terenem do zlokalizowania w/w
budowli byłaby działka w Piegonisku.

Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie,
tj. 13 głosami za.
Ad.6
Przewodniczący Rady Karol Bakacz złożył informację, stosownie do art.24h ust.12 ustawy
o samorządzie gminnym, dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.7
Wójt Gminy Brzeziny złożył informację, stosownie do art.24h ust.12 ustawy o samorządzie
gminnym, dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.8
Przewodniczący Rady odczytał informację Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w
Kaliszu o nieprawidłowościach w oświadczeniu majątkowym Pani Dyrektor Marii Więcław.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad.9
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.

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie
zadania inwestycyjnego pn. ”Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego
poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”
realizowanego w ramach Programu „WRPO 2007-2013”
Projekt w/w uchwały Nr 42/VII/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała Ewa Wabnik Skarbnik
Gminy Brzeziny.
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. 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 Roman Witoński – głosował za
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za

Uchwała Nr 42/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania
inwestycyjnego pn. ”Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego
pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny” realizowanego w ramach Programu „WRPO
2007-2013”została podjęta 13 głosami za.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022

Projekt w/w uchwały Nr 43/VII/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała Ewa Wabnik Skarbnik
Gminy Brzeziny.
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. 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 Roman Witoński – głosował za
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za
Uchwała Nr 43/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 została podjęta 13
głosami za.

zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok

Projekt w/w uchwały Nr 44/VII/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała Ewa Wabnik Skarbnik
Gminy Brzeziny.
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. 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 Roman Witoński – głosował za
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za

Uchwała Nr 44/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie zmiany
Budżetu Gminy na 2015 rok została podjęta 13 głosami za.

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Brzeziny

Projekt w/w uchwały Nr 45/VII/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.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały

Uchwała Nr 45/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny
została podjęta 13 głosami za.

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy

Projekt w/w uchwały Nr 46/VII/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.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 46/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny
została podjęta 13 głosami za.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej
położonej w budynku Urzędy Gminy przy ul. 1000-lecia 8

Projekt w/w uchwały Nr 47/VII/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.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 47/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej położonej
w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul.1000-lecia 8 została podjęta 13 głosami za.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego
będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Kolonia
Projekt w/w uchwały Nr 48/VII/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.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr 48/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego
własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Kolonia została podjęta 13
głosami za.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
na okres 3 lat
Projekt w/w uchwały Nr 49/VII/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.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr 49/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat została
podjęta 13 głosami za.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Brzezinach za 2014 rok
Projekt w/w uchwały Nr 50/VII/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.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr 50/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Brzezinach za 2014 rok została podjęta 13 głosami za

zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie
Gminy Brzeziny
Projekt w/w uchwały Nr 51/VII/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.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr 51/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie
zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku
rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Brzeziny
została podjęta 13 głosami za.
przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 20152020”
Projekt w/w uchwały Nr 52/VII/15 przedstawił Przewodniczący Rady Karol Bakacz.

Poinformował, że projekt uchwały uwzględnia zaproponowane na posiedzeniach Komisji
następujące zmiany dotyczące:
- liczby dzieci i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Brzezinach (str.68)
- liczby osób korzystających z bazy noclegowej GOSIR w Brzezinach (str. 70)
- na temat komisariatu i liczby policjantów (str.70)
- liczby tras kursów autobusów PKS (str. 71)
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Uchwała Nr 52/VII/15 „Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 20152020”została podjęta 13 głosami za

Ad. 10 i 11
W interpelacjach i zapytaniach radnych do Wójta głos zabrali:
Radna Marzena Szmaj zapytała, co można zrobić by młodzież ucząca się w gimnazjum na
lekcjach w-fu mogła grać na świeżym powietrzu? Obecnie boisko boczne jest nieczynne.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zapewnił, że porozmawia z Panią Dyrektor w tej
sprawie.
Radny Roman Witoński zapytał o drogę Godziesze – Brzeziny jest tam frezowany asfalt,
jednak Wójt mówił, że nie będzie frezowany. Tylko będzie robiony inną technologią. W
związku, z czym zapytał, co dzieje się z tym asfaltem? Czy firma zabiera, czy jest
składowany?
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że podjęcie takiej decyzji zostało
w trakcie prac, nie było wcześniej planowane. Materiał z frezowania jest dodawany na
pobocza. Także jest składowany, po części w naszej gminie z możliwością zrobienia drogi
gminnej. Część składowane jest w Aleksandrii a część w Godzieszach ogólnie jest około 24
gondoli materiału. Teraz potrzebne są pieniądze na położenie drogi.
Radna Sylwia Lazarek zapytała o zdemontowany hydrant z posesji rodziców. Prezes ZOK-u
poinformował, że będzie przeniesiony w inne miejsce. Jak jednak zauważyła we wsi
Czempisz nie ma hydrantu i w razie pożaru skąd czerpać wodę?
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zapewnił, że zostanie zgłoszone Prezesowi ZOK-u o
zamontowanie hydrantu we wsi Czempisz.
Radna Anna Mituła poprosiła w imieniu mieszkańców o dokończenie chodnika na ulicy
Piłsudskiego. Jest to droga ruchliwa a dzieciaki idąc do szkoły idą na zakręcie środkiem
drogi, co stwarza niebezpieczeństwo.
Wójt Gminy Brzeziny odpowiedział, że jeśli będą pieniądze z PROW – u, priorytetem
będzie wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Sobiesękach, dokończenie chodnika
w Brzezinach na ul Gen. Zajączka, Piłsudskiego i Krawczykowskiego.
Obecnie największy ruch i potrzeba założenia chodnika jest przy drodze Kalisz - Aleksandria
– Brzeziny, później Brzeziny – Czempisz – Dzięcioły i w późniejszym terminie w kolejnych
miejscowościach.
Ad. 12
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:

Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że rolnicy chcą się spotkać z Wójtem
w sprawie oddania gruntu pod drogę.
Wójt Gminy Brzeziny odpowiedział, że w przedmiotowej sprawie została przeprowadzona
rozmowa z Panem Walczakiem i Dzikowskim, jeżeli będzie potrzeba, to zorganizuje
spotkanie z pozostałymi rolnikami.
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zwróciła się z prośbą o zmianę tabliczki „SOŁTYS”.
Sołtys wsi Przystajnia Irena Szczepaniak zgłosiła potrzebę zmiany tablicy ogłoszeń.
Wójt Gminy Brzeziny odpowiedział, że zaplanowano wymianę tabliczek i tablice ogłoszeń.
W pierwszej kolejności zniszczone i kolejno następne w miarę możliwości finansowych.
Sołtys wsi Zajączki Jasińska Halina – zgłasza, że w Zajączkach na placu szkolnym
młodzież ma małe boisko, tam znajdują się pomieszczenia sanitarne, mające około 40 lat, są
w bardzo złym stanie technicznym i stwarzają niebezpieczeństwo. Choć, szkoła nie istnieje
dzieci grają w piłkę, podczas gry pomieszczenia ulegają dewastacji. Sołtys zwróciła uwagę,
że zbiorniki pomieszczeń są wypełnione nieczystościami ciekłymi. Obecnie jest nowy
właściciel. Sołtys zapytała, czy na właścicielu spoczywa obowiązek opróżnienia zbiorników,
czy Gmina może pomóc w tej sprawie.
Zapytała, jakie profity będzie miała Gmina z tytułu budowy fermy kaczek we wsi Wrząca.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że właściciel może
wybudować część drogi, z działów specjalnych nie płaci się w Urzędzie Gminy podatku, ale
możemy liczyć na pomoc przy organizowaniu imprez gminnych nie tylko finansowo, ale
i materialnie, będzie także możliwość zatrudnienia naszych mieszkańców.
Sołtys wsi Zajączki Halina Jasińska zapytała, czy jeśli powstanie ferma kaczek, to przyszły
inwestor zadeklaruje w formie pisemnej pomoc. Sołtys dodała, że mieszkańcy mają obawy.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że Gmina jest tylko
pośrednikiem, jeżeli spełni wymogi pozwalające na budowę fermy Gmina nie może zabronić
prowadzenia działalności i musi wydać pozytywną decyzję na dane przedsięwzięcie.
Sołtys wsi Zajączki Halina Jasińska zapytała, czy Wójt wydając pozytywną opinię będzie
liczył się z podpisami mieszkańców?
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że tak, ale musi mieć na
uwadze dwie strony.
Sołtys Brzezin Andrzej Hewiński poinformował o błędnym opisaniu na tablicy kierunkowej
nazwy ulicy zamieszkania państwa Kłysz z Brzezin. Zwrócił się z prośbą o skorygowanie tej
sprawy.
Wójt Gminy Brzeziny odpowiedział, że sprawę przekaże Sekretarzowi.
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że poszukuje inwestorów. Są miejsca na
obszarze naszej Gminy, które można wykorzystać pod elektrownie wiatrowe. Są dwie
miejscowości, które odpowiadają parametrom pod budowę elektrowni wiatrowych: Dzięcioły
i Fajum.
Dodał, że Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Długosz Królewski” zostało poszerzone
o Gminę Sieroszewice. Wójt zachęcił do skladnia deklaracji członkowskich w
Stowarzyszeniu.

Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował radnych o konieczności podjęcia
decyzji w sprawie nadania ulic w miejscowości Natalin z uwagi na przyjęty plan
zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zaproponował, aby motywem przewodnim
nazw ulic we wsi Natalin były nazwy owoców: agrestowa, porzeczkowa, malinowa,
brzoskwiniowa itd.
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak przekazała podziękowania rolnikom, którzy głosowali
w wyborach do Izb Rolniczych w dniu 31 maja br. Wczoraj na spotkaniu odbyły się wybory
do Rady: przewodniczącym został: Mieczysław Łuczak, delegatem został Józef Jakubek. Na
posiedzenie był zaproszony min. Kierownik ARiMR, KRUS, Powiatowy Lekarz Weterynarii,
Kierownik ODR-u, przedstawiciel Sanepidu, przedstawiciel Kółek Rolniczych i Prezes
Sołtysów. Sołtys przekazała informację dla rolników, którzy hodują bydło. Każdą sztukę,
która padnie rolnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 24 godz. do ARiMR i Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii. W innym przypadku będą nakładane kary.
Przekazała także informację dla przedsiębiorców, którzy są ubezpieczeni w KRUS- ie
i zobowiązani są oni złożyć stosowne dokumenty w sprawie prowadzenia działalności
gospodarczej do końca maja br., jeśli nie dopełnili tego obowiązku mogą do końca czerwca
br. złożyć dokumenty i wrócić do tego ubezpieczenia.
W dniach 12-13 września br. odbędą się targi ogrodnicze w Gołuchowie. W programie
przewidziano min. najnowsze środki produkcji technologii.
Przekazała informację z Izb Rolniczych, że 1 lipca br. odbędzie się pierwsze Zgromadzenie
Izb Rolniczych i wtedy planowane jest podjęcie uchwały o wystąpieniu z wnioskiem do
Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Powiatu Kaliskiego za obszar dotknięty klęską suszy.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki nadmienił, że 31 maja br., odbyły się
wybory do Izb Rolniczych. Przedstawicielami zostali kandydaci Marian Zadłużny i Grażyna
Misiak.
Zaprosił na zawody sportowo - pożarnicze, które odbędą się 14 czerwca 2015 r. o godz. 14.00
w Pieczyskach.
Wójt nadmienił, że planuje zorganizować spotkanie z sołtysami na temat lokalnych
problemów, planów inwestycyjnych w poszczególnych miejscowościach.

Ad.13
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady
VII sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1600.

Przewodniczący obrad

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

Protokolant

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

