
 

 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIV/14 
 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 30 czerwca 2014 r w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 13.  
Radny Roman Witoński i radny Sylwester Nowak nie uczestniczyli w obradach sesji.  
Radna Krystyna Wachowska opuściła obrady sesji o godz. 1015. 
 
 
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 
 
 

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

a/ stwierdzenie kworum 
2. Wybór sekretarza sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 

międzysesyjny. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
6. 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz podjęcie 
uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny 

 
1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania 

finansowego za 2013 rok. 
 

2) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

 
3) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu 



 

Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i 
objaśnieniami 

 
4) Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy 

Brzeziny 
 

5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2013 rok 

 
6) Zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych komisji działających 

przy Radzie Gminy Brzeziny o sprawozdaniu finansowym, 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy, Informacji o stanie 
mienia komunalnego i objaśnieniach 

 
7) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2013 rok. 
 

8) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2013 rok 

 
9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 

dla Wójta Gminy Brzeziny 
 

10) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Brzeziny za 2013 rok 

 
11) Dyskusja. 

 
12) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

  
13) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Brzeziny 
 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 
2026 

� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
� wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres 3 lat 

� wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne gminy Brzeziny na okres 1 roku 

� zmiany uchwały nr 314/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 
r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 

� ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntów 
wchodzących w skład zasobów komunalnych Gminy 

� ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 



 

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, 
stanowiących mienie Gminy Brzeziny 

� w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeziny” 

 
 

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, 
skarbnika gminy. 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu w pkt.9 projektu uchwały: 
 
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
 
 
Do w/w propozycji zmian w porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad wraz 
ze zmianą został przyjęty jednogłośnie tj. 13 głosami za. 
 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w 
obradach sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał. 
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Andrzeja Molkę. 
Zaproponowany radny został jednogłośnie wybrany sekretarzem sesji. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXIII/14 z ostatniej 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 XXXIII/14 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.05.2014 r. został przyjęty 
13 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji  
Sylwia Lazarek ( załącznik nr 1 do protokołu). 



 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Krystyna Wachowska (załącznik nr 2 do protokołu). 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przedstawił Przewodniczący Komisji Roman Witoński ( załącznik nr 3 do protokołu). 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przedstawiła w/z 
Przewodniczącego Komisji Genowefa Włodarczyk ( załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Sprawozdania poszczególnych Komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.5 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, 
które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Wójt dodatkowo poinformował: 
 

- w pkt.8 – wójt wyjaśnił, odnosząc się do wniosków radnych, że w studium określone 
są pewne założenia, a w planie zagospodarowania przestrzennego ustala się szczegóły, 
dodał, że jednorodzinna zabudowa dopuszcza funkcje usługowe. W przyszłym roku 
planuje się przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla 
przedmiotowego terenu. W dalszej perspektywie planem zagospodarowania 
przestrzennego mogłyby być objęte kolejne tereny tj. w Aleksandrii koło szkoły i w 
Sobiesękach. 

- w pkt.11 – wójt podziękował mieszkańcom Zagórnej i druhom OSP Zagórna za 
zorganizowanie zawodów strażackich 

- 13.06.2014 r. – odbyło się szkolenie w ramach LGD dla Zarządu, Rady i Komisji 
Rewizyjnej prowadzone przez Grzegorza Cetnera Kierownika Wydziału Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na temat 
wprowadzonych zmian i nowych wytycznych niezbędnych do opracowania LSR 
2014-2020. Zmienia się m.in. formuła dofinansowań, pozostają te same programy, 
środki będą mogły pozyskiwać także grupy nieformalne np. koła gospodyń wiejskich, 
w ramach Lidera można będzie wykonywać chodniki i drogi, ale środków 
finansowych nie będzie więcej. Wszystkie projekty będą rozliczane przez LGD. 

- projektowana jest dokumentacja budowy drogi powiatowej o długości 17,3 km, trudno 
określić, czy do miejscowości Dzięcioły, czy do Chudoby, będzie to uzależnione od 
kosztów. Projekt ma być przedłożony w Urzędzie w celu weryfikacji. Szczegóły 
zostaną przedstawione Radzie Gminy. 

- realizowane są uchwały w sprawie sprzedaży gruntów gminnych, 
- w dniu 27.06.2014 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu 

Obsługi Komunalnej sp. z o.o. w Brzezinach, na którym Wójt, jako Przewodniczący 
Zgromadzenia, zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2013. Bilans po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 393.553,07 zł, rachunek zysków i strat wykazuje 
zysk netto w kwocie 17.681,54 zł. Decyzją Zgromadzenia Wspólników zysk został 
przeznaczony w całości na pokrycie start z lat ubiegłych. Po zbilansowaniu Zakład ma 
1 tys zł straty. Przewodniczący Zgromadzenia udzielił członkom zarządu Spółki i 
Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium za miniony rok. Wójt poinformował, że na 
torfowi, która nie pracuje już od 2007 roku, ale wykazywana jest strata związana z 
opłatami w wysokości 518,29 zł, na hydroforniach jest zysk – 72.077,38 zł, na 
oczyszczalni strata – 67.341,28 zł, na pozostałej działalności – strata 17.334,55 zł. 
Zbiorczo strata wynosi 13.116,74 zł, na straty największy wpływ ma amortyzacja. Na 
spotkaniu poruszono kwestie inwestycyjne tj. rozbudowa stacji uzdatniania wody, 
została przedłożona koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków. W przyszłym 
tygodniu planowane jest podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji, a następnie 
złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wójt zaproponował Radzie 
zorganizowanie w sierpniu br. wyjazdu do Nekli na prezentację projektu rozbudowy i 
obejrzenie funkcjonującej tam oczyszczalni.  



 

 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny 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. 
 
 
Radna Krystyna Wachowska opuściła obrady sesji o godz. 1015. 
 
 
Ad.8 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz podjęcie uchwały 
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny 
 
 

1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania finansowego za 2013 
rok. 

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie finansowe 
za 2013 rok. Poinformował, że bilans nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
2) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2013 rok. 
 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za 2013 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu . 

 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo podsumował miniony rok budżetowy: 

 
„ Budżet za rok 2013 został wykonany po stronie dochodów w wysokości 
18.653.945,61 zł  i w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o kwotę 1.005.953 
zł. Między zakładaną kwotą dochodów na początku roku a dochodami na koniec roku 
nastąpił wzrost o kwotę 1.863.878,53 zł. Ten wzrost był spowodowany głównie 
pozyskanymi środkami pozabudżetowymi w szczególności na inwestycje gminne  
z instytucji zewnętrznych w formie dotacji celowych, a także z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy na realizacje dwóch projektów z programów unijnych z POKL „Twoja 
alternatywa” i „Twój krok w przyszłość” o łącznej wartości 187.420,80 zł. Gmina 
otrzymała zwroty: z dwóch małych projektów z PROW realizowanych przez Lokalną 
Grupę Działania na Dożynki Gminne i I Plener Rzeźbiarski Brzeziny Dłutem 
Malowane, za zrealizowany projekt wyposażenia placu zabaw przy Szkole 



 

Podstawowej w Dzięciołach i wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku. Łącznie 
stanowiło to kwotę 227.639,35 zł. 
Uzyskane zostały także środki na budowę dróg dojazdowych do pól w wysokości 
369.500 zł oraz na renowację zbiornika wodnego małej retencji 15.600 zł, łączna 
wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wynosiła 385.100 zł. 
Gmina otrzymała także dotacje z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie Przebudowy 
drogi powiatowej w Przystajni i 10 tys zł dla jednostek OSP z terenu gminy. 
Pozostałe środki to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących m.in. na dożywianie uczniów, stypendia socjalne wspierania rodzin i 
systemu pieczy zastępczej, zasiłki stałe dla podopiecznych ośrodka pomocy 
społecznej, wychowanie przedszkolne, zakup podręczników szkolnych, świadczenia 
pielęgnacyjne. 
W strukturze dochodów największą pozycję stanowiły subwencje – 9.233.957 zł 
49,50% dochodów ogółem, w tym oświatowa 5.204.733 zł – 27,90% wykonanych 
dochodów, w porównaniu z rokiem 2012 była wyższa o 0,15%. Drugą pozycję  
w dochodach stanowiły dochody własne – 4.543.783,91 zł, które w roku ubiegłym 
stanowiły trzecią pozycję w dochodach. Znaczną kwotę w dochodach własnych, 
oprócz podatków, głównie od nieruchomości w kwocie 927.339,99 zł  
i środków transportowych w kwocie 289.097,12 zł, miały wpływy z najmu, dzierżawy 
i sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, głównie ze sprzedaży dróg pod 
zbiornik w łącznej kwocie 914.713,72 zł. Trzecią pozycję w dochodach stanowiły 
dotacje celowe z budżetu państwa i środki z innych źródeł – łącznie 3.719.772,97 zł. 
Niemałą kwotę pozyskano w roku 2013 ze środków europejskich – 1.156.430,83 zł – 
6,20% dochodów ogółem, dla porównania w roku 2012 było to 741.222,58 zł tj. 
4,21%. 
Dochody własne wykonano w 100,28%. 
Umorzono tylko zaległości podatkowe w kwocie 3.887 zł, głównie podatek od 
nieruchomości od osób fizycznych. 
Dochody zostały wykonane znacznie lepiej niż w roku 2012, wówczas wykonanie 
wyniosło 89,40%. 
Główne zaległości w stosunku do naszego budżetu miał budżet państwa, bo aż  
o 227.325,19 zł była mniejsza kwota wpływów z budżetu państwa. 
W strukturze wydatków, jak co roku największą pozycję stanowiły wydatki bieżące  
w kwocie 15.709.860,88 zł tj. 91,05 % wydatków ogółem i były to wynagrodzenia  
i pochodne, a wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.543.930,91 zł, tj. 8,95% 
wydatków ogółem i były to wydatki na inwestycje. Nie ma porównania do roku 2012 
roku, bo wówczas wydatki stanowiły kwotę 3.666.806,40 zł (19,64%). 
Realizacja wydatków za 2013 rok wyniosła 17.253.791,79 zł – 97,23%. 
Największe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie – 7.670.106,91 zł tj. 
44,46%. Następnie – pomoc społeczna – 3.231.352,80 zł, administracja publiczna – 
2.162.337,07 zł – 12,53%, transport i łączność – 1.342.935,71 zł – 7,78%, kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego – 609.583,34 zł, gospodarka komunalna – 
485.646,54 zł, rolnictwo i łowiectwo – 453.955,77 zł. 
Z ważniejszych inwestycji należy wymienić: 

- modernizację stacji uzdatniania wody w Czempiszu – 68.880 zł 
- przygotowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody 

oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezinach – 52.916,10 zł 
- udzielenie dotacji Powiatowi Kaliskiemu w wysokości 242.978 zł na 

przebudowę drogi powiatowej nr 4628 P Opatówek – Brzeziny (5,5 km Gmina 
Brzeziny) 

- przebudowę drogi powiatowej nr 4632P w Przystajni do Przystajni Folwark – 
355.551,02 zł (1720 m) 

- wydatki bieżące na drogi gminne (remonty i utrzymanie dróg gminnych – 
187.540,70 zł) 

- przebudowanie dróg gminnych: w Chudobie – 540 m o nawierzchni asfaltowej 
za kwotę 89.389,58 zł, w Pieczyskach – tłuczeń 530 m – 49.095,38 zł, w 



 

Aleksandrii – tłuczeń 400m – 40.028,51 zł, w Jagodzińcu – asfalt – 47.293,52 
zł, w Sobiesękach – asfalt 300 m – 37.742,28 zł, w Zagórnej – gruntowny 
remont tłuczniem 500m – 19.894,73 zł. Łącznie na drogi gminne wraz z 
bieżącym utrzymaniem wydano 674.450,70 zł 

- modernizację mostu w Przystajni – 63.103,51 zł 
- zakupiono i zamontowano piec co w szkole w Aleksandrii – 16.700,01 zł 
- oprogramowanie do Urzędu Gminy – system gospodarki odpadami i obsługi 

finansowo-księgowej i wydatków – 31.169,21 zł 
- utwardzenie placu parkingowego przy kościele w Brzezinach – 136.095,63 zł 
- opracowano 109 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 30.520 zł 
- sporządzono projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny etap I i II – 22.908,75 zł. 
Łącznie na plany zagospodarowania wydatkowano 54.804,81 zł 

- ochotnicze straże pożarne – 131.565,81 zł 
- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzięciołach – 

37.851,05 zł 
- wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w OSP Piegonisko Wieś – 

154.350,34 zł, zwrot z Urzędu Marszałkowskiego wyniósł – 97.138 zł 
- renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Brzezinach – 44.118,50 zł, 

zwrot z Urzędu Marszałkowskiego wynosił 15.600 zł 
- wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach – 30.404,67 zł 
- wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 4629P 

do szkółki w Brzezinach – 11.999,99 zł 
Łącznie w dziale transport i łączność na drogi gminne i powiatowe wydano 
1.096.942,03 zł. 
Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora 
finansów publicznych dla 8 podmiotów na sumę 993.327,62 zł w tym największa dla 
GOK-u w Brzezinach – 331.233 zł, Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzezinach 
przekazano 124 tys zł, Publicznej Szkole Podstawowej w Czempiszu prowadzonej 
przez SPSK w Częstochowie – 213.410,01 zł, Powiatowi Kaliskiemu na drogę 
powiatową – 242.978 zł, LKS Olimpia Brzeziny – 52.150 zł, na zakupy sprzętu p.poż. 
dla OSP – 6.975 zł, Miastu Kaliszowi – 5.701,61 zł, Gminie Brąszewice – 10.976 zł, 
prawie 12 tys zł dla schroniska za utrzymanie 4 bezdomnych psów. 
Łącznie na dzień 31.12.2014 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
wynosiło 3.300.556 zł tj. 17,69% wykonanych dochodów ogółem. W roku 2012 
zadłużenie wynosiło – 4.340.239,33 zł tj. 24,64%, zmniejszyło się więc 
o 1.039.673,33 zł, tj. o 6,95%. 
W 2013 roku zaciągnięto jeden kredyt długoterminowy w kwocie 337 tys zł na spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym Ziemi 
Kaliskiej. W 2013 spłacono pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie 
Modernizacji boiska sportowego w Brzezinach – 784.144 zł. Spłacono raty 
zaciągniętych w bankach komercyjnych kredytów na kwotę 420.556 zł. Łącznie w 
2013 roku spłacono raty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 
wysokości 1.501.291,76 zł. Wszystkie zaplanowane wspólnie z Radą Gminy 
inwestycje zrealizowano w 100%. Była to jedna z wyższych kwot przeznaczonych na 
inwestycje w ostatnim dziesięcioleciu. Był to dobry rok budżetowy, rok, w którym 
nastąpiła kontynuacja zaplanowanych inwestycji, zgodnie z Planem Rozwoju 
Lokalnego. Był to kolejny rok, w którym udało się skorzystać ze środków 
europejskich w wysokości ponad 1.150 tys zł. Środki unijne wykorzystały także 
stowarzyszenia działające na terenie gminy – 9 projektów Gmina Brzeziny ( w tym 
dwa z GOPS-u) i 5 projektów jednostki OSP poprzez LGD Stowarzyszenie Długosz 
Królewski. 
Wójt podziękował skarbnikowi gminy, radnym, sołtysom, lokalnym społecznościom, 
wszystkim, którzy realizowali ten budżet, współpracownikom, pracownikom Urzędu 
Gminy, szefom stowarzyszeń za trud angażowania się w pozyskanie środków, radcy 



 

prawnemu. Podziękowania należą się wszystkim instytucjom, które wsparły budżet 
gminy i wykonanie inwestycji, wszystkim instytucjom, poprzez które spłynęły środki 
pozabudżetowe tj. Urząd Marszałkowski, Powiat Kaliski, Wojewódzki Urząd Pracy, 
Wojewoda, budżet państwa, bez tych dodatkowych środków trudno byłoby 
zrealizować gminne inwestycje. 
Projekt budżetu, sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała 
Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy, Wójt podziękował 
za te pozytywne oceny i przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium. 
Zamierzenia zostały zrealizowane w 100%, jednomyślność w podejmowaniu decyzji 
w większości radnych była również elementem wspólnej realizacji budżetu. 
Wójt poprosił o udzielenie absolutorium za rok 2013.” 

                                                                                                                                                                                                  
 

3) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 

 
Uchwałę nr SO-0954/24/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami odczytała 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

 
4) Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeziny 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odczytał Informację o stanie mienia 
komunalnego Gminy Brzeziny, stan na dzień 31 grudzień 2013 r. Informacja stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 
 

5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 

 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek odczytała Uchwałę nr 1/2014 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny z dnia 23.05.2014 r. w sprawie wyrażenia 
opinii z wykonania budżetu gminy za rok 2013. 
Treść Uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
 

6) Zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych komisji działających przy Radzie 
Gminy Brzeziny o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy, Informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach 

 
 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz poprosił Przewodniczących pozostałych 
Komisji o przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, Informacji o stanie mienia komunalnego i 
objaśnieniach. 

 
Poszczególne Komisje działające przy Radzie Gminy wyraziły pozytywne opinie  
o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, 
Informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. 
 



 

 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów Józef Skoczylas przeczytał 
opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy za 2013 rok, Informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. Opinia 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Sylwia Lazarek w/z 
Przewodniczącej Komisji przeczytała opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, Informacji o stanie mienia 
komunalnego i objaśnieniach. Opinia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 
 
Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej Genowefa 
Włodarczyk w/z Przewodniczącego Komisji przeczytała opinię Komisji  
o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, 
Informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. Opinia stanowi załącznik nr 
15 do niniejszego protokołu. 
 

 
7) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Brzeziny za 2013 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz otworzył dyskusję słowami: 
„Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2013 rok” 
 
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji, nie było pytań, ani uwag do 
sprawozdania finansowego i do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny  
z wykonania budżetu za 2013 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz w imieniu własnym i Rady 
podziękował Wójtowi za dotychczasową pracę na rzecz realizacji budżetu, za 
wykonane przedsięwzięcia, za zdobywanie środków finansowych z zewnątrz, za 
całokształt pracy Wójta, Zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza. 
Przewodniczący Rady życzył, aby 2014 rok nie był gorszy od roku 2013. 
 

 
8) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod głosowanie zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
2013 rok i projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2013 rok 
 
Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu gminy za 2013 rok głosowało 12 radnych. 
 

 
Uchwała Nr 315/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2013 r. została podjęta jednogłośnie,  
tj. 12 głosami za. 
 
 



 

9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Brzeziny 

 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek przeczytała wniosek Komisji 
Rewizyjnej do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok  
w następującym brzmieniu: „Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brzeziny pozytywnie 
opiniuje wykonanie budżetu za 2013 rok  i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za rok 2013.” 
 
 
10) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Brzeziny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za 2013 rok 

 
 
Uchwałę nr SO-0955/33/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Brzeziny za 2013 r. przeczytał Przewodniczący Rady Gminy 
Brzeziny – Karol Bakacz. Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu. 

 
 

11) Dyskusja. 
 

Dyskusję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny. 
 
Do dyskusji nikt się nie zgłosił. 

 
 
 

12) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 
 
 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie wniosek Komisji 
Rewizyjnej i projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Brzeziny. 
 
 
13) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Brzeziny 
 

 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych. 
 

 
Uchwała nr 316/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeziny absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Brzeziny za 2013 r. została podjęta jednogłośnie tj. 12 głosami za. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz pogratulował Wójtowi. 

 



 

 
 
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. 
 
 

� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 
2026 

 
Projekt w/w uchwały Nr 317/XXXIV/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. Radny Andrzej Molka – głosował za 
4. Rada Sylwia Lazarek – głosowała za 
5. Radny Leon Łaski – głosował za 
6. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
7. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 
12. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 317/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 
2026 została podjęta 12 głosami za. 
 

 
� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 

 
Projekt w/w uchwały Nr 318/XXXIV/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: 
 

13. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
14. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 
15. Radny Andrzej Molka – głosował za 
16. Rada Sylwia Lazarek – głosowała za 
17. Radny Leon Łaski – głosował za 
18. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 



 

19. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
20. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
21. Radny Karol Bakacz – głosował za 
22. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
23. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 
24. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 318/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 12 głosami za. 
 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 319/XXXIIV/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
obrad 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 319/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu 
stanowiącego mienie komunalne gminy Brzeziny na okres 1 roku 

 
Projekt w/w uchwały Nr 320/XXXIV/14 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy 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 320/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne gminy Brzeziny na okres 1 roku została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• zmiany uchwały nr 314/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 
w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr 321/XXXIV/14 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 321/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 314/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzeziny 
gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntów 
wchodzących w skład zasobów komunalnych Gminy 

 
Projekt w/w uchwały Nr 322/XXXIV/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 322/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki 
czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntów wchodzących w skład zasobów 
komunalnych Gminy została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na 
czas nieoznaczony, stanowiących mienie Gminy Brzeziny 

 
Projekt w/w uchwały Nr 323/XXXIV/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 323/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie Gminy Brzeziny 
została podjęta 12 głosami za. 
 
 

• w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeziny” 

 
Projekt w/w uchwały Nr 324/XXXIV/14 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 324/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brzeziny” została podjęta 12 głosami za. 
 



 

 
• zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr 325/XXXIV/14 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 325/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu została podjęta 12 
głosami za. 
 
 
Ad. 10 i 11 
 
W interpelacjach i zapytaniach do Wójta głos zabrali: 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zgłosił problem dwóch psów, które są 
zaniedbywane przez jednego z mieszkańców budynku po szkole podstawowej w Przystajni. 
Sołtys zwrócił uwagę, że gmina zakupiła miski, łańcuch, karmę, ale właściciel myśli że tak 
będzie ciągle. Sołtys poinformował, że psy stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, biegają 
luzem, bez kagańca, są agresywne. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że środki finansowe są wydawane na 
utrzymanie psów w schronisku, a nie na psy wskazane przez sołtysa. Zapewnił, że 
przeprowadzi rozmowę z właścicielem psów w kwestii utrzymania i dalszego losu zwierząt, 
ponieważ gmina nie będzie utrzymywała psów, które mają właściciela. 
 
 
Ad.12 
 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że w dniu 29.06.2014 r. uczestniczył  
w uroczystym oddaniu placu zabaw w Ostrowie Kaliskim, połączonym z Dniem Dziecka. 
Wójt przekazał podziękowanie radnej Marzenie Szmaj, sołtysowi Emilii Dudkiewicz,  
prezesowi OSP Mieczysławowi Krawczykowi i mieszkańcom Ostrowa Kaliskiego za 
aktywność i zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Zdaniem Wójta tego rodzaju inwestycje są  
bardzo potrzebne i trafione.  
Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium, które należy traktować jak 
absolutorium udzielone także dla Rady, ponieważ pomysły władz gminy, radnych i 
mieszkańców były aprobowane, zatwierdzane przez Radę Gminy, podkreślił, że jest to 
absolutorium dla wszystkich, za wspólną pracę. Wójt zwrócił uwagę, że należy racjonalnie 
podchodzić do realizacji zadań, realizować najbardziej potrzebne inwestycje, przede 
wszystkim, te, które mają szansę dofinansowania. Zapewnił, że zna wszystkie potrzeby  
w poszczególnych miejscowościach. 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że w sali GOK-u przecieka sufit, radna zapytała, 
czy usterka zostanie naprawiona w ramach rękojmi. 
 



 

Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że usterki były naprawiane już 
dwukrotnie, zapewnił, że skontaktuje się z wykonawcą i sprawdzi status gwarancji.  
 
 
Ad.12 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV sesji 
Rady Gminy Brzeziny o godz. 1215. 
 
 

 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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