
 

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

 
odbytej w dniu 29 maja 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
Radny Karol Bakacz nie uczestniczył w obradach sesji. 
 
Przewodniczący obrad – Stanisław Walaszczyk Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
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. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
5. Zaproszeni goście według załączonej listy obecności. 
 
 

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

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

 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gminy Brzeziny 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości 

Jagodziniec gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokali gospodarczych położonych w miejscowości Brzeziny 

gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia 

Folwark gm. Brzeziny 
- zmiany Uchwały Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 2009 r. w 

sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzezinach 
- wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
- wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny 

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



  

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXIII sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Stanisław Walaszczyk. 
Powitał przybyłych na sesję Rady Gminy – Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza, radnych, 
sołtysów, przedstawiciela lokalnych mediów, Mariana Zadłużnego przedstawiciela 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu w pkt.6 projektu uchwały: 
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 
 
 
Do w/w propozycji zmian w porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad wraz 
ze zmianą został przyjęty jednogłośnie tj. 14 głosami za. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk - 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 Sylwię Lazarek. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXII/14 z ostatniej sesji został 
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy oraz na sali obrad, 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 XXXII/14 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 09.04.2014 r. został przyjęty 
14 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. 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 Krystyna Wachowska. Sprawozdanie stanowi  
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Sylwia Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący obrad Stanisław Walaszczyk 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.5 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
 
Nie było pytań do Wójta w sprawie sprawozdania. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte 14 głosami za. 
 
 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk poinformował, że uchwały w sprawach 
dotyczących gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu 
jawnym i imiennym. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 302/XXXIII/14 przeczytał Przewodniczący obrad Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 

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

 
 
Uchwała Nr 302/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 2026 została podjęta  
14 głosami za. 
 
 
 



  

 
• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 

 
Projekt w/w uchwały Nr 303/XXXIII/14 przeczytał Przewodniczący obrad Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że proponowane zmiany w budżecie 
dotyczą m.in. zmniejszenia kwot pozostałych po rozstrzygnięciach przetargowych na  zadania 
inwestycyjne przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny-Czempisz 
oraz Wrząca-Zajączki, które proponuje się przeznaczyć w części na przebudowę nawierzchni 
drogi gminnej w Fajum oraz na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości 
Aleksandria. Do realizacji tej ostatniej inwestycji brakuje jeszcze środków finansowych. Wójt 
wyjaśnił, że powodzenie dalszych inwestycji w dużej części będzie warunkowała sprzedaż 
składników majątkowych. Inwestycje, które nie znajdą powodzenia realizacji w tym roku 
będą realizowane w pierwszej kolejności w roku przyszłym. 
Wójt zauważył, że zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o 50 tys zł z 
przeznaczeniem na równanie dróg oraz poprawienie stanu dróg. 
Przeznacza się także środki na ochronę przeciwpożarową w kwocie 20 tys zł (z tego 10 tys zł  
z budżetu Powiatu i 10 tys zł z budżetu Gminy) - 14 tys zł zostanie przeznaczone dla OSP 
Aleksandria i 6 tys zł dla OSP Pieczyska. 7 jednostek OSP z terenu gminy otrzyma 
dofinansowanie do zakupu sprzętu przeciwpożarowego. Zdaniem Wójta wyposażanie 
jednostek spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest celowe i zasadne. OSP 
Brzeziny będą miały zakupiony nowoczesny sprzęt hydrauliczny w postaci zestawu narzędzi 
hydraulicznych wykorzystanych przy wypadkach drogowych. Wartość sprzętu wyniesie 52 
tys zł, z tego gmina dołoży około 12 tys zł, pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 

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

 
 
Uchwała Nr 303/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i 
przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Brzeziny 

 
 



  

Projekt w/w uchwały Nr 304/XXXIII/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
obrad Stanisław Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
 
Uchwała Nr 304/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia 
do Stowarzyszenia Gminy Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych 
w miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny 

 
Projekt w/w uchwały Nr 305/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
Uchwała Nr 305/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 
miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 
 

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

 
 
Projekt w/w uchwały Nr 306/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 306/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat została podjęta 
14 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na sprzedaż lokali gospodarczych położonych w 
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezptrzetargowej 

 
Projekt w/w uchwały Nr 307/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
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 307/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali gospodarczych położonych w miejscowości Brzeziny 
gm. Brzeziny w drodze bezptrzetargowej została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Przystajnia-Folwark gm. Brzeziny 

 
Projekt w/w uchwały Nr 308/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że nie ma możliwości sprzedaży 
gruntu pod zbiornik, przebieg drogi jest przesunięty w stronę rzeki i nie będzie już 
korygowany. Droga nie obejmuje terenu stawu. Wyjaśnił, że Gmina nie ma dostępu do 
działki, ponieważ droga przebiegająca przy stawie jest drogą powiatową, a nie gminną. 
Trudno wyznaczyć granice działki, gdyż trzeba byłby wykonać podział i rozgraniczenie, co 
wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zdaniem Wójta byłoby to niepotrzebne wydatkowanie 
środków. Dodał, że w porozumieniu z radnym, sołtysem i mieszkańcami Przystajni ustalono, 
że docelowym punktem jakichkolwiek inwestycji w sołectwie będzie teren przy byłej szkole 
Podstawowej w Przystajni. 
Wójt podkreślił, że nieruchomość jest proponowana do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego, a wydzierżawienie terenu wiąże się z przygotowaniem operatu wodno-
prawnego i poniesieniem przez Gminę dodatkowych kosztów. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy jest wycena przedmiotowej działki. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że nie zlecono wyceny, ponieważ nie ma 
zgody Rady Gminy wyrażającej wolę sprzedaży. Wójt dodał, że może wstrzymać realizację 
uchwały do czasu przedstawienia Radzie Gminy kwoty wyceny, a nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby po wycenie uchylić uchwałę, jeżeli taka będzie wola Rady. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 308/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia-
Folwark gm. Brzeziny została podjęta 11 głosami za, przy 3 wstrzymujących się. 
 
 

• zmiany Uchwały Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 
grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Brzezinach 

 
Projekt w/w uchwały Nr 309/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
 
Uchwała Nr 309/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 2009 r.  



  

w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzezinach 
została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
 
Projekt w/w uchwały Nr 310/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 310/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została podjęta 14 
głosami za. 
 
 

• upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzezinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej 

 
Projekt w/w uchwały Nr 311/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 311/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  została podjęta 14 
głosami za. 
 
 

� wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzezinach  

 
 
Projekt w/w uchwały Nr 312/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 312/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 
została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny 
 



  

Projekt w/w uchwały Nr 313/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. Poinformował, że na posiedzeniach obytych przed sesją 3 komisje Rady Gminy 
zaproponowały nazwę ulicy Lawendowa, 1 komisja nazwę Pogodna. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję nadania 
nazwy Lawendowa przedmiotowej ulicy. 
Za nadaniem nazwy ulicy Lawendowa głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie propozycję nadania nazwy Pogodna 
przedmiotowej ulicy. 
Za nadaniem nazwy ulicy Pogodna głosowało 3 radnych, 11 było przeciw. 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że w wyniku głosowania ulicy w Brzezinach nadaje się 
nazwę Lawendowa. 
 
Uchwała Nr 313/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny została podjęta 11 głosami za, przy 3 
wstrzymujących się. 
 
 

• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 

 
Projekt w/w uchwały Nr 314/XXXIII/14 przeczytał Wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Walaszczyk. 
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała 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, przy 2 
wstrzymujących się. 
 
 
Ad. 7 i 8 
 
W interpelacjach i zapytaniach do Wójta głos zabrali: 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, dlaczego w obchodach Gminnego Dnia Strażaka brała 
udział orkiestra dęta z Błaszek, a nie z Brzezin. Radna dodała, że z budżetu Gminy 
finansowano niejednokrotnie zakup instrumentów, wyjazdy, kapelmistrza. 
 
Radny Andrzej Dulnik zwrócił uwagę, że w dniu wyborów przy siedzibie obwodowej 
komisji w Ostrowie Kaliskim patrol drogówki blokował wjazd głosującym mieszkańcom. 
Zdaniem radnego Wojewódzki Zarząd Dróg powinien wyznaczyć miejsce do 
przeprowadzania kontroli drogowych przez policję, nie powinny być one przeprowadzane na 
prywatnych terenach. 
Radny podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za wykonanie oświetlenia ulicznego  
w Pieczyskach. 
 
Radny Andrzej Zmyślony zwrócił uwagę, że problem opieki na Orliku nie skończył się, 
sytuacja nie uległa zmianie, radny poinformował, że w dniu wczorajszym na boisku nie było 
opiekuna, a w pomieszczeniach gospodarczych nie jest utrzymany porządek.  



  

Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel po raz kolejny poprosiła o wykonanie poboczy przy 
drodze gminnej do Jamnic, gdyż z każdym dniem asfalt kruszy się coraz bardziej i tworzą się 
wyboje. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak ponowiła prośbę o umieszczenie znaków drogowych 
w miejscowości Czempisz oraz o wykoszenie poboczy dróg gminnych i wywiezienie drogi do 
Jamnic od Czempisza. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak poprosił o interwencję u operatorów sieci 
komórkowych w sprawie zasięgu. Sołtys poinformował, że w Przystajni pogorszył się zasięg, 
mimo, że na terenie Gminy są cztery wieże. 
Sołtys wnioskował, żeby środki z ewentualnej sprzedaży stawu były przeznaczone na 
inwestycje w plac przy szkole w Przystajni. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odniósł się do w/w kwestii: 
 

- w obchodach Gminnego Dnia Strażaka planowany był udział orkiestry dętej z 
Brzezin, w poniedziałek, tydzień przez uroczystością wpłynęła informacja, że jej 
udział nie będzie możliwy. Ponadto kapelmistrz opiekuje się dwoma innymi – z 
Czajkowa i Kraszewic i z jedną z nich pojechał w tym dniu na Wojewódzki Przegląd 
Orkiestr Dętych.  Wójt wyjaśnił, że mając na uwadze rangę tej uroczystości, dzięki 
dobrej sąsiedzkiej współpracy i nieodpłatnie posiłkowano się orkiestrą z Błaszek. 
Zdaniem Wójta uroczystość nie miałaby odpowiedniego wymiaru bez udziału 
orkiestry. 

 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że następuje rozpad miejscowej orkiestry dętej. Zdaniem 
radnej należy przeprowadzić rozmowy w tej kwestii, ponieważ orkiestra działała dobrze  
i prężnie, szkoda byłoby zaprzepaścić ten dorobek.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że z informacji przekazanych przez 
naczelnika OSP i kierownictwo orkiestry wynika, że sporo osób odeszło z orkiestry, a nie 
przybywa nowych członków. Wskazywali także na potrzebę wsparcia finansowego, gdyż 
niektóre gminy wspierają orkiestry strażackie. Wójt wyjaśnił, że z budżetu gminy 
przekazywano środki dla orkiestry, dodał, że orkiestra dęta bierze udział najwyżej w czterech 
uroczystościach gminnych tj. dzień seniora, orkiestra świątecznej pomocy, dzień dziecka, 
dożynki. Pozostaje kwestia dalszych decyzji, wójt poinformował, że rozważa kwestię 
przyjęcia orkiestry do Gminnego Ośrodka Kultury, zapewnił, że skorzysta z sugestii  
i przeprowadzi rozmowy w sprawie dalszego funkcjonowania orkiestry na terenie gminy. 
 

- patrol Policji pilnuje bezpieczeństwa na drogach i ma prawo przeprowadzać kontrole 
w pasie drogowym, zdaniem wójta interwencja w tej sprawie byłaby nieuzasadniona i 
niestosowna, należy mieć również na uwadze fakt, że aktywność policji w czasie 
wyborów jest zwiększona 

 
Radny Andrzej Dulnik wyraził opinię, że dokonywanie pomiarów prędkości i ustawianie się 
samochodem w poprzek parkingów nie jest pilnowaniem lokalu wyborczego. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyraził opinię, że praca patrolu drogówki nie jest 
uciążliwa. 
 

- poinformował, że od dłuższego czasu nie docierają żadne skargi, ani uwagi co do 
pracy animatorów na ORLIKU. Wójt zapewnił, że sprawdzi, kto miał dyżur na boisku. 

 
Radny Andrzej Zmyślony poinformował, że nie sprawdził w grafiku, kto miał dyżur, ale 
przez dwie godziny, kiedy przebywał na boisku, na terenie obiektu nikogo nie było. 



  

 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapewnił, że zareaguje na wniosek i wyjaśni sprawę. 
W dalszej kolejności Wójt poinformował: 
 

- pobocze drogi gminnej w Jamnicach być może uda się wykonać z materiału 
pozostałego z drogi we Wrzącej, podobnie na odcinku drogi Dzięcioły – Fajum. Wójt 
zapewnił, że zna potrzeby w tym zakresie. Prace będą wykonywane systematycznie. 

- systematycznie będą uzupełniane stojaki na worki z odpadami segregowanymi 
- przy znaku nazwy miejscowości Zaleśna zostaną uzupełnione znaki informujące o 

numerach posesji  
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak wyjaśniła, że chodzi o postawienie znaku z nazwą 
miejscowości Zaleśna w miejscu, gdzie kończy się Czempisz. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że znak może postawić Powiat. 
 

- uzupełniono część znaków w Przystajni - Kolonii w związku z zaleceniami Wojewody 
Wielkopolskiego 

- rozpoczęło się kopanie rowu przydrożnego w miejscowości Zagórna, planuje się takie 
same prace w Dzięciołach przy drodze gminnej 

- do operatorów sieci komórkowych zostanie skierowane zapytanie, dlaczego są 
problemy z zasięgiem 

 
 
Ad.9 
 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że radni i sołtysi otrzymali ankietę 
dotyczącą opinii na temat wskazanych elementów dotyczących funkcjonowania gminy, w tym  
inwestycji, sfery przestrzennej, technicznej i społecznej. Ankieta jest anonimowa  
i przeprowadzana na zasadzie konsultacji społecznych w ramach opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Brzezina na lata 2014-2020. Strategia warunkuje aplikowanie o środki 
europejskie. Wójt zapewnił, że ma zinterpretowane plany i zamierzenia inwestycyjne  
w każdej miejscowości, ale dobrze jest zapytać również mieszkańców, jakie pomysły 
inwestycyjne wskazywaliby do realizacji w najbliższych latach na terenie Gminy. Wójt 
poprosił sołtysów o przekazanie mieszkańcom ankiet, dodał, że w Urzędzie Gminy jest urna, 
do której można je wrzucać. Wójt przypomniał, że wnioski mieszkańców przedstawione  
w ankietach przeprowadzanych przy opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego były wzięte pod 
uwagę przy jego tworzeniu. Plan stanowił wyznacznik działań na kilka lat i wszystkie 
założenia w nim zawarte zostały zrealizowane. 
Wójt poinformował, że samorząd Gminy nie zmarnował dziesięcioletniej obecności w Unii 
Europejskiej, jak na niewielką gminę i budżet wykonaliśmy historyczny skok w przyszłość, 
realizując jedne z największych inwestycji, możliwych tylko przy wsparciu środków 
europejskich i innych środków zewnętrznych. Dużym wyzwaniem będzie budowa 
oczyszczalni ścieków i ważnych ciągów komunikacyjnych dróg. Wójt przedstawił 
podsumowanie wykorzystania środków europejskich, wykaz stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. Zdaniem Wójta środki zostały umiejętnie wykorzystane. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zwróciła uwagę, że sołtysi otrzymali jeszcze jedną 
ankietę w jednym egzemplarzu, zapytała, czy mają ją wypełnić sołtysi. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki jest to ankieta przygotowana przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brzezinach w ramach opracowania Strategii Integracji Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. 



  

 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zwróciła uwagę, że ankieta ma charakter anonimowy, 
jeżeli wypełni ją sołtys, to już nie będzie anonimowa. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że w Urzędzie jest urna, gdzie można 
wrzucać ankiety anonimowo. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, czy prace remontowe na drodze powiatowej 
Brzeziny – Czempisz będą kontynuowane, ponieważ ekipa z Powiatu w poprzednim tygodniu 
zasypała jedną dziurę. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak wnioskował o naprawę poboczy na drodze 
gminnej od piekarni w kierunku Przystajni. 
 
 
Ad.12 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIII 
sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1130. 
 
 

 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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