
 

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

 
odbytej w dniu 14 lipca 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny,  

ul. 1000-lecia 8. 

Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 12.  
Radni Sylwester Nowak, Roman Witoński i Michał Szczepaniak nie uczestniczyli w obradach 
sesji. 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz Przewodniczący Rady Gminy 
Protokolant – Ewa Kłysz 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
2. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
3. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
 
 

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: 

 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 

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

 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXIV sesji nadzwyczajnej dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. 
Powitał przybyłych na sesję Rady Gminy – zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika gminy, 
radnych. 
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 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  

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

 
 



  

Do w/w propozycji zmian w porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad wraz 
ze zmianą został przyjęty jednogłośnie tj. 12 głosami za. 
 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15 w 
obradach sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
 
Ad.2 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Leona Łaskiego. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 12 głosami za. 
 
Ad.3 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXIV/14 z ostatniej sesji został 
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy oraz na sali obrad. 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 XXXIV/14 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2014 r. został przyjęty 
12 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
W okresie międzysesyjnym nie było posiedzeń komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Ad.5 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że Wójt Gminy przedstawi sprawozdanie 
na kolejnej sesji Rady Gminy. 
 
 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
 

• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr 326/XXXV/14 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy 
Ewa Wabnik. 
Wyjaśniła, że zmiana dotyczy zobowiązania za wykonanie zadania inwestycyjnego 
przebudowy drogi w Czempiszu. Dodała, że najprawdopodobniej nie będzie potrzeby 
zaciągania kredytu, ale budżet musi być zabezpieczony. Urząd Marszałkowski w najbliższych 
dniach zajmie stanowisko w sprawie przekazania dotacji. 
 
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 326/XXXV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 lipca 2014 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 12 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 327/XXXIV/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
obrad Karol Bakacz. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 
 
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 327/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 lipca 2014 r.  
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 12 głosami za. 
 
 
Ad. 7, 8 i 9 
 
W interpelacjach i zapytaniach oraz wolnych wnioskach i informacjach do Wójta głos zabrali: 
 
Radny Andrzej Zmyślony zgłosił, że znak pierwszeństwa przejazdu przy wjeździe  
z Przystajni w ulicę Piłsudskiego w Brzezinach jest pochylony. Radny zapytał, czy zajęto 
stanowisko w sprawie miejscowej orkiestry dętej. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że z dniem 01.07.2014 r. została 
rozwiązana umowa na świadczenie usług kapelmistrzowskich na rzecz orkiestry. Główną 
przyczyną zaprzestania funkcjonowania orkiestry jest brak chętnych młodych osób, które 
zasiliłyby jej szeregi. Pozostaje do rozważenia kwestia reaktywacji orkiestry oraz 
ewentualnego przejęcia utrzymania jej przez Gminę. Należy się liczyć z tym, że będzie się to 
wiązało z  ponoszeniem kosztów. Zastępca Wójta dodał, że w roku bieżącym decyzja w tej 
sprawie nie będzie podjęta. 
 
Radny Andrzej Zmyślony zaproponował, żeby dowiedzieć się, jaką kwotą dotuje swoją 
orkiestrę Gmina Czajków. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski zauważył, że należałoby przeanalizować koszty 
wynajęcia orkiestry na uroczystości gminne i koszty stałe utrzymywania własnej orkiestry. 
Zdaniem Sekretarza trudno będzie zachęcić młodzież do gry w orkiestrze. 
 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że w pomieszczeniu sali posiedzeń Urzędu Gminy 
powinna być założona klimatyzacja. Radna zapytała o koszt zamontowania klimatyzatora. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że koszt montażu wynosi około  
6 - 7 tys zł. 
 
Radny Andrzej Zmyślony zapytał, czy były przeprowadzone oględziny dachu budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że przeprowadzono szczegółowe 
oględziny dachu i skierowano stosowne pismo do wykonawcy o usunięcie powstałych 



  

usterek. Okazało się, że w wyniku zbyt małego spadu dachu, nadmiar wody wylewa się pod 
fartuch blachy i dlatego powstają zacieki. Zastępca dodał, że po budynku Gimnazjum, to 
kolejny budynek z wadliwym dachem. Dodał, że podczas przeprowadzonych oględzin 
pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum, fachowcy stwierdzili, że przyczyną zacieków 
jest brak w oknach dachowych dodatkowych opierzeń antydeszczowych i rynienek 
odprowadzających wodę spod okapu. Wyceniono, że koszt usunięcia tej wady to około  
1.700 zł za jedno okno. 
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXV sesji 
nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny o godz. 920. 
 
 

 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

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

 


