
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXII/13 
z sesji Rady Gminy Brzeziny 

 
odbytej w dniu 20 lutego 2013 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 

Sesję rozpoczęto o godz.9
00

. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15. 

 
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. 

6. Piotr Wolarz – Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej sp z o.o. w Brzezinach 

 

 
                         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 sprawozdania za rok 2012 z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Brzeziny. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

� zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku 

� udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu 

� wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uŜytkowego 

połoŜonego w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8 oraz 

garaŜu stanowiącego osobny budynek połoŜony na tej samej działce 

� przekazania w dzierŜawę nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy 

Brzeziny połoŜonej we wsi Przystajnia Wieś 
� zmiany Uchwały Nr 83/XIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2007 

r. w sprawie: przekazania składników mienia komunalnego w uŜytkowanie 

przez Zakład Obsługi Komunalnej Spółka z o.o w Brzezinach 

� zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Twoja 

ALTERNATYWA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 

� programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2013 roku 



� przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny” dla części obszaru w 

miejscowości Przystajnia-Kolonia, Przystajnia, Moczalec 

 

8. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11.  Zakończenie obrad.   

                        
 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 

przybyłych na sesję Rady Gminy –  radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, 

skarbnika gminy, prezesa Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o. w Brzezinach. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 

porządku, polegającej na dodaniu w pkt. 7 – rozpatrzenie projektów uchwał projektu uchwały 

Nr 212/XXII/13 w sprawie zmiany budŜetu Gminy Brzeziny n 2013 rok. 

 

Do w/w propozycji zmian w porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad wraz 
ze zmianą został przyjęty jednogłośnie tj. 15 głosami za. 
 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, Ŝe na ogólny stan Rady Gminy – 15,  

w obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 

Na sekretarza sesji zaproponowano radną Krystynę Wachowską. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 15 głosami za. 

 

Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował Ŝe, protokół nr XXI/12 z ostatniej sesji został wyłoŜony 

do wglądu w sekretariacie gminy, była równieŜ moŜliwość zapoznania się z jego treścią na 

posiedzeniach komisji. Przypomniał, Ŝe kaŜdy 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 XXI/13 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.12.2012 r. został przyjęty  
15 głosami za. 
 

 

Ad.4 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, BudŜetu 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 Rady Gminy Karol Bakacz zaproponował przegłosowanie następującego 

wniosku: 

„Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Gminy w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy 

przychyla się, aby diety dla sołtysów wynosiły od 1 stycznia 2013 r. - 150 zł kwartalnie” 

 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie w/w wniosek. 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie tj. 15 głosami za. 
 

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 
jednogłośnie, tj. 15 głosami za. 
 

 
 
Ad.5 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. W trakcie sprawozdania 

Wójt dodatkowo poinformował: 

- w pkt. 4 – w ubiegłym roku Gmina Brzeziny skorzystała ze środków PROW w wysokości 

ponad 313 tys zł, a w roku bieŜącym w kwocie 260 tyś zł. 

- w pkt.6 – Wójt zauwaŜył, Ŝe inicjatywa mieszkańców Ostrowa Kaliskiego jest godna 

naśladowania w prace włączyły się takŜe radna Marzena Szmaj i sołtys Emilia 

Dudkiewicz. Łącznie na modernizację świetlicy w dwóch etapach, ze wszystkich środków 

wydatkowano około 120 tyś zł. 

- w pkt.8 – w wyniku procedury naboru wyłoniony został pracownik, który od 1 marca br. 

będzie zajmował się prowadzeniem wszystkich czynności księgowych związanych z 

opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

- w pkt. 11 - Wójt poprosił o wyraŜenie opinii w sprawie propozycji zbycia 

przedmiotowych nieruchomości 

- w pkt.12 – część środków na inwestycję będzie pochodzić ze środków Powiatu Kaliskiego 

i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 

Wójt przedstawił przedstawicieli biura nieruchomości, którzy chcieliby złoŜyć ofertę 
zagospodarowania budynku po CECH-u, znajdującego się na terenie kompleksu leśnego 

Ośrodka Wypoczynkowego w Brzezinach, na cele socjalne. Wójt przypomniał, Ŝe poruszał 

niejednokrotnie kwestie problemów socjalnych, które systematycznie narastają. Na dzień 

dzisiejszy w domach pomocy społecznej przebywają 3 osoby, a kolejne 2 kwalifikują się do 

skierowania. Koszt pobytu tych osób w roku ubiegłym wyniósł około 100 tyś zł. 

 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz udzielił głosu Panu Michałowi Czarnek – 

pośrednikowi w obrocie nieruchomościami. 

 

Pan Michał Czarnek poinformował, Ŝe otrzymał zlecenie zbycia budynku znajdującego się 
na terenie Lasów Państwowych w Brzezinach. Budynek naleŜy do prywatnego właściciela i 



ma dość skomplikowaną naturę prawną, gdyŜ prawo do terenu, na którym jest posadowiony 

rości sobie Dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Stan prawny budynku nie zgadza się z 

faktycznym, gdyŜ na tym terenie, zgodnie z umową dzierŜawy nie wolno stawiać obiektów 

trwale związanych z gruntem. Uregulowanie tego stanu będzie wymagało wielu lat. 

Pojawiła się informacja, Ŝe były wcześniej prowadzone rozmowy z Gminą, dotyczące 

wykorzystania budynku dla osób starszych, czy bezdomnych. Budynek spełnia wymagania, 

jest moŜliwość zrobienia podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych. 

Pan Czarnek poinformował, Ŝe przedłoŜył Wójtowi propozycję zagospodarowania budynku, 

stosownie do potrzeb Gminy i wówczas Gmina mogłaby być uŜytkownikiem, bądź 
przygotowany do uŜytku budynek moŜna byłoby zbyć na rzecz Gminy. 

Budynek mógłby zapewnić pobyt 7 małym rodzinom, bądź 7 osobom. 

Firma jest w stanie przystąpić do projektu, ale musi mieć zgodę Rady. Pan Czarnek dodał, Ŝe 

w obecnej chwili trudno mówić o finansach, trzeba zrobić szczegółowy zarys inwestycji, 

moŜna szacować, Ŝe przygotowanie budynku do stanu uŜywalności takiej, Ŝeby mógł spełniać 
wymogi moŜe wynieść około 300 tys zł. 

Pan Czarnek zaproponował spotkania na komisjach, jeŜeli taka będzie wola. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, Ŝe obok tego budynku są 
dwa budynki parterowe, równieŜ przeznaczone do sprzedaŜy. Zdaniem Wójta naleŜy 

rozmawiać na temat problemów społecznych. Na dzień dzisiejszy Gmina ponosi duŜe koszty 

pobytu osób w domach społecznych. Zdaniem Wójta warto rozwaŜyć propozycję, zastanowić 
się. 
 

Pan Michał Czarnek zwrócił uwagę na procedury związane z uzgodnieniami dotyczącymi 

uŜytkowania, zmiany zapisów w umowie, gdyŜ te wydłuŜą termin rozpoczęcia prac 

adaptacyjnych. 

 

Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę na istniejacy stan faktyczny - gmina miałaby 

inwestować w budynek będący własnością prywatnej osoby, kto po ewentualnej inwestycji 

będzie właścicielem. Zwróciła uwagę, Ŝe Pan Czarnek mówił o terenie naleŜącym do 

Nadleśnictwa. 

 

Pan Michał Czarnek wyjaśnił, Ŝe Gmina nie moŜe nabyć budynku bez gruntu. RozwaŜać 
moŜna kilka rozwiązań: albo Gmina nabędzie nakłady, kupując budynek, albo znajdzie 

inwestora, który przygotuje budynek na potrzeby Gminy i wtedy moŜna zakupić gotowy 

projekt i zagospodarować budynek, bądź budynek zostaje przygotowany pod zamówienie 

Gminy, a Gmina go wynajmuje. W pierwszej kolejności musi być wola Rady Gminy, Ŝeby  

w ogóle przystąpić do inwestycji. 

 

Radna Sylwia Lazarek wyraziła opinię, Ŝe Nadleśnictwo jest w najlepszej sytuacji. 

 

Pan Michał Czarnek wyjaśnił, Ŝe budynek jest trwale związany z gruntem od roku 1970. 

Ktokolwiek nabędzie budynek będzie musiał przeprowadzić wykup gruntu pod budynkiem. 

Istniejący stan prawny jest zaszłością sprzed kilkudziesięciu lat. 

 

Pan Piotr Wolarz Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z.o.o. zapytał Pana Michała 

Czarnek, czy udało Mu się kiedykolwiek kupić działkę od Nadleśnictwa. 

 

Pan Michał Czarnek poinformował, Ŝe nigdy nie prowadził takiego procesu. Na tą chwilę 
nie moŜna kupić odrębnej własności przedmiotowego budynku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz podziękował za przedłoŜenie propozycji, 

zapewnił, Ŝe Rada Gminy rozwaŜy temat. Przewodniczący Rady zapytał Wójta, czy 

przeprowadzał rozmowy z Nadleśnictwem w w/w sprawie. 

 



Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, Ŝe nie rozmawiał na temat 

przedmiotowego gruntu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz wyjaśnił, Ŝe w pierwszej kolejności naleŜy 

przeprowadzić rozmowy i wówczas ustosunkować się do złoŜonej propozycji. 

 

Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie. 
 

Ad.6 
 

Sprawozdanie za rok 2012 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny przedstawił 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 

 
Ad.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz zaproponował, aby projekty uchwał czytać bez 

uzasadnień. 
 

W/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, Ŝe uchwały w sprawach dotyczących 

gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  

i imiennym. 

 

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. 

 

Projekt w/w uchwały Nr 204/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady 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. Radny Karol Bakacz – głosował za 

6. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 

7. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 

8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 

9. Radny Leon Łaski – głosował za 

10. Radny Sylwester Nowak – głosował za 

11. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 

12. Radny Andrzej Molka – głosował za 

13. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 

14. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 

15. Radny Józef Skoczylas – głosował za 

 
Uchwała Nr 204/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. została podjęta 15 głosami za. 



 

 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu 

 

Projekt w/w uchwały Nr 205/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 

wywołani kolejno z listy obecności: 

 

1. Radny Roman Witoński – głosował za  

2. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 

3. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 

4. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 

5. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 

6. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 

7. Radny Leon Łaski – głosował za 

8. Radny Sylwester Nowak – głosował za 

9. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 

10. Radny Andrzej Molka – głosował za 

11. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 

12. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 

13. Radny Józef Skoczylas – głosował za 

14. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 

15. Radny Karol Bakacz – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 205/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu została podjęta 15 głosami za. 
 

 

- wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uŜytkowego 

połoŜonego w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8 oraz garaŜu 

stanowiącego osobny budynek połoŜony na tej samej działce 

 

 

Projekt w/w uchwały Nr 206/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 

 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 
 
Uchwała Nr 206/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uŜytkowego połoŜonego w 
budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8 oraz garaŜu stanowiącego osobny 
budynek połoŜony na tej samej działce została podjęta 15 głosami za. 
 
 

- przekazania w dzierŜawę nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy 

Brzeziny połoŜonej we wsi Przystajnia Wieś 
 

 

Projekt w/w uchwały Nr 207/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 



 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 
 
Uchwała Nr 207/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
przekazania w dzierŜawę nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Brzeziny 
połoŜonej we wsi Przystajnia Wieś została podjęta 15 głosami za. 
 

 

- zmiany Uchwały Nr 83/XIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2007 r. w 

sprawie: przekazania składników mienia komunalnego w uŜytkowanie przez 

Zakład Obsługi Komunalnej Spółka z o.o w Brzezinach 

 

Projekt w/w uchwały Nr 208/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 

 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 
 
Uchwała Nr 208/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 83/XIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie: przekazania składników mienia komunalnego w uŜytkowanie przez Zakład 
Obsługi Komunalnej Spółka z o.o w Brzezinach została podjęta 15 głosami za. 
 
 

- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Twoja 

ALTERNATYWA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Projekt w/w uchwały Nr 209/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 

 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 
 
Uchwała Nr 209/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Twoja ALTERNATYWA” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 została podjęta 15 głosami 
za. 
 

 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2013 roku 

 

 

Projekt w/w uchwały Nr 210/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 
 



Uchwała Nr 210/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2013 roku została podjęta 15 głosami za. 
 
 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny” dla części obszaru w 

miejscowości Przystajnia-Kolonia, Przystajnia, Moczalec 

 

Projekt w/w uchwały Nr 211/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 
 
Uchwała Nr 211/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny” dla części obszaru w miejscowości 
Przystajnia-Kolonia, Przystajnia, Moczalec została podjęta 15 głosami za. 
 
 

- zmiany budŜetu Gminy Brzeziny na 2013 rok 

 

 

Projekt w/w uchwały Nr 212/XXII/13 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 

wywołani kolejno z listy obecności: 

 

1. Radna Genowefa Włodarczyk – głosowała za 

2. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 

3. Radny Karol Bakacz – głosował za 

4. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 

5. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 

6. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 

7. Radny Leon Łaski – głosował za 

8. Radny Sylwester Nowak – głosował za 

9. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 

10. Radny Andrzej Molka – głosował za 

11. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 

12. Radny Andrzej Zmyślony – głosował za 

13. Radny Józef Skoczylas – głosował za 

14. Radny Michał Szczepaniak – głosował za 

15. Radny Roman Witoński – głosował za 

 
 
 
Uchwała Nr 212/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie 
zmiany budŜetu Gminy Brzeziny na 2013 rok została podjęta 15 głosami za. 
 
 
 



 
Ad. 8 i 9  
 

W interpelacjach i zapytaniach do Wójta głos zabrali: 

 

Radna Sylwia Lazarek w imieniu Rady Rodziców przy Przedszkolu w Brzezinach zapytała, 

kiedy powstanie nowy plac zabaw przy Przedszkolu. Obecnie sprzęt jest uszkodzony, 

połamana jest zjeŜdŜalnia. 

W związku z problemami z wodą pitną w miejscowości Czempisz, Radna zwróciła się w 

imieniu wszystkich mieszkańców o podjęcie decyzji o jak najszybszym budowaniu nowej 

studni, poniewaŜ woda, mimo wszystkich procesów uzdatniania, wapnowania, chlorowania  

w obecnym stanie nie nadaje się do picia. Ponadto mieszkańcy sugerowali, Ŝeby za okres, 

kiedy woda jest złej jakości obniŜyć stawkę opłaty, gdyŜ większość osób kupuje wodę do 

picia. 

 

Radny Roman Witoński zapytał, „czy wycena nieruchomości w miejscowości Przystajnia 

Folwark jest zrobiona na konkretną propozycję jakiejś osoby, jeŜeli tak, to na kogo”. 

 

Radny Michał Szczepaniak poprosił o wiatę na przystanek dla dzieci oczekujących w 

miejscowości Przystajnia – Kolonia na wysepce autobusowej. 

 

Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zapytała, czy mieszkańcy powinni wypowiedzieć 
zawarte wiele lat temu umowy z firmami wywoŜącymi odpady komunalne. Sołtys zwróciła 

uwagę, Ŝe moŜe nastąpić sytuacja, Ŝe mieszkańcy będą podwójnie płacić za wywóz śmieci. 

JeŜeli umowy naleŜy wypowiedzieć sołtys poprosiła o stosowną informację w formie 

kurendy. 

Sołtys poprosiła równieŜ o kurendę informującą, Ŝe woda jest zdatna do picia, mimo 

nieprzyjemnego zapachu, czy wyglądu, co uspokoi obawy mieszkańców. 

 

Radny Andrzej Zmyślony zapytał, czy jest regulamin na boisku ORLIK, jakie będą zasady 

korzystania, zapisywania się na zajęcia. Radny poprosił o kserokopię regulaminu. 

 

Radna Sylwia Lazarek przypomniała, Ŝe w grudniu komisje zwracały się z prośbą do 

Prezesa Zakładu Obsługi Komunalnej o przekazanie w formie kurendy projektu umowy na 

wywóz nieczystości ciekłych. Mieszkańcy są zainteresowani warunkami wywozu i 

nawiązaniem takiej umowy. 

 

Piotr Wolarz Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o. w Brzezinach odpowiedział, 

Ŝe przygotuje ofertę. 
 

Sołtys wsi Przystajnia – Kolonia Bogumiła Pietrzykowska poinformowała, Ŝe droga w 

miejscowości Świerczyna po raz kolejny jest nieodśnieŜona, są trudności z przejazdem. 

 

Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak poinformował, Ŝe właściciele nieruchomości, 

w których zamieszkuje więcej niŜ cztery osoby nie chcą przyjmować deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla takich rodzin podwyŜka jest znaczna. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do poruszanych kwestii: 

- odnośnie placu zabaw przy Przedszkolu - w tym roku być moŜe będzie szansa na złoŜenie 

wniosku przez Lokalną Grupę Działania z małych projektów, nie wiadomo, czy uda się 
sprostać finansowo w roku bieŜącym, nie znany jest takŜe limit. Nie wiadomo, kiedy 

realnie będzie moŜliwość zrealizowania projektów. Wójt zwrócił uwagę, Ŝe jest wiele 

innych problemów, tj. inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody w Brzezinach. 

- problem z wodą w Czempiszu powtarza się co roku, ze względu na to, Ŝe teren jest 

podmokły w okresie wiosennym nisza, która jest na tym terenie spowodowała, Ŝe wody 



gruntowe prawdopodobnie dostają się do studni. Najprawdopodobniej studnia jest 

nieszczelna, albo uszkodzona w części. Trudno jednoznacznie ocenić zaistniały stan, 

dlatego zdaniem Wójta, nieodłącznym elementem procesu będzie budowa nowego 

odwiertu. Jest to związane z kosztami, Wójt poinformował, Ŝe złoŜy propozycję do 

budŜetu w roku przyszłym. Jakość wody jest określona przez Powiatową Stację Sanitarno 

– Epidemiologiczną, badania są pozytywne, nie ma bakterii, ani zagroŜenia zdrowia. Wójt 

dodał, Ŝe przyczyną tego stanu moŜe być takŜe tamowanie odpływów wody do rzeki. 

Zostaną przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami, którzy mają pozwolenia 

wodnoprawne na tamowanie wody. Zdaniem Wójta jest to duŜy problem, który w roku 

przyszłym trzeba załatwić. Rozpoczęcie prac będzie wiązało się ze wstrzymaniem na jakiś 
czas dostaw wody z Czempisza do znacznej części gminy. śeby rozpocząć jakiekolwiek 

prace, to w Brzezinach musi być zapewniony zapas wody, wówczas Czempisz moŜna 

przełączyć do Brzezin, a z Pieczysk dostarczyć wodę do pozostałych miejscowości. 

Nadarza się moŜliwość złoŜenia wniosku do PROW, w ramach tych środków jest szansa 

na wykonanie nowego zbiornika w Brzezinach. Wójt przedstawił zasady punktacji 

wniosku. 

 

Radna Sylwia Lazarek zauwaŜyła, Ŝe proponowane rozwiązanie dotyczy przyszłego roku. 

Zdaniem radnej woda nie jest drogą, która moŜe poczekać, zasugerowała, Ŝe moŜe  

w zaistniałej sytuacji warto rozwaŜyć rezygnację z jakiejś inwestycji. Problem jest powaŜny i 

nie powstał w tamtym roku, problem zaczął się w poprzedniej kadencji i pojawiał się kaŜdej 

zimy. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, Ŝe sytuacja nie jest tragiczna, 

gdyby się zdarzyło, Ŝe woda jest niezdatna do picia, to będą uruchamiane działania 

dostarczenia wody z Pieczysk i Brzezin. Nawet gdyby w tej chwili przystąpiono do 

inwestycji, to nie wcześniej jak jesienią nastąpiłaby jej realizacja, trzeba wykonać 
dokumentację, znaleźć środki, uzyskać pozwolenie na wykonanie inwestycji. Wójt zapewnił, 

Ŝe rozwaŜy kwestię, czy uda się zrobić coś z istniejącą studnią, jeŜeli będzie na to realna 

szansa i budŜet udźwignie środki, to zadanie będzie wykonane w bieŜącym roku, ale jeŜeli 

nie, to Wójt będzie szukał środków w roku przyszłym. 

 

Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy nie moŜna byłoby w obecnej chwili przyłączyć 
Czempisza do Brzezin. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, Ŝe nie będzie takie 

rozwiązanie w pełni funkcjonować, gdyŜ będą braki w Piegonisku i Fajum, równieŜ 
przyłączenie Czempisza do Pieczysk nie zapewni wszystkim wody. Wójt dodał, Ŝe po 

rozliczeniu roku poprzedniego, będzie wiadomo, jakimi środkami dysponuje budŜet.  

Wykonanie dodatkowego zbiornika w Brzezinach, spowoduje wyrównanie niedoborów wody. 

 

Radna Sylwia Lazarek o godz. 11
10 

opuściła obrady sesji. 

 

Wójt zapewnił, Ŝe spoŜywanie wody nie zagraŜa Ŝyciu, przepisy dotyczące jakości wody są 
dość rygorystyczne, nie ma obawy, Ŝe ktoś będzie miał problemy zdrowotne. 

 

- Wójt poinformował, Ŝe inicjatywa sprzedaŜy stawu w Przystajni-Folwark naleŜała do 

Wójta, nikt nie zwracał się z prośbą o wykup. Teren ten, jeŜeli będzie kolejny raz 

komukolwiek wydzierŜawiony, to musi znaleźć się zgodnie z prawem w wykazie, 

wówczas Gmina musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne, koszt przygotowania 

pozwolenia to około 3 tys zł, mapa około 1 tys zł. Mając na uwadze, Ŝe rocznie z 

dzierŜawy tego terenu wpływa do budŜetu Gminy 100 zł, bezcelowym jest przeznaczanie 

4 tys zł na powyŜszy cel. Zdaniem Wójta lepszym rozwiązaniem jest sprzedaŜ gruntu w 

drodze przetargu nieograniczonego. KaŜdy moŜe nabyć nieruchomość. 
 



Radny Roman Witoński zapytał, czy do tej pory pozwolenia wodnoprawne były potrzebne, 

czy jeŜeli ktoś dzierŜawił teren przez 10 lat, to kaŜdego roku pozwolenie było wydawane. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, Ŝe pozwolenie wodnoprawne 

wydaje się na okres 10 lat. 

 

Radny Roman Witoński zapytał, czy w związku z tym dzierŜawca dzierŜawi teren przez 10 

lat. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, Ŝe dzierŜawa nie ma nic 

wspólnego z pozwoleniem wodnoprawnym. 

   

Radny Roman Witoński zauwaŜył, Ŝe pozwolenie nie, ale przy wykupie dzierŜawa ma 

znaczenie, dlatego, Ŝe dzierŜawca ma prawo pierwokupu. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, Ŝe nie ma prawa 

pierwokupu, grunt będzie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

Radny Roman Witoński zauwaŜył, Ŝe na terenie parku w Przystajni, najpierw została zajęta 

sala OSP, straŜ nie ma dojścia, teraz się okazało, Ŝe staw jest gminny, do stawu równieŜ nie 

ma dojścia. Zdaniem radnego właściciel terenu w parku moŜe znów wykupić teren. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, Ŝe taki jest stan prawny  

z przeszłości. Staw będzie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego i kaŜdy moŜe ten 

teren kupić i nie będzie moŜliwości pierwokupu. Wójt dodał, Ŝe działka zostanie wyceniona 

przez rzeczoznawcę majątkowego. JeŜeli będzie wola Rady, Ŝeby przygotować wycenę, to na 

kolejnej sesji przedstawi radnym projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. Wójt 

wyjaśnił, Ŝe nie zna okoliczności sprzedaŜy terenem wokół stawu, nie miało to miejsca za 

kadencji obecnego Wójta. 

Wójt wyjaśnił, Ŝe zorientuje się co do wykonania wiaty przystankowej w Przystajni – Kolonii. 

Wójt wyraził opinię, Ŝe nie chciałby wydawać na takie zadania pieniędzy, kiedy stoi przed 

faktem zapłaty za odśnieŜanie i konieczność renowacji dróg po okresie zimowym. Na dzień 
dzisiejszy na odśnieŜanie wydatkowano kwotę 16 tys zł. Trzeba się zastanowić, czy w 

pierwszej kolejności wykonać wiatę, łatać dziury na drogach, czy nawozić drogi. Wójt 

zapewnił, Ŝe zna wszystkie potrzeby. Po rozliczeniu roku poprzedniego moŜna dyskutować, 
na co wydatkować środki. Wójt przypomniał, Ŝe budŜet na 2013 rok został uchwalony i w 

obecnej chwili nie ma Ŝadnych dodatkowych środków. 

 

Radny Michał Szczepaniak wyjaśnił, Ŝe pytanie było pretekstem do dyskusji, dlaczego 

autobus szkolny rano odbiera dzieci spod sklepu, ale juŜ po szkole zostawia je w Przystajni. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, Ŝe wyjaśni problem. 

 

- Wójt wyjaśnił, Ŝe informował na poprzednich sesjach, iŜ umowy z firmami wywozowymi 

odpadów komunalnych naleŜy zawierać na okres pół roku 

 

Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zauwaŜyła, Ŝe większość umów była zawierana kilka lat 

temu. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, Ŝe te umowy naleŜy 

wypowiedzieć, stosownie do okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie. 

Wójt dodał, Ŝe uwaga jest bardzo słuszna. 

 

Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zapytała, czy od 1 lipca br. na pewno gospodarkę 
śmieciową przejmuje Gmina. 



 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, Ŝe: 

- od lipca br. gospodarowanie odpadami będzie zadaniem Gminy, przypomniał, Ŝe podjęto 

stosowne uchwały. Gmina ogłasza przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów z terenu Gminy. Wójt dodał, Ŝe w ubiegłym roku informował o konieczności 

rozwiązywania umów z firmami wywozowymi, dodatkowo ponownie z Urzędu Gminy 

zostaną rozesłane stosowne kurendy. Wójt dodał, Ŝe co do kwestii moŜliwości 

przyłączenia mieszkańców Czempisza do wodociągu z Brzezin. 

-  w perspektywie w Czempiszu planuje się wykonać podobny zbiornik jak w Brzezinach, 

wówczas moŜna byłoby połączyć rurociągi z Pieczyskami. W Brzezinach zaprojketowany 

jest zbiornik 150 m
3, 

który zaspokoi problemy z wodą w Brzezinach i pozwoli uzupełnić 
niedobory wody w Czempiszu. 

- jeŜeli odpady śniegu w poprzednim okresie nie były tak intensywne, to odśnieŜane były 

najwaŜniejsze ciągi komunikacyjne. W dniu dzisiejszym odśnieŜany jest cały teren 

Gminy, musi to jednak potrwać w czasie. 

- odbyło się zebranie z mieszkańcami Zajączek i Wrzącej na temat odpłatności za odpady 

komunalne. Wójt wyjaśnił, Ŝe naleŜy dać czas na rozpoczęcie działań w zakresie 

gospodarki odpadami, na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy wystarczy środków. Zdaniem 

Wójta dotychczasowe opłaty za odbiór odpadów równieŜ nie były sprawiedliwe. Zarówno 

gospodarstwa dwuosobowe, jak i te, w których jest więcej osób płaciły jednakowo. 

Zdaniem Wójta trzeba poczekać, Ŝeby móc określić rzeczywisty stan wpływów z opłat, 

ilości śmieci i wówczas zastanowić się nad ewentualną propozycją jakichkolwiek zmian w 

opłatach. Wójt zapewnił, Ŝe celem działania władz gminnych jest prowadzenie gospodarki 

odpadami dobrze i bez szkody dla mieszkańców. 

- wszystkie uchwały dot. gospodarki odpadami zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

nadzór Wojewody, w Regulaminie utrzymania i czystości na terenie Gminy uchylono 

kilka zapisów, które zostały niepotrzebnie z niektórych ustaw powielone w regulaminie. 

Wszystkie uchwały są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. Wójt dodał, Ŝe mieszkańcy będą płacić podatek na podstawie wydanej 

decyzji administracyjnej, nie będzie zawierał umów z firmą wywozową jak było 

dotychczas. 

 

Ad.10 
 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 

 

Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o. Brzeziny Piotr Wolarz wyjaśnił, Ŝe w 

momencie, kiedy pojawiły się problemy z zapachem wody z wodociągu w Czempiszu, zlecił 

wykonanie stosownych badań przez Sanepid. Dodał, Ŝe nieprzyjemny zapach pojawia się po 

przegotowaniu wody. Woda jest odpowiednio chlorowana i odpowiednio, zgodnie z 

przewidywanymi normami uwapniona. Bakteriologia wody po badaniach jest prawidłowa. 

Woda jest zdrowa. śeby rozwiązać problem trzeba zacząć inwestować. MoŜna wykorzystać 
istniejący system zasilania wody w Pieczyskach, być moŜe warto byłoby zrobić w Czempiszu 

przepompownię, która pompowałaby wodę na dalsze tereny – Sobiesęki i Fajum. W obecnej 

chwili nie da się połączyć instalacji znajdującej się w Pieczyskach z Czempiszem, gdyŜ woda 

nie dotrze do Sobiesęk i Fajum, a w Przystajni pod wpływem zwiększonego ciśnienia 

zniszczeniu uległyby przyłącza wodociągowe. 

Zdaniem Prezesa konieczna jest w pierwszej kolejności modernizacja stacji uzdatniania wody 

w Brzezinach, gdzie konieczny jest zbiornik. Nie ma moŜliwości przyłączenia Brzezin do 

Czempisza, rozbiór wody bez budowy nowego zbiornika, spowodowałby zniszczenie studni  

w Brzezinach. 

Prezes poinformował, Ŝe dla Brzezin rozbiór wody wynosi 800-1000 m na dobę, dla 

Czempisza 600 m na dobę, dla Pieczysk do 400 m. W okresie letnim jest 100 % wzrost 

rozbioru wody. 



Prezes dodał, Ŝe inwestycję w Czempiszu moŜna wykonać na dwa sposoby, część środków na 

remont studni wygospodarować ze środków budŜetu gminy, ewentualnie wliczyć koszty w 

taryfę za wodę na przyszły rok, być moŜe w przyszłym roku pojawią się środki unijne, 

w ramach których moŜna będzie dofinansować inwestycje. 

 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, Ŝe będzie szukał rozwiązania sytuacji 

w Czempiszu jeszcze w tym roku, co nie oznacza, Ŝe środki znajdą się w tym roku. Ubiegły 

rok, jeŜeli chodzi o gospodarkę wodną nie był zły, problem pojawił się ponownie w tym roku. 

Wójt zapewnił, Ŝe nie ma złej woli i najpóźniej w roku przyszłym problem będzie musiał być 
rozwiązany. 

 

Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o. Brzeziny Piotr Wolarz poinformował, Ŝe 

przedstawiał w ubiegłym roku ofertę Zakładu na odbioru ścieków dowoŜonych, zapewnił, Ŝe 

ponowi ją dla mieszkańców w roku bieŜącym. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił projekt rozbudowy stacji 

uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny. Poinformował, 

Ŝe Gminy przygotowują na prośbę PROW  i WRPO propozycje inwestycji wodno – 

ściekowych. Do roku 2020 gospodarka wodno-ściekowa oprócz modernizacji dróg jest 

priorytetowym zadaniem w Gminie. NajwaŜniejszymi zadaniami będzie budowa oczyszczalni 

ścieków i modernizacja hydroforni. TakŜe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

przewidział w pierwszym priorytecie gospodarkę wodno-ściekową. Wójt przedstawił kryteria 

uzyskania dofinansowania przy realizacji przedmiotowych inwestycji. 

Wójt poinformował, Ŝe najbardziej potrzebne znaki drogowe wnioskowane przez sołtysów  

w miejscowościach: Aleksandria, Czempisz, Jamnice, Sobiesęki, Piegonisko –Wieś, 
Chudoba, Piegonisko –Pustkowie, Fajum, Dzięcioły, Przystajnia – Kolonia, ul. 

Krawczykowskiego zostały zlecone do wykonania. Zabezpieczono środki w wysokości 5 tys 

zł. Wójt dodał, Ŝe w roku bieŜącym nie będzie środków na kolejne znaki, kolejna grupa 

znaków będzie zakupiona w roku następnym. 

Wójt przedstawił wykaz dróg gminnych do realizacji na lata 2013-2020. Wykaz stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wyjaśnił, Ŝe wykaz przedstawia zamierzony plan, 

nie obejmuje wszystkich dróg. Wójt poprosił o ewentualne uwagi, dodał, Ŝe propozycja nie 

oznacza, Ŝe w taki sposób będzie przebiegała realizacja zadań na drogach. Jest to projekt. 

Podobny plan został zrealizowany w latach poprzednich. Zakresy prac na poszczególne 

zadania są orientacyjne, zadania mogą być zrealizowane w zaleŜności od posiadanych 

środków, w wykazie nie ujęto remontów utrwalania powierzchniowego i chodników. Wójt 

dodał, iŜ chciałby zrealizować inwestycje w zaplanowanym zakresie na 2013 i 2014 rok. 

 

Sołtys wsi Fajum Lesław Karczmarek zauwaŜył, Ŝe w propozycjach nie uwzględniono 

miejscowości Fajum. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, Ŝe w Fajum planuje się utrwalenie 

powierzchniowe, a te nie zostały w wykazie uwzględnione, o czym poinformował  

w objaśnieniach do wykazu. Wójt przypomniał, Ŝe wykaz jest propozycją. 
W dalszej kolejności Wójt poinformował, Ŝe: 

- do końca lutego br. mija termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do tej pory 

spłynęło 150 wniosków. 

- na spotkaniu z dyrektorem Oddziału Rejonowego WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim 

Panem Łukaszem Kuroszczykiem i Panią Ireną Sójka – inspektorem, na temat utrzymania 

cieków naturalnych rzek, przebiegających na terenie Gminy. Procent modernizacji 

urządzeń podstawowych jest coraz to lepszy i w 2011 roku wyniósł – 37%, w 2012 roku – 

50,9%, a na rok 2013 planuje się do odtworzenia całą rzekę Pokrzywnicę (ponad 14,5 km) 

i na Strudze Grzymaczewskiej na odcinku 7,3 km odmulanie skarp oraz wykoszenie dna. 



Prace będą wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. 

Wójt poinformował, Ŝe skierował kolejne pismo z prośbą o przeprowadzenie prac na rzece 

śurawce od mostu do rzeki Prosny i na rzece Jamnicy. Dyrektor WZMiUW udzielił 

informacji, Ŝe uda się w roku bieŜącym wykonać przedmiotowe prace. 

- jeŜeli zajdzie potrzeba, będą planowane kolejne zebrania na temat gospodarki odpadami, 

od 1 marca br. stanowiska ds. gospodarki odpadami będą ulokowane w pok. 15 

 

 

Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał, czy skończyły się sprawy sądowe 

dotyczące gruntów pod zbiornik. ZauwaŜył, Ŝe staw przeznaczony do sprzedaŜy znajduje się 
na terenie parku, jest to ostatni areał, który moŜna sprzedać. Sołtys dodał, Ŝe nigdzie w Polsce 

nie było tak, Ŝeby były rozparcelowane parki. W naszej Gminie park jest rozparcelowany, 

wydzielona dla OSP działka została wchłonięta, teraz proponuje się sprzedać staw. Sołtys 

zapytał, czy właściciel będzie musiał równieŜ uzyskać pozwolenie wodno-prawne. 

Sołtys zwrócił uwagę, Ŝe przyczyną problemów na hydroforni w Czempiszu, są zastawki, 

które kolejno od hydroforni naleŜy usunąć, na terenie jest przeprowadzona melioracja. Sołtys 

dodał, Ŝe studnia nie ma izolacji, dlatego wody stojące z traw przedostają się do studni. 

 

Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o. Brzeziny Piotr Wolarz odpowiedział, Ŝe ze 

zmeliorowanego terenu trzeba odprowadzić wodę. 
 

Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel poprosiła, Ŝeby w przedłoŜony przez wójta wykaz dróg 

do modernizacji wpisać drogę od Jamnic do RoŜenna. 

 

Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zauwaŜył, Ŝe działki w Przystajni nie naleŜy 

sprzedawać, ale podnieść wysokość czynszu. 

 

Sołtys wsi Czempisz GraŜyna Misiak zauwaŜyła, Ŝe Wójt obiecał mieszkańcom Zaleśnej, Ŝe 

droga w tej miejscowości będzie pobudowana w latach 2011-2012, droga nie jest planowana 

w roku 2013, moŜe będzie w 2015. Sołtys dodała, Ŝe mieszkańcy kierują pytania w sprawie 

wykonania drogi. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, Ŝe wykonanie drogi 

zaplanował (optymistycznie) na 2015 rok. 

 

Sołtys wsi Czempisz GraŜyna Misiak stwierdziła, Ŝe jeŜeli była obietnica wykonania na 

2011-2012, a jeŜeli nie wyszło, to droga powinna być ujęta do wykonania w 2013 roku. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, iŜ nigdy nie mówi, Ŝe dana 

inwestycja będzie wykonana na pewno. Wójt przypomniał, Ŝe zawsze informuje, Ŝe będzie się 
starł wykonać dane zadanie, jeŜeli pozwolą na to środki. Często pojawiają się inwestycje, 

które muszą być wykonane w pierwszej kolejności, dlatego inne muszą być przesunięte  

w czasie. Wójt dodał, Ŝe przygotował harmonogram, który wyznaczy plan działań na przyszłe 

lata. 

 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz zauwaŜył, Ŝe proponowane inwestycje drogowe są 
propozycjami. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do kwestii poruszonej przez 

sołtysa Henryka Maciuszczaka w sprawie sprzedaŜy gruntu w Przystajni. ZauwaŜył, Ŝe sołtys 

był w tamtym okresie radnym, zapytał jak to się stało, Ŝe teren parku został sprzedany. 

 

Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak odpowiedział, Ŝe wszystko działo się po 

wojnie w latach 50-tych. Dodał, Ŝe nigdzie w Polsce nie są rozprzedawane parki. 

 



Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zauwaŜył, Ŝe oficjalnie teren nie jest 

parkiem. Dodał, Ŝe oczekuje stanowiska Rady w sprawie sprzedaŜy przedmiotowego gruntu. 

 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz poinformował, Ŝe na kolejną sesję Rada Gminy 

zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Przewodniczący Rady oddał głos Zastępcy Wójta Zbigniewowi Słodowemu. 

 

Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, Ŝe na kolejną sesję Rady Gminy 

przygotuje szczegółowe sprawozdanie nt. bezrobocia za rok poprzedni. 

W GOPS-ie realizowane są dwa projekty: 

1. Twoja Alternatywa – realizowany w ramach Kapitału Ludzkiego skierowany do 12 

osób niepełnosprawnych z terenu Gminy, które są w wieku aktywności zawodowej i 

ze względu na swoją trudną sytuację materialno-bytową i niepełnosprawność mają 
moŜliwość podniesienia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w następujących kursach – 

opiekuna osób starszych, kierowcy wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, 

pracownika administracyjno-biurowego oraz kurs prawa jazdy kat.B. Trwa nabór. 

2. Twój Krok w Przyszłość – skierowany do 13 osób bezrobotnych, którzy korzystają ze 

wsparcia miejscowego GOPS-u. Program przewiduje bezpłatne uczestnictwo w 

warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursach zawodowych, kursie na prawo 

jazdy kat.B i C, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs koparko-ładowarki, z projektu mogą 
być równieŜ sfinansowane indywidualne szkolenia. 

W chwili obecnej w Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 8 osób w ramach prac 

interwencyjnych, od 1 marca br. będzie zatrudnionych 7 staŜystów, 2 osoby na roboty 

publiczne oraz 3 osoby w ramach prac społecznie-uŜytecznych. 

Zastępca poinformował, Ŝe regulamin funkcjonowania boiska ORLIK w większości boisk jest 

podobny, waŜniejszy jest plan zajęć. Do tej pory zainteresowanie zajęciami na boisku zgłosiły 

grupa siatkówki, sekcja piłki noŜnej OLIPMIA, grupa osób zainteresowanych grą  
w koszykówkę oraz grupa młodzieŜy z Brzezin zainteresowana grą w piłkę noŜną. Zastępca 

poinformował, Ŝe zaplanowano spotkanie z animatorami boiska w celu ustalenia planu zajęć. 
Plan będzie dostosowany do potrzeb. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, Ŝe moŜna zgłaszać osoby 

chętne do wzięcia udziału w w/w projektach systemowych realizowanych przez GOPS. 

 

Radny Andrzej Zmyślony zapytał, czy jest regulamin ORLIKA. 

 

Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy odpowiedział, Ŝe jest regulamin boiska. 

 

Radny Andrzej Zmyślony porosił o kopię regulaminu. 

 

 
Ad.11 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXII 

sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 12
35

. 

 
 

 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

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

 


