
 

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

 
odbytej w dniu 09 kwietnia 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1500. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15.  
Radna Sylwia Lazarek opuściła obrady sesji o godz. 1600. 
 
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. Krzysztof Grabowski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
5. Krzysztof Nosal - Starosta Powiatu Kaliskiego 
6. Mirosław Ścisły – Komendant Miejski Policji w Kaliszu 
7. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
8. 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. Przedstawienie sprawozdania za rok 2013 z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Brzeziny. 

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2013 roku. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki 
- uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy 

Brzeziny 
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Brzeziny na lata 2012-2020 
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria 



  

- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych  
w miejscowości Pieczyska i Jagodziniec gm. Brzeziny 

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

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Przystajnia, obręb Przystajnia Wieś, gm. Brzeziny 

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

- użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny 
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz zniesienie 

dotychczasowej służebności ustanowionej na działce gruntu 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  

w Brzezinach za 2013 rok 
- stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Jamnice” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny” 

- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice” 
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Brzeziny 

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

                        
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – Krzysztofa Grabowskiego – członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego, radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika, 
sekretarza, Krzysztofa Nowaka – radnego powiatowego. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu w pkt.8 następujących projektów uchwał: 
 
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa 

stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

- w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Bądźmy razem” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII – „Promocja 
integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” 
Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie” 

 
W związku z powyższym Przewodniczący obrad zaproponował następujące brzmienie pkt. 8 
porządku obrad: 
 
„8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 



  

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki 
- uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy 

Brzeziny 
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Brzeziny na lata 2012-2020 
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych  

w miejscowości Pieczyska i Jagodziniec gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości 

Jagodziniec gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Przystajnia, obręb Przystajnia Wieś, gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 

najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
- użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny 
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz zniesienie 

dotychczasowej służebności ustanowionej na działce gruntu 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  

w Brzezinach za 2013 rok 
- stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Jamnice” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny” 

- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice” 
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Brzeziny 
- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Bądźmy razem” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII – „Promocja 
integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie” 

 
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, że 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 radnego Stanisława Walaszczyka. 
Zaproponowany radny została wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
Ad.3 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXI/14 z ostatniej sesji nadzwyczajnej 
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 XXXI/14 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.01.2014 r. 
został przyjęty 15 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Krystyna Wachowska. Sprawozdanie stanowi  
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady powitał Starostę Powiatu Kaliskiego Krzysztofa Nosala. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Sylwia Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej poszczególnych komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
15 głosami za. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz oddał głos Wójtowi Gminy Brzeziny. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki powitał Krzysztofa Grabowskiego - członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. Wójt poinformował, że dzięki wieloletnim staraniom Pana 
Grabowskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył pokaźne środki na 
zakończenie inwestycji budowy drogi w Czempiszu (tzw. Traktu Wieluńskiego). 
Wójt dodał, że środki na przedmiotową inwestycję zadeklarował także Starosta Kaliski. 
Inwestycja była do tej pory realizowana etapami, dzięki środkom finansowym z Powiatu 
Kaliskiego, Funduszu Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego i budżetu Gminy.  
W dniu dzisiejszym Rada Powiatu Kaliskiego przyznała środki w wysokości 200 tys zł na 
ostatni etap budowy przedmiotowej drogi. 
Wójt dodał, że na obecną chwilę jest przygotowana kompleksowa dokumentacja inwestycji.  
Podkreślił, że wspólnie z samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowanych jest 
wiele innych zadań m.in. konserwacja urządzeń melioracji wodnych, a z Powiatem Kaliskim 
zadania tj. dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, wspólna budowa chodników. 
Wójt poprosił Starostę o zabranie głosu i przedstawienie informacji nt. realizacji innych 
inwestycji, a zwłaszcza planów, dotyczących budowy drogi powiatowej Kalisz- Dzięcioły – 
Chudoba. 
 
Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal podziękował za zaproszenie na sesję Rady 
Gminy. Przypomniał dyskusję, kiedy Gmina przejmowała drogę nt. przebudowy. Starosta 
podkreślił zaangażowanie w budowę Traktu Wieluńskiego na trzech szczeblach samorządów 
– Gminy, Powiatu i Województwa. Jest to efekt modelowej współpracy samorządów. Starosta 
poinformował, że na sesji Rady Powiatu w dniu dzisiejszym podjęta została uchwała w 
sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację w/w inwestycji w kwocie 200 tys zł  



  

Wyraził nadzieję, że kwota dofinasowania będzie wystarczająca, żeby zakończyć inwestycję. 
Starosta podziękował wszystkim za dobre decyzje. Starosta zaapelował do wszystkich, aby 
przekazywać mieszkańcom informację, że dzięki dobrej współpracy samorządów udało się 
wykonać zadanie, mieszkańcy powinni wiedzieć, że reprezentują ich ludzie, którzy myślą 
pozytywnie, patrzą w jednym kierunku i próbują zrobić coś dobrego. 
 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podziękował za 
zaproszenie na sesję Rady Gminy. Poinformował, że w tym roku jest zdecydowanie mniej 
środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego niż w latach poprzednich, w roku 
ubiegłym gminy otrzymywały po 370 tys zł, a w tym roku maksymalnie po 129 tys zł. Fakt, 
że udało się wygospodarować dla Gminy Brzeziny dodatkowe pół miliona złotych nie był 
łatwy. Poinformował, że od początku swojego urzędowania w swoich założeniach miał na 
uwadze dokończenie budowy Traktu Wieluńskiego w związku z tym w ubiegłym roku pomoc 
na odcinek tej drogi otrzymała Gmina Czajków, pow. ostrzeszowski w wysokości pół miliona 
złotych, a w roku bieżącym również przyznano tej gminie dofinansowanie - na dokończenie 
przedmiotowego odcinka drogi po swojej stronie. Dzięki deklaracji Gminy Brzeziny i 
Powiatu Kaliskiego, udało się pozyskać środki na dokończenie budowy przedmiotowej drogi. 
Pan Grabowski dodał, że zainteresowanie drogą okazał także Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. Dzięki decyzji Zarządu i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Gmina 
Brzeziny w sumie otrzymuje kwotę 629 tys zł, z tego 500 tys zł jest przeznaczone na budowę 
Traktu Wieluńskiego. 
Pan Krzysztof Grabowski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dodał, że na 
przestrzeni ostatnich czterech lat z budżetu województwa z każdym rokiem przybywało 
środków na budowę dróg gminnych, w 2011 – Gmina Brzeziny otrzymała 160 tys zł, w 2012 
r. – 250 tys zł, w 2013 r. – 370 tys zł, a w roku bieżącym prawie 630 tys zł, dodał, iż nie 
oznacza to jednak, że w przyszłym roku również będzie więcej pieniędzy. W ciągu czterech 
lat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Powiat Kaliski otrzymał kwotę ponad 10,5 
mln zł. 
Pan Krzysztof Grabowski podziękował Staroście Powiatu Kaliskiego, iż mimo trudności 
udało się wygospodarować środki, Wójtowi i radnym Gminy Brzeziny za podejście do 
sprawy ze zrozumieniem. Przekazał Wójtowi umowę na udzielenie pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w/w zadań. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki w imieniu radnych, sołtysów, mieszkańców i władz 
samorządu podziękował za starania podjęte w celu dofinansowania inwestycji, która zakończy 
pewien temat, a dodatkowe środki z Powiatu czynią ją wykonalną. Na dzień dzisiejszy w 
budżecie gminy na powyższy cel przeznacza się środki w wysokości 231 tys zł, łączna kwota 
inwestycji to 931 tys zł brutto. Wójt dodał, że jeżeli po przetargu pozostaną środki, to Gmina  
i Powiat zadeklarowały, że zostaną one przeznaczone tylko i wyłącznie na modernizację dróg. 
W planie jest realizacja innych wspólnych inwestycji, tj. budowa drogi powiatowej w 
Brzezinach (do szkółki leśnej ). 
Wójt podziękował przedstawicielom władz Województwa i Powiatu za obecność i szansę 
wykonania drogi Brzeziny – Czempisz. Podziękował Panu Krzysztofowi Grabowskiemu za 
wszystkie otrzymane środki z budżetu województwa, poprosił o przekazanie podziękowania 
na forum Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marszałkowi, Wicemarszałkom i radnym 
Sejmiku.  
 
Radna Sylwia Lazarek opuściła obrady sesji o godz. 1600. 
 
Wójt podkreślił, że duże znaczenie dla inwestycji miała również współpraca z Powiatem 
Ostrzeszowskim i gminami – Czajków i Kraszewice. 
Podkreślił, że w przyszłości w pozyskaniu środków zewnętrznych będzie miała znaczenie 
współpraca samorządów. 
Wójt dodał, że ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego będzie 
wykonana również droga we Wrzącej, na odcinku 1,2 km o nawierzchni asfaltowej. 



  

Mając na uwadze dobre relacje i korzystając z okazji obecności członka zarządu 
Województwa Wielkopolskiego, wójt poruszył kwestię planów modernizacji drogi 
wojewódzkiej nr 449. Zauważył, że droga jest częściowo naprawiana z roku na rok, ruch na 
drodze jest nasilony, wreszcie poruszają się po niej pojazdy o znacznej ładowności. W 
związku z powyższym Wójt zgłosił potrzebę wykonania przebudowy przedmiotowej drogi, 
która mogłaby objąć wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, modernizację mostu w 
Brzezinach, budowę ronda. Poprosił o ustosunkowanie się do przedmiotowej kwestii, zapytał, 
czy jest jakaś szansa na realizację, chociaż części inwestycji. Wójt dodał, że Gmina jest także 
zainteresowana przebudową drogi powiatowej w kierunku Chudoby. Wyraził wolę 
współpracy przy realizacji inwestycji w perspektywie czasu.  
 
Radny Roman Witoński zapytał na jakim etapie jest budowa Zbiornika Wielowieś 
Klasztorna, gdyż na łamach prasowych były wypowiedzi, że budowa ruszy w tym roku. 
Radny zapytał na jakiej podstawie Pan Krzysztof Grabowski wypowiadał się na ten temat, 
czy są nowe ustalenia, plany w tej kwestii. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak poinformował, że droga w Przystajni jest 
wykonana także dzięki władzom powiatu i województwa. Sołtys zauważył, że nadbudowa 
poboczy zdaje egzamin, ale sprysk poprawiłby ich jakość, sołtys zgłosił potrzebę wykonania 
chodnika na odcinku około 60-70 m, na zjeździe jest najbardziej newralgiczny punkt, 
niebezpieczny dla użytkowników drogi, chodnik pomógłby uniknąć wypadku. 
Sołtys dodał, że pobocza drogi powiatowej na odcinku od piekarni w Brzezinach do 
Przystajni wymagają utwardzenia, gdyż nawierzchnia asfaltowa wykrusza się. 
Ponadto zwrócił uwagę, że rolnicy , którzy sprzedali ziemię pod zbiornik tracą na tym, 
ponieważ dzierżawy z Urzędem Marszałkowskim są droższe. Rolnikom chodzi o to, żeby nie 
przeciągać rozpoczęcia budowy zbiornika, ponieważ oddadzą pieniądze, które wzięli za 
sprzedaż gruntów. 
 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski odnosząc się do 
kwestii przebudowy drogi wojewódzkiej poinformował, że nie ma jeszcze ustalonych zadań. 
Poinformował, że wspólnie ze Starostą i Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem, który 
nadzoruje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadzą oględziny drogi. Pan 
Krzysztof Grabowski dodał, że chciałby, aby ta droga znalazła się w perspektywie na lata 
2014-2020, ale nie ma jeszcze żadnych ustaleń, ani uzgodnień co do planów inwestycyjnych 
dotyczących przedmiotowej drogi, dlatego nie może złożyć deklaracji, że ta inwestycja będzie 
realizowana. Analogicznie nie można zadeklarować, że będzie wykonany ciąg pieszo -
rowerowy w ramach programu budowy chodników prowadzących do szkół. Obecnie kończy 
się realizowany program, a nowe zadania będą dopiero przyjmowane do realizacji. Pan 
Krzysztof Grabowski zadeklarował, że będzie wspierał kwestie związane z powstaniem ciągu 
pieszo-rowerowego. Zapewnił, że kompleksowo widzi wszystkie potrzeby, wyjaśnił, że na 
terenie Województwa inwestycje są realizowane systematycznie, a w pierwszej kolejności te, 
zaplanowane dużo wcześniej, z których nie można zrezygnować tj. np. remont drogi  
w Powiecie Złotowskim. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapytał, czy jest szansa na wpisanie drogi 
wojewódzkiej do planu realizacji. 
 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wyjaśnił, że nie 
ma żadnych ustaleń, więc jest szansa. Odpowiedział, że nie będzie składał deklaracji  
w sytuacji, gdy nie ma żadnych ustaleń i nie wiadomo, czy będą możliwości realizacji 
inwestycji. 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski wyjaśnił, że 
nigdy nie składał deklaracji rozpoczęcia w 2014 roku budowy zbiornika Wielowieś 
Klasztorna. Taką deklarację złożył na konferencji prasowej w Kaliszu, ówczesny Wojewoda 
Dolnośląski, który był pełnomocnikiem Rządu ds. Programu Odra. W 2014 roku są 



  

podejmowane działania związane z przygotowaniem realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych złożył raport oddziaływania na 
środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Poznaniu złożyła około 80 zastrzeżeń, do których należy się ustosunkować, ale 
to nie oznacza zakończenia procedury, ponieważ wyjaśnienia mogą nie zostać uwzględnione, 
gdyż od decyzji RDOŚ mogą odwołać się ekolodzy, wówczas procedura będzie się 
wydłużała. Taka sytuacja jest ze zbiornikiem w Gołańczy pow. wągrowiecki, gdzie przez 
odwołania ekologów procedura trwa już ponad trzy lata. Ponadto nie wszystkie grunty są 
wykupione i nie wszystkie niestety będą, gdyż w niektórych przypadkach Wojewoda będzie 
musiał skorzystać ze „specustawy”, ponieważ właściciele nie godzą się na wykupy. Nie ma 
problemów z wykupami gruntów w Powiecie Kaliskim i Ostrzeszowskim, ale pojawiają się 
trudności w Powiecie Ostrowskim, ponieważ w ubiegłym roku nie wydano ponad 2 mln zł, 
dlatego, że Starosta Ostrowski nie wykupił gruntów od rolnika, który chciał sprzedać całe 
gospodarstwo, ale powierzchnia pod zbiornik stanowiła 80% tego gospodarstwa. 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski poinformował, że z 
budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczano środki również na inne inwestycje, 
min. Ośrodek Radioterapii w Kaliszu, który zostanie oddany w tym roku, inwestycja warta 
jest wiele milionów, ale bardzo potrzebna. Jest to pierwszy ośrodek zamiejscowy poza 
Poznaniem, który będzie służył głównie mieszkańcom Południowej Wielkopolski i nie tylko. 
Wykonywane są także prace konserwacyjne cieków melioracji podstawowej – rzek, w 2011 
roku środki na ten cel wynosiły ponad 30 mln zł, wcześniej z budżetu państwa rocznie 
przeznaczano kwotę 11 mln zł. Bardzo wiele tych prac udało się zrealizować na terenie 
Południowej Wielkopolski, a efekty są zauważalne.  
Pan Krzysztof Grabowski podziękował za zaproszenie na sesję, możliwość rozmowy  
i dyskusji, złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych – radości, spokoju, pogody ducha. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podziękował za przybycie na sesję, zapewnił, że przy 
dyskusji o drodze nie chciał wymuszać odpowiedzi, a uzyskać informację na temat jak sprawa 
postępuje. Złożył życzenia świąteczne. 
 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski odpowiedział, że 
nie składa deklaracji bez pokrycia, a jeżeli uda się wykonać zadanie, wówczas jest większa 
satysfakcja. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zaprosił na spotkanie z Wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem. 
 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski poinformował, że 
uzgodni datę spotkania, podczas którego przeprowadzone będą oględziny drogi 
wojewódzkiej. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz w imieniu Rady Gminy podziękował za przybycie na 
sesję Rady Gminy i wsparcie budżetu Gminy. 
Przewodniczący obrad oddał głos Staroście Kaliskiemu. 
 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal odniósł się do wypowiedzi Pana Krzysztofa Grabowskiego 
nt. drogi wojewódzkiej. Poinformował, że na wczorajszym Konwencie Starostów z udziałem 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego odbyła się debata, 
na której trwały rozmowy nt. negocjacji nowego Wielkopolskiego Programu Regionalnego na 
lata 2014 +, w którym proponuje się środki, także na budowę dróg lokalnych. Są uzgodnione 
pewne zapisy, które będą dalej konsultowane z ministerstwami polskimi i Komisją 
Europejską, jeżeli uda się przeprowadzić konsultacje do połowy lipca br., to być może, że 
jeszcze obecna Komisja Europejska zaakceptuje proponowane rozwiązania. Zdaniem Starosty 
przedmiotowa droga dobrze wpisuje się w tzw. sieć europejską, droga łączy trasę S8 (trasę 



  

międzynarodową) z drogą nr 12, przechodzącą przez Błaszki, a to bardzo dobry argument 
przy dofinansowaniu. 
W dalszej kolejności Starosta poruszył kwestię Szpitala Wojewódzkiego w Kaliszu, który 
wraz z Ośrodkiem Radioterapii będzie stanowił duży kompleks. Od kwietnia br. w szpitalu 
jest pogotowie ratunkowe, tzw. wieczorynka (pomoc weekendowa i wieczorowa po godz. 18). 
Zdaniem starosty w szpitalu jest kompleksowa obsługa pacjentów, wszystkie poradnie 
mieszczące się w szpitalu mają kontrakty z NFZ. 
Starosta podziękował Radzie Gminy i Wójtowi za zrozumienie i współpracę z samorządem 
Powiatu. Podkreślił, że dzięki tej dobrej współpracy udało się wykonać wiele inwestycji 
drogowych. 
Starosta poinformował, że w nowym rozdaniu w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych droga Godziesze-Chudoba jest priorytetowym zadaniem. Zapewnił, że 
będzie przekonywał radnych do złożenia wniosku o dofinansowanie na przedmiotową drogę. 
Wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi Godziesze – Chudoba musi się zmieścić  
w kwocie 6 mln zł, ponieważ środki powyżej tej kwoty mogą pochodzić tylko z budżetu 
samorządu. Zdaniem Starosty tak należy zrobić kosztorys, żeby wykorzystać maksymalnie 
kwotę dofinansowania i wykonać taki zakres, na ile wystarczy środków. 
Starosta dodał, że Powiat Kaliski i Gmina Brzeziny, jako jedni z nielicznych samorządów 
współpracują z Lasami Państwowymi przy budowie drogi powiatowej przy osiedlu Generała 
Zajączka w Brzezinach biegnącej w kierunku szkółki leśnej. 
Starosta nie zgodził się z sołtysem wsi Przystajnia, który mówił, że podwyższają się 
dzierżawy za grunty. Starosta podkreślił, że nie zna stawek czynszu dzierżawnego, które mają 
rolnicy z Urzędem Marszałkowskim, ale doskonale zna stawki, które są ze Skarbem Państwa. 
W porównaniu do przychodów, które rolnicy mają z dopłat bezpośrednich, to są to 
symboliczne stawki. Zapewnił, że Starostwu także zależy na szybkiej budowie zbiornika, 
dlatego wszystkie środki na wykupy są wykorzystane przez Powiat. 
Starosta zauważył, że wspólnie z Wójtem i Prezesem Zakładu Obsługi Komunalnej w 
Brzezinach udało się zrekultywować tereny po wydobyciu torfu w Świerczynie. 
Odnosząc się do kwestii budowy chodnika w Przystajni Pan Krzysztof Nosal poinformował, 
że zna wszystkie potrzeby w tym zakresie, nie neguje ich, ale jest wiele innych zadań i na tym 
dzisiaj trzeba poprzestać. 
Starosta poinformował, że są prowadzone zaawansowane negocjacje z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie dot. termomodernizacji obiektu po byłej 
szkole podstawowej w Ostrowie Kaliskim.  
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku, nie 
wiadomo, czy uda się w tym roku zakończyć prace wewnątrz budynku. Trudno wskazać także 
ostateczny termin realizacji, zadanie ma być zrobione pragmatycznie, Starosta zapewnił, że na 
pewno będzie budynek wyremontowany i na pewno będzie zasiedlony. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapytał o szansę realizacji wspólnego projektu 
Powiatu Kaliskiego z gminami Powiatu na termomodernizację budynków użyteczności 
publicznej. 
 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal poinformował, że trwają negocjacje z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska, jest szansa realizacji projektu. 
Starosta poinformował, że zorganizuje spotkanie z Nadleśniczym w celu omówienia realizacji 
zdania przebudowy drogi powiatowej w Brzezinach, do jesieni inwestycja powinna być 
zakończona. 
 
Radny Sylwester Nowak powiedział, że cieszy się z budowy drogi Traktu Wieluńskiego, ale 
mieszkańcom jeszcze bardziej leży na sercu droga w kierunku Chudoby, której realizację 
zadeklarowano na przyszły rok. Radny zauważył, że w tym roku są wybory, może się zmienić 
Zarząd Powiatu, zapytał, czy w związku z tym jest możliwe, że nowe władze mogą odrzucić 
wniosek, czy takiej możliwości już nie będą miały. 
 



  

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal odpowiedział, że jeżeli zostanie złożony wniosek, który 
spełnia wszystkie wymagania, (a nie zdarzyło się, żeby złożony przez Powiat wniosek nie 
wygrał) to będzie realizowany przez przyszłego Starostę. W tej kadencji należy zadbać  
o dobry wniosek i o montaż finansowy, ponieważ w tym roku trzeba zaprojektować w 
budżecie pieniądze na rok 2015. 
 
Radny Andrzej Dulnik poinformował, że kilka razy poruszał na sesji, także w obecności 
Starosty temat złego stanu drogi powiatowej biegnącej z Ostrowa Kaliskiego przez Zagórną, 
Pieczyska, Czempisz. Radny zwrócił uwagę, że na wykonywane w tej sprawie telefony do 
Zarządu Dróg Powiatowych nikt nie reaguje. Droga jest w fatalnym stanie, wąska, wykrusza 
się asfalt, zakręt w Pieczyskach jest bardzo zaniedbany, a poruszanie się po drodze stwarza 
niebezpieczeństwo, droga nie nadaje się do użytku. Radny poprosił o zainteresowanie tą 
drogą, ponieważ dyrektor Zarządu Dróg nie reaguje na prośby. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że zostało umówione spotkanie z 
dyrektorem Sarzyńskim w sprawie odcinka drogi od drogi wojewódzkiej do Zagórnej. Do 
piątku problem zostanie zidentyfikowany, a propozycje zostaną przedstawione Staroście. 
 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal odpowiedział radnemu, że za każdą deklaracją idą 
pieniądze, a dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ma ograniczone wydatki. Starosta dodał, że 
osobiście decyduje o wydatkowaniu środków. Zapewnił, że poprosi dyrektora o szybką 
kalkulację naprawy, żeby usunąć mankamenty. Dodał, że nie będzie to naprawa 
kompleksowa. Starosta poinformował, że w budżecie Powiatu przeznaczono 300 tys zł na 
załatanie dziur w podstawowym zakresie. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapewnił, że wszystkie potrzeby są znane i należy ze 
spokojem podchodzić do wszystkich spraw, tak jak w Gminie tak i w Powiecie środki 
spływają i są wydatkowane przez cały rok. Wójt zauważył, że wszystkich spraw nie da się 
załatwić w jednym czasie. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zauważył, że stawki dzierżaw Urzędu 
Marszałkowskiego wzrosły, a plony są niskie. Dodał, że z Urzędu Marszałkowskiego są 
przesyłane zdjęcia i ceny budynków przeznaczonych do sprzedaży, które sołtys wywiesza na 
tablicy ogłoszeń, a z Powiatu nie ma takich informacji. Sołtys poprosił Starostę  
o ustosunkowanie się do prośby utwardzenia poboczy drogi od piekarni w kierunku 
Przystajni. 
 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal odpowiedział, że prace będą wykonywane w miarę 
możliwości. Starosta zauważył, że jest przedstawicielem Skarbu Państwa i jego obowiązkiem 
jest dbać o interes Skarbu Państwa, być efektywnym gospodarzem, podobnie postępują inne 
instytucje wydzierżawiające swoje grunty. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak przypomniała, że w ubiegłym roku prosiła o 
wyrównanie, albo zagospodarowanie w jakiś sposób poboczy na odcinku drogi Brzeziny - 
Czempisz. Do tej pory nikt się tą sprawą nie zainteresował, w tamtym tygodniu była łatana 
przedmiotowa droga, dzisiaj są już kolejne dziury. Sołtys przypomniała, że kilka razy prosiła 
o znaki drogowe – STOP na skrzyżowaniu drogi z Czempisza do Pieczysk na Trakcie 
Wieluńskim i od Głuszyny oraz o znak z nazwą miejscowości „Zaleśna”. 
 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal odpowiedział, że wszystkie w/w kwestie będą omówione 
na spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Sarzyńskim. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz podziękował Staroście Kaliskiemu za udział w sesji 
Rady Gminy. Powitał Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu Mirosława Ścisłego. 
 



  

Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły podziękował Wójtowi  
i Przewodniczącemu Rady za umożliwienie udziału w sesji. Przedstawił sytuację m.in. dla 
której przybył na sesję, poprosił o ustosunkowanie się do kwestii realizowanego cyklicznie od 
kilku lat w skali kraju, programu zakupu pojazdów policyjnych przy systemie 
współfinansowania przez samorządy, zainicjowanego przez Komendanta Głównego Policji. 
Poinformował, że w latach poprzednich jednostka kaliska, głównie przy współpracy 
samorządów kupowała pojazdy, które od 2008 roku służą na terenie Miasta i Powiatu 
Kaliskiego. W tym roku pojawiła się taka okoliczność, aby zakupić samochód. Komendant 
złożył Radzie Gminy propozycję wsparcia zakupu pojazdu dla Komisariatu Policji w 
Opatówku, który swym zasięgiem działania obejmuje Gminę Brzeziny. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poprosił o konkretną informację na temat wsparcia, 
zapytał, czy inne samorządy, będące w zasięgu Posterunku Policji w Opatówku wyraziły wolę 
wsparcia tego przedsięwzięcia. Wójt dodał, że są różne poglądy na ten temat, jakkolwiek 
bezpieczeństwo publiczne jest bliskie wszystkim. Mając na uwadze różne formy współpracy 
na przestrzeni lat, jeszcze z poprzednim komendantem, władze gminy mają różne odczucia, 
co do formy postępowania z naszym samorządem. Wójt przypomniał obietnice, że posterunek 
policji w Brzezinach będzie funkcjonował, z czym związane były pewne działania. 
Przypomniał, że Gmina dofinansowała zakup samochodu policyjnego, doposażony został 
posterunek, przeprowadzony był remont pomieszczenia, dofinansowywano zakup paliwa. 
Wójt wyraził zrozumienie do pewnych reorganizacji poprzedniego Komendanta, bo są 
czasem nieuniknione, kiedy jest trudny czas, ale władze Gminy Brzeziny miały nadzieję, że 
posterunek będzie funkcjonował na terenie Gminy. Wójt dodał, że wyrażał wstępnie wolę 
wsparcia zakupu radiowozu, ale ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć Rada Gminy 
po rozmowie i wyjaśnieniu przez Komendanta pewnych kwestii. Wójt poprosił komendanta o 
informację dotyczącą wysokości kwoty i zasad dofinansowania, kto składa wniosek o zakup 
samochodu i jak będzie wyglądała realizacja pomysłu. Wójt dodał, że trudno będzie 
zadecydować na tej sesji o dofinansowaniu zakupu samochodu, Gmina ma zaplanowane w 
budżecie dość znaczne zobowiązania finansowe. 
 
Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły podziękował za umożliwienie 
spotkania. Poinformował, że w ramach programu zostałby zakupiony radiowóz oznakowany 
w pełni wyposażony, gotowy do pełnienia służby, koszt zakupu wynosi 72 tys zł. 
Współfinansowanie po stronie samorządu stanowi 50%  tej wartości, czyli 36 tys zł, w 
kosztach współfinansowania uczestniczyłyby jeszcze dwie gminy – Opatówek i Godziesze 
Wielkie. Władze tych Gmin zadeklarowały, że jeżeli będzie solidarne podejście do tego 
zagadnienia, to dofinansują zakup samochodu. Na każdą z gmin kwota dofinansowania 
wyniosłaby 12 tys zł. Komendant dodał, że jeżeli decyzja Gminy Brzeziny nie będzie spójna z 
pozostałymi gminami, to Komenda Miejska nie będzie mogła uczestniczyć w programie. W 
ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu Gminy Opatówek i Starosty Kaliskiego wprowadzony 
został do służby na teren, m.in. Gminy Brzeziny, nowy radiowóz. 
Komendant wyjaśnił, że trudno mu się odnieść do działań i podejmowania decyzji przez 
poprzedniego Komendanta, które wówczas przyniosły niezadowolenie. Dodał, że wprowadził 
policję z powrotem do Brzezin. Na początku 2010 roku w strukturach Komendy Miejskiej 
Komisariatu Policji w Opatówku, który wówczas został utworzony nie było w ogóle policji  
w Brzezinach. Komendant przeprowadził reorganizację, która wprowadziła do Brzezin Zespół 
Prewencji, gdzie na stałe pracuje 3 policjantów, ta sama sytuacja jest w Godzieszach, reszta 
funkcjonariuszy pracuje w Opatówku. Dodał, że we wszystkich gminach Powiatu Kaliskiego 
funkcjonuje identyczny model – komisariaty w Opatówku, Koźminku i Stawiszynie posiadają 
większą liczbę policjantów, a pozostałe Gminy posiadają Zespoły Prewencji, w których 
pracuje 3 policjantów dzielnicowych. 
Komendant poprosił o pozytywne, przychylne podejście do prośby i wsparcie policji. Dodał, 
że aby uczestniczyć w programie deklaracja powinna być złożona do końca marca, 
Komendant wyjaśnił, że poprosił przełożonych o przedłużenie terminu do Świąt 



  

Wielkanocnych, wyraził obawę, że Komenda może nie skorzystać z programu, jeżeli decyzja 
może być podjęta na kolejnej sesji w maju. 
Komendant poprosił o pytania. 
 
Radna Marzena Szmaj zauważyła, że gdyby pojawił się jakiś problem wymagający 
interwencji policji, to należy zadzwonić do Komisariatu w Opatówku. Zapytała, czy 
policjanci z Zespołu Prewencji w Brzezinach podejmują bezpośrednie czynności udzielenia 
pomocy mieszkańcom Gminy w przypadku zgłoszenia jakiegoś zdarzenia. 
 
Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły wyjaśnił, że w procesie 
komunikacji, zasadniczym telefonem alarmowym jest nr 997, jest to linia dyżurnego 
Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, dyżurny dysponuje wszelkimi siłami. Jeżeli w 
Brzezinach jest radiowóz to zadysponuje ten radiowóz, ale jeżeli go nie ma na tym terenie to 
dyspozytor kieruje radiowóz znajdujący się możliwie najbliżej, a potem daje wsparcie. 
Komendant dodał, że w dzień powszedni na każdym terenie codziennie jest pełniona służba, 
nie musi to być służba z Brzezin, może być łączona, ale musi zapewnić obecność policjantów 
na danym terenie. 
 
Radny Roman Witoński wyraził opinię, że na dzisiejszej sesji trudno będzie się odnieść do 
kwestii dofinansowania zakupu radiowozu, dlatego, że radni zostali postawieni przed faktem, 
nie wiadomo, jakie są możliwości budżetu, radny dodał, że jeżeli są prośby o kwotę 3 tys zł 
na zakup lampy, a Pani Skarbnik mówi, że nie ma pieniędzy, to nie wiadomo, komu je zabrać, 
a komu dać. Taka kwestia musi być przedstawiona na komisjach, aby móc się odnieść do 
przedmiotowego wniosku. Radny zaproponował jedno wspólne posiedzenie komisji. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że na dzisiejszej sesji Rada Gminy może 
wyrazić wolę ewentualnego wsparcia zakupu pojazdu, ale środki finansowe mogą być 
przyznane na kolejnej sesji w formie uchwały, gdyż należy mieć na uwadze procedurę 
przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmian w budżecie. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy zauważył, że takie rozwiązanie jest jednoznaczne  
z zadeklarowaniem pieniędzy. 
 
Radny Roman Witoński zauważył, że deklaracja obliguje do zabezpieczenia w budżecie 
pieniędzy. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki stwierdził, że dzisiaj trzeba odpowiedzieć na pytanie, 
czy w ogóle jest deklaracja woli wsparcia. 
 
Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły poinformował, że jeżeli byłaby 
deklaracja wsparcia, pojawiają się konkretne propozycje, rozwiązania, które zapewniłyby 
możliwość realizacji, czy podjęcia tej decyzji, to taka okoliczność daje możliwość zakupu 
radiowozu. Dodał, że nie oczekuje podjęcia decyzji w dniu dzisiejszym. 
 
Radny Michał Szczepaniak stwierdził, że rozumie, iż dodatkowy radiowóz przydałby się  
policji. Radny zapytał ile konkretnie obecnie jest radiowozów na stanie Posterunku Policji  
w Opatówku i jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na nowy radiowóz. 
 
Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły odpowiedział, że rejon Brzezin 
obsługiwany jest przez Fiata Stilo, którego naprawa kosztuje więcej, niż wynosi jego wartość. 
Pojazd powinien być wycofany z użycia, ale na prośbę Komendanta jest pozostawiony, 
ponieważ policjanci muszą dojeżdżać na interwencję, czy zdarzenie. W Opatówku są dwa 
nowe samochody marki Kia – jeden wprowadzony w ubiegłym roku, jeden wcześniej, reszta 
pojazdów jest wycofana. 
 



  

Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy zapytał, gdzie jest drugi Fiat Stilo, który kupiła Gmina 
Brzeziny i Gmina Godziesze Wielkie. 
 
Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły wyjaśnił, że w tej chwili nie jest w 
stanie odpowiedzieć, który z tych samochodów jeździ. Poinformował, że nie odpowie 
bezpośrednio, żeby nie wprowadzać w błąd, dodał, że musiałby sprawdzić, wówczas może 
udzielić odpowiedzi. Wyjaśnił, że Fiat Stilo jest samochodem z roku 2004 lub 2005, 
eksploatacja w policji jest całkiem odmienna niż codzienne, prywatne użytkowanie pojazdu, 
więc ten samochód jest najprawdopodobniej skasowany. 
 
Radny Stanisław Walaszczyk stwierdził, że najważniejszą sprawą jest, czy Gminę stać na 
dofinansowanie. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zauważył, że termin zgłoszenia do programu był 
wyznaczony do końca marca, termin minął, zdaniem Przewodniczącego propozycja jest 
przedstawiona zbyt późno Radzie Gminy. 
 
Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły wyjaśnił, że do 31 marca 
komendanci powinni podpisać porozumienia z samorządami, jeżeli jest decyzja o zakupie w 
takim systemie, ale wyznaczony termin nie jest terminem ostatecznie zamkniętym, pojawiają 
się możliwości przesunięcia, z której Komenda Miejska Policji skorzystała, gdyż deklaracje 
przystąpienia do programu są jeszcze zbierane. Komendant poprosił o dobre odebranie 
prośby, wyjaśnił, że nie chciał wchodzić w kwestie złej komunikacji. 
 
Radna Genowefa Włodarczyk poprosiła o opinię w tej sprawie Skarbnika Gminy. 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik zauważyła, że decyzja należy do radnych gminy. Wyjaśniła, 
że w budżecie są określone środki i należy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli będzie 
decyzja o przeznaczeniu środków na powyższe zadanie, to wiadomo, że nie będzie środków 
na inny cel. 
 
Radna Krystyna Wachowska poprała wniosek radnego Romana Witońskiego, żeby 
pozostawić rozpatrzenie wniosku na posiedzeniach komisji, bądź wspólnym posiedzeniu 
komisji, wtedy przedyskutować sprawę ze Skarbnikiem Gminy, podjąć decyzję czy Gminę 
stać na dofinansowanie. 
 
Radny Roman Witoński zauważył, że jeżeli Rada przeznaczy środki, to z drugiej strony 
musi je komuś zabrać, pozostaje kwestia komu. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że pozyskanie pieniędzy warunkować może 
rozstrzygnięcie przetargów. Wójt zaproponował, aby wniosek Komendanta rozpatrzyć do 
końca kwietnia. 
 
Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły odpowiedział, że jeżeli do końca 
kwietnia w komisjach będzie decyzja o wsparciu, to zrobi wszystko, żeby zabezpieczyć zakup 
samochodu. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że Rada Gminy po przedyskutowaniu 
kwestii środków finansowych przedstawi jednoznaczne stanowisko. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz odpowiedział, że do Świąt Wielkanocnych Rada 
Gminy podejmie ostateczną decyzję w powyższej sprawie. 
 



  

Komendant Miejski Policji w Kaliszu Mirosław Ścisły podziękował za spotkanie, 
zadeklarował swoją obecność, gdyby pojawiły się sytuacje, przy których będzie potrzebny do 
wsparcia, czy udzielenia wyjaśnień. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy zwrócił uwagę, że Skarbnika można wołać, kiedy Rada 
podejmie decyzję. Apelował o odrobinę odwagi, bo przeznaczając 12 tys zł, należy liczyć się 
z rezygnacją z innych zadań. Zastępca Wójta dodał, że jeżeli nie ma odwagi, żeby powiedzieć 
„nie”, to nie powinno się zastawiać kimś innym. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, że jeżeli Rada chce udzielić wsparcia, należy  
o tym mówić otwarcie. 
 
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 jednogłośnie. 
 
Ad.6  
 
Przedstawienie sprawozdania za rok 2013 z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Brzeziny. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz przedstawił sprawozdanie  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny . Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.7  
 
Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2013 roku. 
 
Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.8 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  
i imiennym. 
 

� zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa 
stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” 
realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 

 
Projekt w/w uchwały Nr 282/XXXII/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: 
 

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. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował 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 282/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została podjęta  
14 głosami za. 
 

� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 
2022 

 
Projekt w/w uchwały Nr 283/XXXII/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. Radna Krystyna Wachowska – głosowała za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował 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 283/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 
2022 została podjęta 14 głosami za. 
 

 
• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 

 
Projekt w/w uchwały Nr 284/XXXII/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: 
 

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. 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 284/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 
środków stanowiących fundusz sołecki 

 
Projekt w/w uchwały Nr 285/XXXII/14 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
Przewodniczący obrad 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 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. 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 285/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków 
stanowiących fundusz sołecki została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością 
Gminy Brzeziny 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr 286/XXXII/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 286/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy 
Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Brzeziny na lata 2012-2020 

 
Projekt w/w uchwały Nr 287/XXXII/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 287/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2012-
2020 została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria 
 
Projekt w/w uchwały Nr 288/XXXII/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 288/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria została podjęta 14 głosami za. 
 
 

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

 



  

Projekt w/w uchwały Nr 289/XXXII/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 289/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych  
w miejscowości Pieczyska i Jagodziniec gm. Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 290/XXXII/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 290/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jagodziniec 
gm. Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Przystania, obręb Przystania Wieś, gm. Brzeziny 

 
Projekt w/w uchwały Nr 291/XXXII/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 291/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystania, 
obręb Przystania Wieś, gm. Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 
 

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

 
 
Projekt w/w uchwały Nr 292/XXXII/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 292/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu oraz dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 



  

została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny 
 
Projekt w/w uchwały Nr 293/XXXII/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 293/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny została podjęta 14 
głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej raz zniesienie 
dotychczasowej służebności ustanowionej na działce gruntu 

 
Projekt w/w uchwały Nr 294/XXXII/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 294/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej raz zniesienie dotychczasowej 
służebności ustanowionej na działce gruntu została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzezinach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji 
administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym 

 
Projekt w/w uchwały Nr 295/XXXII/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 295/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do 
prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie 
Brzeziny 

 
Projekt w/w uchwały Nr 296/XXXII/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 296/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 
została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 
Kultury w Brzezinach za 2013 rok 

 
Projekt w/w uchwały Nr 297/XXXII/14 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 297/XXXII/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za 2013 rok została podjęta 14 
głosami za. 
 

• stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Jamnice” nie narusza ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Brzeziny” 

 
Projekt w/w uchwały Nr 298/XXXII/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 Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
 
Uchwała Nr 298/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie  
stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Jamnice” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny” została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Jamnice”  

 
Projekt w/w uchwały Nr 299/XXXII/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 Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
 
Uchwała Nr 299/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie  
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice” została 
podjęta 14 głosami za. 
 
 

• ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Brzeziny 



  

 
Projekt w/w uchwały Nr 300/XXXII/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 Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
 
Uchwała Nr 300/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Brzeziny została 
podjęta 14 głosami za. 
 
 
 

• zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Bądźmy razem” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII 
– „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i 
upowszechnianie integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” 

 
Projekt w/w uchwały Nr 301/XXXII/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 Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.  
 
Uchwała Nr 301/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Bądźmy razem” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII – „Promocja 
integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” 
Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie” została podjęta 14 głosami za. 
 
 
Ad. 9, 10 i 11 
 
W interpelacjach i zapytaniach do Wójta oraz wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel  zapytała, czy opłata za śmieci obowiązuje według 
starych stawek, ponieważ nikt nie otrzymał żadnej decyzji ani umowy. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że podstawą do naliczenia opłaty jest 
deklaracja złożona przez mieszkańców. Rada Gminy uchwaliła nowe stawki opłat na rok 
2014. Nie zawiera się umów na odbiór odpadów, tak było w poprzednim stanie prawnym, 
kiedy firmy odbierały odpady. Każdy właściciel posesji ma obowiązek złożyć deklarację. 
Wójt przypomniał, że informacje na ten temat były przesłane mieszkańcom, ponadto są 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel  poprosiła o utwardzenie pobocza drogi gminnej  
z Brzezin do Jamnic. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapewnił, że zna sprawę. Dodał, że zostały wykonane 
remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej za prawie 13 tys zł w miejscowościach Sobiesęki, 
Piegonisko – Kolonia, Jamnice, Brzeziny (osiedle), Moczalec, Dzięcioły, Aleksandria. 
Wykonywanie dalszych prac będzie zależało od posiadanych środków finansowych. Wójt 



  

dodał, że prace na tej drodze są niezbędne do wykonania, ponieważ uszkodzeniu ulega 
powierzchnia asfaltowa. 
Wójt poinformował, że w porównaniu z poprzednimi latami w roku bieżącym wykonano 
najwięcej prac remontowych na drogach. Udało się wykonać te najbardziej pilne remonty. 
Wójt zapewnił, że zna wszystkie potrzeby, stara się wykonywać prace sukcesywnie, 
przypomniał, że podjęto się dużych wyzwań drogowych, co jest znacznym wysiłkiem dla 
budżetu. Wójt dodał, że nie wi,e czy będą realizowane inne inwestycje. Gmina jest obecnie 
zaangażowana w wydatki majątkowe na kwotę prawie 2 mln zł. Wójt wyraził nadzieję, że być 
może zostaną środki po rozstrzygnięciu przetargów, co warunkowałoby realizację 
dodatkowych inwestycji. Zdaniem Wójta należy się skupić na konkretnych inwestycjach, 
wykonywać tylko niezbędne remonty. 
W dalszej części Wójt poruszył następujące kwestie: 

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania 
wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” w kwocie 250 tys zł nie 
wchodzi do długu, stanowi kwotę zwrotu z PROW. Wójt dodał, że odbył się przetarg 
na realizację w/w zadania. Było 10 oferentów, najniższą ofertę złożył Zakład Obsługi 
Komunalnej sp. z o.o. w Brzezinach za kwotę 655.964,40 zł, do inwestycji trzeba 
będzie dołożyć około 6 tys zł. Najwyższa cena wynosiła 1.165.933,22 zł. 

- w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi we Wrzącej 
- wykonano dokumentację na budowę dalszego odcinka Traktu Wieluńskiego, który 

opiewa na kwotę 930 tys zł. W ramach tej inwestycji planuje się umocnić wjazdy, 
dorobić przepusty, w tym dwa przez drogę, podbudowa drogi będzie wykonana z 10 
cm żwiru i 15 cm kamienia. Droga na odcinku 3 km do skrzyżowania będzie 
poszerzona do 5,5 m i będzie obłożona nawierzchnią asfaltową. Na drodze nie będzie 
dopuszczony ruch ciężarowy. Wójt dodał, że realizacja zadania będzie możliwa dzięki 
otrzymanym funduszom. 

- na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Brzezinach jest 100 tys zł 
oszczędności za poprzednią zimę. Za te środki wykonano w szkole remont pionów 
sanitarnych, sali gimnastycznej i 7 pomieszczeń klasowych. 

- wszystkie 4 wnioski złożone poprzez LGD do Urzędu Marszałkowskiego zostały 
rozpatrzone pozytywnie,  OSP Ostrów Kaliski, OSP Aleksandria i OSP Fajum 
podpisały już stosowne umowy. Na dzisiejszej sesji przeznaczono na wsparcie tych 
jednostek brakujące 20% wartości inwestycji. W budżecie przeznacza się także 
niewielkie środki na wsparcie dla jednostek OSP z Czempisza, Pieczysk i Fajum, 
zdaniem wójta warto wesprzeć ich zaangażowanie i inicjatywę. 

- biuro projektowe wystąpiło do Gminy Brzeziny o uzgodnienie trasy budowy linii 
telekomunikacyjnej relacji Brzeziny - granica Powiatu, przebiegającej przez Zajączki, 
Zajączki Bankowe, Wrzącą do Brzezin, Świerczynę, Ostrów Kaliski. Sieć 
szerokopasmowa dotrze do wszystkich gmin. Środki w wysokości ponad 300 mln zł 
pochodzą w 85% z WRPO, Gmina nie dokłada środków finansowych do w/w 
inwestycji. 

 
Radny Michał Szczepaniak zapytał, czy w związku z planowaną budową sieci 
szerokopasmowej jest możliwość nowych przyłączy do posesji, które ich nie mają. Radny 
dodał, że osobiście ma problem z przyłączeniem swojej posesji. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że w perspektywie sieć będzie 
warunkowała możliwość przyłączenia. Mówi się o tym, że dalsze rozprowadzenia będą po 
stronie samorządu, ewentualnie we współpracy z mieszkańcami. Na razie będzie to węzeł 
wraz z kanalizacją kablową. 
 
- na ukończeniu jest dokumentacja budowy oczyszczalni ścieków. Wójt dodał, że w 

Nekli funkcjonuje podobna oczyszczalnia ścieków. 



  

- w roku bieżącym nie będzie środków na wykup gruntu na poszerzenie drogi w 
Pieczyskach. Procedura zostanie rozpoczęta w roku bieżącym, a ostatecznie zostanie 
załatwiona w roku przyszłym. 

- na posiedzeniach komisji była zgoda w kwestii darowizny gruntu w Brzezinach, 
zostanie rozpoczęta procedura załatwienia sprawy, wszystkie szczegóły i wyjaśnienia 
zostaną przedstawione na posiedzeniach komisji w późniejszym terminie 

- realizowane są czynności wynikające z kalendarza wyborczego w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

- potrzeby dotyczące znaków drogowych i dróg powiatowych będą omówione i 
pisemnie przedstawione dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kaliszu. Wójt 
poprosił o cierpliwość w tej materii 

- Województwo Wielkopolskie w terminie do końca maja br. ogłosiło kolejny nabór 
sołectw do programu Odnowy Wsi. Zdaniem Wójta złożenie wniosku nie ma sensu, 
ponieważ, do zakupu strojów należy dodać jakąś inwestycję, a jej dofinansowanie 
wynosi 40%. Stroje opłaca się zakupić z własnych środków. Zdaniem Wójta trudno 
będzie skorzystać z dofinansowania w ramach tego programu. Lepsze warunki 
dofinansowania są w ramach Lidera. 

- W miejscowości Zagórna planowane jest wykopanie rowu, a mieszkańcy z własnych 
środków zakupią przepusty. Taka konieczność jest również w Dzięciołach, wykopanie 
rowu wpłynie na poprawę stanu drogi, szczegóły zostaną omówione z właścicielami 
gruntów w późniejszym terminie. 

 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała w imieniu mieszkańców, kiedy firma 
PUK zaopatrzy posesje w stojaki do worków na odpady segregowane. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że około 300 sztuk stojaków 
zostanie przywiezionych do Świąt Wielkanocnych, zaplanowano, że trafią do Zagórnej  
i do części Brzezin, potem sukcesywnie do kolejnych miejscowości. Wójt dodał, że Prezes 
firmy zadeklarował, iż postara się zaopatrzyć gminę w stojaki do końca roku. 

 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała o termin wywiezienia żwirem drogi  
z Czempisza w kierunku Jamnic. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że jeżeli pojawią się oszczędności 
to po świętach sprawa zostanie załatwiona. Przypomniał, że drogi są remontowane od 
stycznia do tej pory, wymaga to zaangażowania sporych środków finansowych. Prace są 
wykonywane systematycznie. Wójt zapewnił, że zna wszystkie potrzeby, poprosił  
o cierpliwość. 
W dalszej kolejności Wójt poinformował o propozycji kupna terenu targowiska 
gminnego. W perspektywie jest możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach 
PROW. Prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” wyraził zgodę na sprzedaż, sprawę przedstawi 
Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Szacowana kwota zakupu wynosi 120-140 tys zł, jest 
propozycja rozłożenia jej na trzy raty. Wójt poinformował, że planuje w przyszłości przy 
targowisku na terenie należącym do Gminy wykonać parking, a obecne centrum handlowe 
znajdujące się w Brzezinach w porozumieniu z właścicielami przenieść obok targowiska. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy przeprosił radnych za wcześniejsze wystąpienie, 
wyjaśnił, że legitymację do tego dało słowo na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Budżetu  
i Finansów, podczas którego 8 radnych było stanowczo przeciwko zakupowi samochodu 
dla policji. Zastępca poinformował, że na spotkaniu w Opatówku Komendant Policji 
Mirosław Ścisły mówił o kwocie 8 tys zł dofinansowania, a na dzisiejszej sesji o kwocie 
12 tys zł. Zauważył, że nie ma środków na drogę w Jamnicach, a jest stan cały czas 
pogarsza się. Zdaniem Zastępcy Policja ma swoje statutowe zadania, jej obowiązkiem jest 
chronić i powinna to robić bez względu na to, czy Gmina będzie wspierać zakup, czy nie. 
Gmina dofinansowując np. staże, roboty publiczne wydaje środki z pożytkiem i dla gminy 



  

i dla osób pracujących. Zastępca zauważył, że Komendant nie wie gdzie jest samochód, 
którego zakup dofinansowała Gmina. 
Zastępca poprosił radnych o utrzymanie wcześniejszej deklaracji. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy opuścił obrady sesji. 
 
Sołtys wsi Przystania Henryk Maciuszczak poprosił Wójta o podziękowanie 
opiekunkom dzieci i kierowcom dowożącym dzieci do szkół za wzorowe wykonywanie 
swoich obowiązków, podkreślił, że pracownicy pomagają dzieciom i organizują im czas 
podczas odwozów. Sołtys poprosił, aby Wójt wziął to pod uwagę. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki przedstawił kwestie dotyczące zasiłków 
pielęgnacyjnych. Wójt poinformował, że szczegóły nt. w/w świadczeń i świadczeń dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Gminy. Podkreślił, że są to ważne informacje, gdyż ze świadczeń będą korzystały osoby  
z terenu Gminy Brzeziny. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz poddał pod głosowanie wniosek  
o przyznanie wsparcia finansowego w kwocie 12 tys zł na zakup radiowozu dla 
Komisariatu Policji w Opatówku. 
 
Za udzieleniem wsparcia finansowego głosowało 4 radnych, 9 było przeciw,  
1 wstrzymał się. Rada Gminy Brzeziny negatywnie zaopiniowała w/w wniosek.  
 

 
Ad.12 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXII sesji 
Rady Gminy Brzeziny o godz. 1930. 
 
 

 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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