
 

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

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

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14. Radna 
Sylwia Lazarek nie uczestniczyła w obradach sesji. 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Ewa Kłysz 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
3. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
4. Piotr Wolarz – Prezes ZOK sp. z o.o. w Brzezinach 
5. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
6. Zaproszeni goście według załączonej listy obecności 
 
 

P O R Z Ą D E K    O B R A D 
                        

1. Otwarcie sesji 
a/ stwierdzenie kworum 

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

 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2026 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- uchwalenia stawek podatku od nieruchomości 
- ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 

własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w 

budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000 – lecia 8 
- wyrażenia na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym 

najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
- uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok 

- przyjęcia do realizacji na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 
 



  

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXVIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta, skarbnika gminy, sekretarza, 
sportowców z Gminy Brzeziny oraz przedstawiciela lokalnych mediów. 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu w pkt.6 projektów uchwał: 
 
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków 
- w sprawie dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 

mienie komunalne gminy Brzeziny na okres 3 lat 
 
Do w/w propozycji zmian w porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad wraz 
ze zmianą został przyjęty jednogłośnie tj. 14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Romana Witońskiego. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Przed przystąpieniem do dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Karol 
Bakacz oddał głos Wójtowi Gminy Brzeziny. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wręczył na podstawie uchwały Rady Gminy Brzeziny 
stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości po 1000 zł, trzem sportowcom z klubów 
działających w Gminie Brzeziny – trenerowi sekcji kick –boxingu Mariuszowi Ziętkowi, jego 
podopiecznemu Aleksandrowi Stawirejowi i Wiktorowi Łuszczek z klubu OLIMPIA 
Brzeziny. 
Wójt podkreślił osiągnięcia sportowe sekcji kick – boxingu na arenie międzynarodowej  
i krajowej, a także działania klubu OLIMPIA. 
 
Trener sekcji kick-boxingu Mariusz Ziętek podziękował radnym Gminy Brzeziny  
i wójtowi za wsparcie dla klubu oraz wyróżnienie zawodników, poprzez ufundowanie 
stypendiów. Podkreślił, że sukcesy nie przychodzą łatwo, wiążą się z wyrzeczeniami  
i poświęceniem prywatnego czasu. Poinformował, że Aleksander Stawirej zdobył tytuł 
Mistrza Świata, wcześniej zdobył tytuł Polski i Europy, przypomniał, że tytuł  Mistrza Świata 
w 2000 zdobył Robert Ziętek. Dodał, że cała drużyna klubu stara się zdobywać osiągnięcia, 
ostatnio zawodnik Patryk Trzciński zdobył złoty medal Międzywojewódzkich Mistrzostw. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podkreślił, że ważną rolę odgrywają rodzice 
zawodników, którzy wspierają dzieci i sponsorują wyjazdy a zawody, znacznego wsparcia 
finansowego udziela także Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej. Wójt pogratulował sukcesów 



  

przedstawicielowi rodziców Panu Stawirejowi, trenerowi Mariuszowi Ziętkowi i  prezesowi 
klubu OLIMPIA. 
 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXXVII/14 z ostatniej sesji 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 XXXVII/14 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.09.2014 r. został przyjęty 
14 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała w/z Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej Krystyna Wachowska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Krystyna Wachowska. Sprawozdanie stanowi  
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. 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  
14 głosami za. 
 
 
Ad.5 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Wójt dodatkowo poinformował: 

− w pkt.1 – prace będą przeniesione na drogę do szkółki leśnej, zostaną usunięte drzewa 
w uzgodnieniu z Powiatem Kaliskim, następnie prace zostaną przeniesione na drogę w 
Czempiszu w celu dokończenia prac na odcinku w kierunku miejscowości Jamnice. 
Prace porządkowania poboczy dróg gminnych będą trwały do czasu zatrudnienia 
pracowników robót publicznych. 

− w pkt. 6 – wniesione poprawki dotyczyły zakresu inwestycji, jest pozytywna opinia 
partnerów i beneficjenta co do wykonania inwestycji. W dniu jutrzejszym w Powiecie 
rozstrzygnięty zostanie przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji. 

− w pkt. 7 – w dniu dzisiejszym zostaną złożone przez Gminę Brzeziny uzupełnienia do 
wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  



  

− w pkt. 8 – do końca roku najprawdopodobniej Gmina uzyska pozwolenie na 
rozbudowę. Wójt poinformował, że w swoim programie wyborczym przewiduje  
w latach 2015 - 2020 budowę oczyszczalni ścieków. Wstępny kosztorys opiewa na 
kwotę 7,5 mln zł, dlatego zadanie będzie mogło być realizowane w kilku etapach. 

− w pkt. 9 – w dniach 10 – 23 listopada 2014 r. będą trwały konsultacje społeczne 
założeń strategicznych zadań wpisanych w Strategię Rozwoju Gminy Brzeziny 

− w pkt.11 – w tym tygodniu rozpoczną się prace ogrodzenia budynku, Prezes planuje 
wymianę filtrów w celu poprawy jakości wody, zbiornik wodny pracuje, działa 
instalacja elektryczna i sterownia. Inwestycja jest bardzo ważna i zasadna. Wójt 
planuje kontynuację wymiany instalacji wodociągowej, wykonanie kolejnych 
odwiertów w Brzezinach i Czempiszu oraz budowę zbiornika w Czempiszu. 

− przygotowano kurendę z harmonogramem odbioru do wszystkich sołectw w sprawie 
odbioru odpadów budowlanych porozbiórkowych do 50 kg  

− do końca roku nie będzie możliwe wyposażenie wszystkich miejscowości w stojaki na 
odpady, będą uzupełniane sukcesywnie  

− 26.10.2014 r. miała miejsce uroczysta inauguracja Projektu „Szlakiem dębów  
i paproci” – to projekt ścieżki rowerowej realizowany przez Stowarzyszenia LGD 
Długosz Królewski i LGD 7 Kraina Nocy i Dni. Ścieżka rowerowa ma łącznie długość 
240 km. Główne uroczystości odbyły się w Brzezinach. Wójt podziękował Prezesowi, 
Zarządowi i pracownikom LGD Długosz Królewski za zrealizowanie zadania. Dodał, 
że przygotowywany jest folder przedstawiający Gminy Brzeziny, Błaszki i Szczytniki 
oraz wszystkie zrealizowane przez Stowarzyszenie projekty. 

− 24.10.2014 r. podpisane zostały umowy na realizację projektu „Moja własna firma, 
moją własną przyszłością” za kwotę 4.834,50 zł, w tym dofinansowanie 3.320 zł oraz 
na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych przy kąpielisku  
w Brzezinach o całkowitej wartości 17.600 zł, w tym dofinansowanie 11.551,22 zł. 

− 23.10.2014 r. - w GOK-u odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Brzeziny 
na temat dopłat bezpośrednich i zazieleniania oraz zmian w dokumentacji płatności 
obszarowych 

− 24.10.2014 r. w Zajączkach odbyło się zebranie wiejskie dla mieszkańców wsi Wrząca 
i Zajączki, na którym podsumowano czteroletnią działalność samorządu  
i przedstawiono plany na kolejną kadencję. Kolejne zaplanowano w Przystajni, 
Dzięciołach, Czempiszu, Brzezinach i Aleksandrii. Jeżeli będzie wola mieszkańców, 
to zebrania mogą być zorganizowane także w kolejnych miejscowościach. 

 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
14 głosami za. 
 
. 
Ad.6 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. 
 

� zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2026 
 
Projekt w/w uchwały Nr 358/XXXVIII/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 358/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 2026 
została podjęta 14 głosami za.  

 
 

• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr 359/XXXVIII/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 359/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• uchwalenia stawek podatku od nieruchomości 
 



  

Projekt w/w uchwały Nr 360/XXXVIII/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 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 360/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości została podjęta 14 głosami za. 
 

• ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 
 
Projekt w/w uchwały Nr 361/XXXVIII/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 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 361/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru została podjęta  
14 głosami za. 
 



  

 
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, którego przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość 

 
Projekt w/w uchwały Nr 362/XXXVIII/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 362/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  
z dotychczasowym najemcą, którego przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego 
będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki 

 
Projekt w/w uchwały Nr 363/XXXVIII/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 363/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego 
będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki została podjęta  
14 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
położonego w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul.1000-lecia 8 

 
Projekt w/w uchwały Nr 364/XXXVIII/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 364/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego 
będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki została podjęta  
14 głosami za. 
 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 365/XXXVIII/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 365/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została 
podjęta 14 głosami za. 
 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 366/XXXVIII/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 366/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została 
podjęta 14 głosami za. 
 
 

• uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118) prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2015 rok” 

 
Projekt w/w uchwały Nr 367/XXXVIII/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 367/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tj. Dz.U z 2014 r. poz.1118) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 
rok”  została podjęta 14 głosami za. 
 

• przyjęcia do realizacji na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
Projekt w/w uchwały Nr 368/XXXVIII/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 368/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie przyjęcia do realizacji na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została podjęta 14 głosami za. 
 
 



  

• przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg 
powiatowych 

 
Projekt w/w uchwały Nr 369/XXXVIII/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 369/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg 
powiatowych została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

 
Projekt w/w uchwały Nr 370/XXXVIII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
 
Przewodniczący Rady oddał głos Panu Piotrowi Wolarzowi Prezesowi Zakładu Obsługi 
Komunalnej sp z o.o. w Brzezinach. 
 
Prezes ZOK sp. z o.o. Piotr Wolarz przedstawił wniosek do Rady Gminy o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
Poinformował, że proponowane ceny za wodę i ścieki pozostają na poziomie bieżącego roku  
i planuje te stawki utrzymać przez następne dwa lata. W roku bieżącym podpisana została, na 
korzystniejszych warunkach, umowa z dostawcą energii elektrycznej, założono zmniejszenie 
zużycia ilości prądu, do tej pory Zakład bardzo dużo inwestował w motopompy. Zwiększyły 
się o 15% wydatki na usługi obce, co jest związane ze zmianą ustawy prawo ochrony 
środowiska, koniecznością przeprowadzenia nowych badań, zmianą pozwoleń  
wodno - prawnych, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań. Dzięki 
modernizacji układów pomiarowych, wymianie zasuw, wymianie odcinków sieci 
wodociągowych zmniejsza się ilość strat. Prezes dodał, że dzięki wzrostowi abonamentu o 2 
zł, w ciągu 5 lat planowano zakup trzech agregatów prądotwórczych, a już w roku bieżącym 
udało się zakupić w formie leasingu dwa agregaty.  
W następnym roku planowano wymianę pokryć dachowych na stacji w Czempiszu, jednak 
ich stan wymagał wymiany w roku bieżącym. Wyremontowany został osadnik wód 
popłucznych na stacji uzdatniania wody w Brzezinach, inwestycja ta była także planowana  
w ramach kwoty z abonamentu. Zakład uzyskał nowe pozwolenie wodno – prawne na 
wprowadzenie wód popłucznych dla stacji. Wymieniono urządzenia pomiarowe na studniach. 
Ze środków własnych udało się wymienić instalację elektryczną na stacji uzdatniania wody  
w Czempiszu, co przynosi oszczędności w opłatach za energię. Zdaniem Prezesa 
modernizacje są opłacalne. 
Poinformował, że na stacji uzdatniania wody w Brzezinach trwa modernizacja, do tej pory 
wymieniona została instalacja elektryczna, są cztery nowe szafy sterujące, zamontowano 
system falownika, czyli stałego zasilania sieci, aktualnie jest stabilne ciśnienie wody. 
Wykonano termomodernizację dachu, aktualnie wykonywane są prace dociepleniowe 
budynku, a wcześniej postawiono nowy zbiornik retencyjny stalowy o poj. 150 m 3 . W 
następnym etapie przewiduje się utwardzenie placu, wykonanie ogrodzenia i uporządkowanie 
terenu, plac jest oświetlony. Prezes Piotr Wolarz dodał, że planuje do końca bieżącego roku 
wymianę filtrów w Brzezinach dla polepszenia jakości wody, która nie jest najlepsza z uwagi 
na rodzaj pokładu – czwartorzędowego o dużym zażelazieniu. Parametry udaje się utrzymać, 



  

ale powinna być wykonana awaryjna studnia, taka potrzeba jest na każdym ujęciu. Konieczne 
więc będzie wykonanie kolejnych odwiertów. 
Prezes podkreślił zasadność złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie przedmiotowej 
inwestycji. Dodał, że abonament przez pięć lat nie zmieni się. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podkreślił wkład Prezesa w działalność Zakładu. 
Dodał, że infrastruktura wodociągowa stanowi jedno z ważniejszych zadań w najbliższej 
perspektywie. Nieodzownym elementem w realizacji inwestycji będzie zabezpieczenie stacji 
uzdatniania wody w dodatkowe odwierty, planuje się również drugi zbiornik w Czempiszu  
i zbiornik strefowy w Piegonisku – Pustkowiu, a docelowo połączenie wszystkich stacji  
w jedną sieć. Wójt zwrócił uwagę, że zapotrzebowanie na wodę będzie rosło, powstają nowe 
tereny zabudowy np. w Jamnicach. Zdaniem Wójta zgoda Rady Gminy w ubiegłym roku na 
podwyższenie abonamentu przyniosła dobre efekty. Wójt dodał, że ceny wody nie zależą 
tylko od cen energii, a głównie od nakładanych przez instytucje opłat za wydobycie  
i odprowadzanie wody, za dodatkowe badania wody, te czynniki rodzą konsekwencje 
finansowe niezależne od Zakładu. 
Wójt poinformował, że opłaty nakładane przez Urząd Marszałkowski wzrosły, co może się 
wiązać ze wzrostem ceny za tonę odpadów komunalnych. Te kwestie będą rozstrzygane  
w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 
Gmina”. 
Wójt poinformował, że nieunikniona będzie modernizacja sieci wodociągowej. Niektóre 
odcinki są wykonane z azbestu, żeliwa, połączenia i zawory są do wymiany, gdyż generują 
straty. Inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej są stawiane na drugim miejscu po 
inwestycjach drogowych. Wójt podziękował za współpracę Piotrowi Wolarzowi - Prezesowi 
Zakładu Obsługi Komunalnej. 
 
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 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 370/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy 
Brzeziny 

 



  

Projekt w/w uchwały Nr 371/XXXVIII/14 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk zauważył, że w projekcie uchwały w 
dacie podjęcia jest omyłkowo wpisana nazwa miesiąca „listopad”, a powinno być 
„październik”. 
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 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 371/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny 
została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu 
stanowiącego mienie komunalne gminy Brzeziny na okres 3 lat 

 
Projekt w/w uchwały Nr 372/XXXVIII/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 372/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 października 2014 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne gminy Brzeziny na okres 3 lat została podjęta 14 głosami za. 
 
Ad. 7 i 8 
 
W interpelacjach i zapytaniach do Wójta oraz wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Radny Sylwester Nowak nawiązując do informacji podanej na stronie internetowej  
o wizycie Prezesa LGD Stowarzyszenie Długosz Królewski w Ministerstwie Rolnictwa, 
zapytał czy chodzi o to, że LGD musi jednak poszerzyć obszar działania na kolejne gminy  
i czy uda utrzymać się biuro w Brzezinach. 
 
Radny Andrzej Dulnik ponowił zapytania skierowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, czy opiekunka dzieci w czasie przewozu do szkoły jest 



  

uprawniona do odbierania telefonów komórkowych uczniom oraz w sprawie wykonania 
zatoki przystankowej w Ostrowie Kaliskim. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zgłosiła problem plagi szczurów w miejscowości 
Jamnice. Zdaniem sołtysa należy zastanowić się co zrobić, żeby zlikwidować problem.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odniósł się do poruszanych kwestii: 
 

− działania i starania Lokalnej Grupy Działania zmierzają do tego, żeby utrzymać  
w dotychczasowym kształcie funkcjonowanie Grupy w oparciu o obecną liczbę 
mieszkańców w ilości 29.300. Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
określają minimalną liczbę mieszkańców na 30 tys, stąd działania zapobiegawcze  
i starania, o to by uzmysłowić pracownikom i Ministrowi Rolnictwa,  że są  w Polsce 
Grupy takie jak nasze m.in. dotyczy to sieradzkiej e – ski. W piśmie zostały zawarte 
postulaty, zastrzeżenia i prośby o rozpatrzenie pozostawienia LGD Długosz Królewski 
w obecnym kształcie i uwarunkowaniach. Stosowne pismo osobiście przedłożył 
Prezes LGD Długosz Królewski Zbigniew Słodowy wraz z Wiceprezesem 
Burmistrzem Miasta i Gminy Błaszki Piotrem Świderskim. Minister obiecał zająć się 
sprawą i próbować poszukać szansy na możliwość funkcjonowania grup od 25 tys 
mieszkańców. Wójt poinformował, że w powyższej sprawie przeprowadził osobiście 
rozmowę z Wiceprezesem Rady Ministrów i Ministrem Gospodarki Januszem 
Piechocińskim, który przyjął prośbę i złoży ją w Sejmie w formie interpelacji.  
W ciągu miesiąca udzieli pisemnej informacji w tej sprawie. Pismo otrzymała także 
senator Angelika Możdżanowska z prośbą o zajęcie się sprawą. 
Wójt dodał, że Stowarzyszenie funkcjonuje bardzo dobrze i zapewnił, że władze 
Gminy zrobią wszystko, aby je utrzymać. 

− pismo w sprawie wykonania zatoki przystankowej w Ostrowie Kaliskim zostało 
złożone do zarządcy drogi - Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wójt zadeklarował, że  
w kolejnym roku dołoży środków na to zadanie, jednak realizacja przedmiotowego 
zadania i innych na drodze wojewódzkiej, uzależniona będzie od wyników wyborów 
samorządowych, także na szczeblu wojewódzkim. Wójt poprosił o cierpliwość. 

− odnośnie plagi gryzoni, wójt poinformował, że zasięgnie porady fachowców w jaki 
sposób rozwiązać problem. Wójt dodał, że jest to pierwszy taki przypadek na terenie 
Gminy. 

 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel poinformowała, że gryzonie pojawiają się także na 
osiedlu w Brzezinach, a sprzyjają temu kompostowniki. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podkreślił, że jest to nowa sprawa i zapewnił, że 
postara się rozwiązać problem. 
Wójt poinformował, że większość zaplanowanych na rok bieżący inwestycji została 
zrealizowana, a pozostałe są już na takim etapie, który gwarantuje ich załatwienie w tym 
roku, a są to - przebudowa drogi powiatowej w Brzezinach, rozliczenie dotacji w Pieczyskach 
oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Brzezinach. 
 
Ad. 10 
 
W wolnych wnioskach i informacjach: 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz poinformował, że kończy się 
kadencja Rady Gminy Brzeziny podczas której odbyło się 38 sesji Rady Gminy, podjęte 
zostały 372 uchwały, świadczy to o intensywnej i efektywnej pracy. Przewodniczący 
podziękował za współpracę wójtowi, zastępcy wójta, skarbnikowi, sekretarzowi, prezesowi 
Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o. Przewodniczący dobrze ocenił pracę Rady Gminy. 



  

Przewodniczący podziękował za właściwe podejście radnych do spraw ogółu mieszkańców, 
za zaangażowanie. Dodał, że większość radnych rozpocznie pracę w kolejnej - VII kadencji, 
podziękował  tym radnym, którzy odchodzą, a dali się poznać jako fantastyczni ludzie, którzy 
wiele wnosili we wspólną pracę. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski podziękował radnym za współpracę, pozytywnie 
ocenił pracę Rady ze względu na kolektywne działanie, porozumienie i zrozumienie. 
Sekretarz podkreślił także dużą rolę wójta, który potrafi wysłuchać radnych. 
Poinformował, że w przyszłym roku rozpocznie się umieszczanie w poszczególnych 
miejscowościach tabliczek informacyjnych z numerami posesji oddalonych od dróg 
głównych, co ułatwi do nich dojazd. Sekretarz poprosił sołtysów o wskazanie potrzeb w tym 
zakresie na terenie sołectwa, aby nie pominąć żadnej posesji. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podziękował radnym, zauważył, że najlepszą oceną 
pracy Rady jest brak kontrkandydatów w 12 okręgach wyborczych, mieszkańcy nie widzą 
potrzeby zmian. Wójt w imieniu swoim, skarbnika gminy i zastępcy wójta podziękował 
Radzie Gminy za czteroletnią współpracę, pogratulował radnym, którzy mają wybór za sobą, 
a pozostałym życzył wyboru mieszkańców. Dodał, że wiele uchwał wspólnie wypracowanych 
zaowocowało efektami. Dodał, że praca z Radą Gminy należała do przyjemności, życzył, 
żeby kolejna kadencja owocowała w podobne, dobre inwestycje. 
 
Ad.11 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVIII 
sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1215. 
 
 

 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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