
 

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

 
odbytej w dniu 28 stycznia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny,  

ul. 1000-lecia 8. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
W obradach sesji nie uczestniczył radny Michał Szczepaniak. 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Ewa Kłysz 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
2. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
3. Marek Pejaś – Kierownik referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego 
 
 

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: 

 
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji 

projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu 
Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, 
Szczytniki” 

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

                        
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXI sesji nadzwyczajnej dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. 
Powitał przybyłych na sesję Rady Gminy –  radnych, Zastępcę Wójta, Sekretarza, Kierownika 
Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 
 
Porządek obrad został przyjęty 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 Józefa Skoczylasa. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XXX/13 z ostatniej sesji został 
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy. 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 XXX/13 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2013 r. został przyjęty  
14 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
Komisje działające przy Radzie Gminy nie odbyły posiedzeń w okresie międzysesyjnym. 
 
 
Ad.5 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że Wójt przedstawi sprawozdanie  
z działalności międzysesyjnej na kolejnej sesji Rady Gminy. 
 
 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
 

� wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego 
oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” 

 
Projekt w/w uchwały Nr 281/XXXI/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy poinformował, że podjęcie uchwały 
jest związane ze złożeniem wniosku Gminy Brzeziny w partnerstwie z Powiatem Kaliskim  
i gminami wymienionymi w uchwale na dofinansowanie realizacji projektu 
termomodernizacji budynków – Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i kompleksu budynków 
Gimnazjum w Brzezinach (szkoły i sali gimnastycznej). W Ośrodku Zdrowia planuje się 
dodatkowo wykonać kotłownię na pelet, ogrzewanie olejowe w budynku urzędu zostanie 
zsynchronizowane z tym systemem grzewczym. Projekt składa się z trzech części, z czego 
koszty kwalifikowalne stanowią kwotę około 664 tys zł, niekwalifikowalne 297 tys zł, które 
obejmują część budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącą mieszkania, koszt całkowity stanowi 



  

kwotę około 950 tys zł. Dofinansowanie kształtuje się następująco – 30% z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 10% środków własnych  
i 60% pożyczka (oprocentowana od 0,5 pkt + 3 miesięczny WIBOR, spłata może następować 
przez okres do 15 lat i 18 m-cy karencji spłaty). Projekt może być rozłożony do 2016 roku  
z możliwością ubiegania się o umorzenie pożyczki. Największy efekt będzie osiągnięty na 
sali gimnastycznej Gimnazjum w Brzezinach. 
Zastępca Wójta dodał, że przy termomodernizacji dodatkowo zaprojektowany będzie podjazd 
do budynku Ośrodka Zdrowia. Lekarz prowadzący Ośrodek zadeklarował, że będzie 
partycypował w kosztach wykonania podjazdu. 
Zastępca Wójta poinformował, że czynności związane ze złożeniem wniosku przeprowadza 
Powiat Kaliski, Gmina poniesie w roku bieżącym koszty audytu i kosztorysów określone w 
projekcie uchwały. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Marek Pejaś wyszczególnił koszty 
zadania - kwalifikowalne:  

- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Brzeziny – 150.643,09 zł 
- na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach – 255.810,14 zł 
- na termomodernizację budynku Gimnazjum w Brzezinach –  257.770,49 zł 
- wkład własny 10% - 66.422,31 zł 

 
Poinformował, że termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia będzie obejmowała 
wymianę pieca prawdopodobnie na ekopelet, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki na 
parterze. Koszty niekwalifikowane dotyczą termomodernizacji części mieszkalnej na I piętrze 
budynku. 
Termomodernizacja kompleku budynku Gimnazjum w Brzezinach będzie polegać na 
ociepleniu tylko i wyłącznie ścian oraz wymianie 9 zaworów termostatycznych w sali 
gimnastycznej.  
W koszty niekwalifikowane będą wchodzić koszty audytów energetycznych – 14.760,00 zł 
brutto, dokumentacji kosztorysowej 10 tys zł brutto, dokumentacji projektowej trzech 
obiektów – 65 tys zł brutto (w tym dokumentacji technicznej instalacji i ocieplenia), nadzoru 
inwestorskiego 1,5% od wartości robót budowlanych od kwoty 851.414,00 zł tj. 12.771,21 zł, 
oraz koszty ekspertyzy ornitologicznej – 7.500 zł. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał, czy koszty wyszczególnione w projekcie 
uchwały są realne na rok 2014. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Marek Pejaś poinformował, że są 
to koszty niekwalifikowalne tj. audytu, dokumentacji kosztorysowej i projektowej, które 
zostaną poniesione w 2014 roku. 

 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy Starostwo Powiatowe występuje tylko jako podmiot 
wiodący w projekcie, a Gminie tradycyjnie nic nie przekazuje. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Marek Pejaś wyjaśnił, że 
Starostwo nie przekazuje środków Gminie. 30% środków na realizację zadania będzie 
pochodziło z dotacji Narodowego Funduszu, 60% pożyczki z Narodowego Funduszu i 10% 
wkładu własnego. Starosta może pod koniec projektu wystąpić do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska o 20% dotacji oraz 20% do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska do kosztów netto. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, że Starosta wystąpi o te środki. Poinformował, że 
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy byłaby wliczona w koszty niekwalifikowalne, 
natomiast rolą Starostwa jest wystąpienie w formie uchwały Rady Powiatu, którą kierują do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wówczas przedmiotowe koszty są zaliczane 



  

do kosztów kwalifikowalnych. Starostwo Powiatowe aplikuje o środki na termomodernizację 
budynku Starostwa Powiatowego. 
 
Radny Andrzej Zmyślony zapytał, jaka będzie grubość ocieplenia. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Marek Pejaś poinformował, że 
ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy będzie miało 14 cm grubości,  
a kompleksu Gimnazjum 10 cm. 
 
Radny Andrzej Dulnik zapytał, czy budynki będą ocieplane tradycyjnie styropianem, czy 
zastosowana będzie inna technologia. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Marek Pejaś odpowiedział, że 
budynki będą ocieplone styropianem, następnie zostanie wykonany tynk. 
 
Radny Stanisław Walaszczyk zapytał, czy Starostwo Powiatowe w ramach tego projektu 
wykona termomodernizację budynku w Ostrowie Kaliskim. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy wyjaśnił, że budynek w Ostrowie Kaliskim powinien 
być oddany i rozliczony do końca lipca br. Termomodernizcja tego obiektu będzie wykonana  
w ramach innego projektu, złożonego w poprzednim roku. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał, jaka jest całkowita wartość projektu. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy wyjaśnił, że wartość projektu musi wynosić ponad 5 
mln zł, żeby zakwalifikować się do dofinansowania. Zastępca dodał, że Gminy Godziesze 
Wielkie, Opatówek korzystały już z dofinansowania w pierwszym rozdaniu i chcą skorzystać 
z możliwości dofinansowania po raz drugi. 
 
Nie było więcej pytań, ani uwag do w/w projektu. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 281/XXXI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 stycznia 2014 r. wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze 
Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki” została podjęta 14 głosami za. 
 
 
Ad. 7, 8 i 9 
 
W interpelacjach i zapytaniach oraz wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy Pan Starosta pamięta o drodze do Czempisza, czy 
Powiat na terenie Gminy będzie wykonywał w roku bieżącym jakąś drogę. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że w roku bieżącym będzie dokończony 
Trakt Wieluński. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski zauważył, że po dokończeniu budowy 
przedmiotowego odcinka drogi może wystąpić problem zwiększenia natężenia ruchu na 
drodze, zwłaszcza pojazdami ciężarowymi. Przypomniał, że około 10 lat temu były rozmowy 
o wykupieniu od Lasów Państwowych gruntu i stworzeniu objazdu centrum Brzezin. 
 



  

Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że na przedmiotowym odcinku drogi obowiązuje 
zakaz poruszania się pojazdami o ładowności powyżej 12 ton. Radna powiedziała, że Starosta 
Kaliski dyskutuje oficjalnie o tym, żeby policja nie łapała samochodów ciężarowych na tej 
drodze, bo każdy prowadzi działalność gospodarczą, ale zdaniem radnej obowiązują przepisy 
o ruchu drogowym i powinny być respektowane. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy stwierdził, że jeżeli Trakt Wieluński będzie wykonany, 
to nie ulega wątpliwości, że ruch skieruje się na tę drogę. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski wyraził opinię, że należałoby koniecznie zasugerować 
Marszałkowi Województwa przeprowadzenie rozmów z Lasami Państwowymi, aby  
w przyszłości wykonać obwodnicę. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, że częściowo problem rozwiązałaby planowana 
na 2015 rok budowa drogi powiatowej Kalisz – Dzięcioły. 
  
Radna Sylwia Lazarek stwierdziła, że jeżeli będzie oznakowanie drogowe ograniczające 
tonaż pojazdów, to musi być respektowane. 
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXI sesji 
nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny o godz. 935. 
 
 

 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

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

 


