
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XII/15 
  
odbytej w dniu 30 listopada 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
 
Sesję rozpoczęto o godz.1200. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 12.  
W obradach nie uczestniczyli: Marzena Szmaj, Sylwia Lazarek, Henryk Goliński. 
 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
W obradach sesji uczestniczyli: 

 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny  
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
3. Ewa Wabnik -  Skarbnik Gminy 
4. Marian Kasperski- Sekretarz Gminy 
5. Piotr Wolarz – Prezes ZOK Brzeziny 
6. Sołtysi Wsi 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. Informacja Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 
7. Przedstawienie informacji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu oraz 

Wojewody Wielkopolskiego projektów o analizie danych zawartych w 
oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby, na które ustawodawca nałożył 
obowiązek złożenia takiego oświadczenia. 

8. Informacja projektów podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu 
wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary 
ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian 
nieściągalnej grzywny oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o 
przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do 
wykonywania pracy projektów, o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości projektów dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których 
jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. 
Nr 98, poz.634). 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
- ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Brzeziny 



  

- określenia stawek podatku od nieruchomości  
- określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków 

- dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny 
10. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy. 
11. Odpowiedzi na interpelacje. 
12. Wolne wnioski i informacje. 
13.  Zakończenie obrad.   

 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał przybyłych 
na sesję Rady Gminy – wójta, skarbnika, prezesa ZOK – u, radnych Gminy Brzeziny oraz 
sołtysów. 
 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz złożył życzenia imieninowe solenizantom: radnemu 
Andrzejowi Molce i sołtysowi Andrzejowi Hewińskiemu. 
 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz przedstawił porządek obrad.  
 
Zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w porządku, polegającej na dodaniu  
w pkt.9 projektów uchwał w sprawach: 
 

- szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie Gminy 
Brzeziny 

- zmiany uchwały Nr XI/83/15 Rady Gminy Brzeziny Nr XI/83/15 z dnia 
28.10.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 r. 

- zmiany uchwały Rady Gminy Nr 42/VII/15 z dnia 10.06.2015r.w sprawie 
zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez 
zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny” realizowanego w 
ramach programu „WRPO 2007 -2013” 

- zmiany uchwały Nr 26/IV/15 Rady Gminy Brzeziny 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 2017 – 2023. 

- zmieniająca uchwałę NR 22/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 
2015 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi 
powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” w ramach Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój. 

 
 
Do w/w propozycji zmiany w porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 



  

Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  
z proponowaną zmianą w porządku. 
 
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 11 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w 
obradach sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał. Radny Józef Skoczylas, sołtysi Wiesław Wiertelak i Urszula Ziętek przybyli na obrady 
sesji o godz. 1220. 
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Leona Łaskiego. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 11 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XI/15 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 XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.10.2015 r. został przyjęty 11 
głosami za. 
  
Ad.4 
  
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu.   
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał Jan 
Niedźwiedź. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Anna Mituła. 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 11 
głosami za. 
 
Ad.5 
 
 Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
 Na obrady sesji o godz. 1220 przybyli radny Józef Skoczylas i sołtysi Wiesław Wiertelak i 
Urszula Ziętek. 
 
 
 



  

Wójt dodatkowo poinformował: 
 

o w pkt.3 – w dniu 25.11.2015 r. odbył się przetarg nieograniczony dla zadania 
pn. „ Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na 
terenie Gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych 
w okresie od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. w dni nauki szkolnej”.  

W przetargu wzięło udział 3 Wykonawców: 
a) P.H.U. TRANSMAR Usługi Transportowe Mariusz Wrzosek z 

Czajkowa- cena ofertowa 199.430,00 zł brutto 
b) Przedsiębiorstwo Komunikacji samochodowej w Kaliszu SP 

ZO.O.  – cena ofertowa 204.690,00 zł brutto 
c) PPH „ JAR – TOUR” Jarosław Wróblewski z Białej Rawskiej za 

cenę 201.465,00 zł brutto. 
 
W Bieżącym roku 2015 Gmina Brzeziny na zakup biletów miesięcznych wydała 250.800,00 
zł. Cena biletu na jednego ucznia obecnie wynosi 60,00 zł brutto. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w roku 2016 cena biletu na jednego ucznia 
wynosić będzie 49,00 zł brutto. W 2015 roku Gmina Brzeziny zakupiła na m-c grudzień 408 
sztuk biletów miesięcznych. 

o W pkt. 5  -  w b. r 2015 ułożono prawie 20 km dróg o nawierzchni asfaltowej 
na terenie Gminy Brzeziny – zestawienie z realizacji inwestycji w zakresie 
dróg gminnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

o W pkt 7 - w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 
budynków ośrodka zdrowia, Urzędu Gminy i gimnazjum w Brzezinach 
ustalono wstępny zakres prac termomodernizacyjnych (między innymi: 
ociepleniem budynków, ocieplenie stropów, wymiana okien, drzwi, wymiana 
pieca na biomasę, kolektory słoneczne. Wymieniony piec będzie ogrzewał 
ośrodek zdrowia, GOK  łącznie z Urzędem Gminy).  

 
  
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 
jednogłośnie. 
 
 Przewodniczący obrad Karol Bakacz udzielił głosu sołtysowi Henrykowi Maciuszczak. 

Sołtys wsi Przystajni Henryk Maciuszczak zwrócił uwagę, że rzeka Prosna jest zarośnięta i 
zanieczyszczona. Dodał, że choć nie jest po stronie gminy oczyszczanie to należy zgłosić 
odpowiednim organom. 

Na obrady sesji o godz. 1250 przybył Sekretarz Gminy Marian Kasperski 

Ad.6  

Informacja Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 

Wójt dodał, że wydatki zaplanowane od początku roku do 30 czerwca 2015 r. wyniosły:  plan 
dochodów 18.900.004,20 zł, wykonanie 10.152.528,02 zł. Plan wydatków wyniósł 
19.313.253,20 zł, wykonanie 9.109.681,06 zł, natomiast nadwyżka wyniosła 1.042.846,96 zł. 
Spłata rat kredytów i pożyczek wynosi 376.000,00zł.  

W dalszej kolejności Skarbnik Gminy Ewa Wabnik przeczytała opinię Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0953/35/1/Ka/2015 



  

z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Brzeziny za pierwsze półrocze 2015 roku. Opinia stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie Informację Wójta  
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku. 
 
Informacja Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku została 
zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie tj. 12 głosami za. 
 
 Ad. 7  

Przewodniczący Rady Karol Bakacz przeczytał informację Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Kaliszu, Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu oraz Wojewody 
Wielkopolskiego o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych 
przez osoby, na które ustawodawca nałożył obowiązek złożenia takiego oświadczenia. 
Przedmiotowe informacje stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do niniejszego 
protokołu.  
 

Ad.8 

 
Przedstawienie informacji o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu 
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary 
ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian 
nieściągalnej grzywny oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej 
na kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, 
o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. 
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz.634) 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz przeczytał informację o podmiotach 
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy 
na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej 
orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Informacja stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przeczytał opinię Prezesa 
Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie 
skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, o której mowa w § 2 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, 
poz.634). Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
 
 

Ad.9 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022 
 

 
 

Projekt w/w uchwały Nr XII/90/15 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 



  

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 

 
1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował 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 Karol Bakacz – głosował za 
9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radny Roman Witoński – głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
12. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
Uchwała Nr XII/90/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2022 została podjęta 12 głosami 
za. 
 

� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr XII/91/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Ewa Wabnik 
 
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. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował 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 Karol Bakacz – głosował za 
9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radny Roman Witoński –głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński –głosował za 
12. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
 
Uchwała Nr XII/91/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 października 2015 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok została podjęta 12 głosami za. 
 

� Ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Brzeziny 
 

Projekt w/w uchwały Nr XII/92/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 



  

 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XII/92/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 października 2015 r. w sprawie 
ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Brzeziny została 
podjęta 12 głosami za. 
 
 

� Określenie stawek podatku od nieruchomości 
 

Projekt w/w uchwały Nr XII/93/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 
Wójt Krzysztof Niedżwiedzki dodał, że stawkę podatku od nieruchomości można podzielić na 
trzy części: kwotę podatku bez zmian, kwotę podatku, która została obniżona i na kwotę 
podatku, która została podwyższona. 
 
Wójt zwrócił uwagę, że wiele firm chce inwestować na terenie naszej gminy. Jednak gmina 
nie posiada miejsc pod inwestycje. Apelował, aby radni, sołtysi zwrócili uwagę na grunty do 
sprzedaży na trasie: Błaszki  – Grabów, Kalisz – Brzeziny. 
 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 

� Uchwała Nr XII/93/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 w 
sprawie Określenie stawek podatku od nieruchomości została podjęta 12 
głosami za. 

 
Projekt w/w uchwały Nr XII/94/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 

� Określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od 
nieruchomości, podatku od nieruchomości  

 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
 
Uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 października 2015 r. w sprawie 
Określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, 
podatku od nieruchomości została podjęta 12 głosami za. 
 
 

� Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XII/95/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki udzielił wyjaśnień odnośnie stawek podatku od 
środków transportowych. Poinformował, że w przypadku problemów finansowych firmy jest 
możliwość rozłożenia podatku od środków transportowych na raty. Omówił poszczególne 
kategorie stawek podatków od środków transportowych. 



  

 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

 
Uchwała Nr XII/95/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta 11 
głosami za. 
Radny Sylwester Nowak wstrzymał się od głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłego na obrady sesji Zastępcę Wójta 
Zbigniewa Słodowego 
 

� Zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie 
ścieków 

 
Projekt w/w uchwały Nr XII/96/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków 
została podjęta 12 głosami za. 
 

� Dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny 
 
 Projekt w/w uchwały Nr XII/97/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

 
Uchwała Nr XII/97/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie gminy Brzeziny została 
podjęta 12 głosami za. 
 

� Szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny. 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XII/98/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

 
Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 
zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny została podjęta 12 
głosami za. 
 
 

� Zmiany uchwały Nr XI/83/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.10.2015 r. w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 r. 

 
 



  

Projekt w/w uchwały Nr XII/99/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

 
Uchwała Nr XII/99/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XI/83/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.10.2015 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 r. została podjęta 12 głosami za. 
 
 
 

� Zmiana uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 42/VII/15 z dnia 10.06.2015 r w 
sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez 
zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny” realizowanego w 
ramach Programu „WRPO 2007 - 2013 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XII/100/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik 
 
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. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował 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 Karol Bakacz – głosował za 
9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radny Roman Witoński –głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński –głosował za 
12. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XII/100/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiana uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr 42/VII/15 z dnia 10.06.2015 r w sprawie 
zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu 
strażackiego dla OSP Brzeziny” realizowanego w ramach Programu „WRPO 2007 – 
2013 została podjęta 12 głosami za. 
 
 

� Zmiany uchwały Nr 26/IV/15 Rady Gminy 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. 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XII/101/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik 



  

 
 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. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował 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 Karol Bakacz – głosował za 
9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radny Roman Witoński –głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński –głosował za 
12. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
 
Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 26/IV/15 Rady Gminy 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 12 głosami za. 
 
 

� Zmieniająca uchwałę nr 22/IV/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6231 P 
granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny 
– Rożenno” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – 
ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XII/102/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  

 
Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: 
zmieniająca uchwałę nr 22/IV/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu 
dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6231 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i 
drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” w ramach Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój została 
podjęta 12 głosami za. 
 
 
 
 
 
 



  

 
Ad. 10 i 11 
 
W interpelacjach i zapytaniach do Wójta oraz wolnych wnioskach Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz zapoznał radnych i sołtysów się z pismem Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Stanowi załącznik nr 12 
 
Radni i Sołtysi przychylili się do powyższej kwestii. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał odnośnie odpadów komunalnych. Po 
spotkaniu z Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu w sprawie 
zagospodarowania odpadami komunalnymi poinformował, iż w zarządzeniu pokontrolnym 
Wojewódzkiego Inspektora Środowiska nakazał utworzyć samodzielnie lub wspólnie innymi 
gminami stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodał, że gmina 
Gołuchów oddała miejsce – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które 
kosztowało koło 0,5 mln zł. 
Poinformował, że w przyszłości Gmina Brzeziny zobowiązała się przygotować miejsce 
składania odpadów komunalnych, aby mieszkańcy mogli wywozić domowe odpady 
komunalne w cenie comiesięcznej składki (zużyty sprzęt elektroniczny, AGD, artykuły 
chemiczne, baterie itp.), Obecnie stawka na odpady komunalne nie zmieni się przez okres 
dwóch lat od ogłoszenia wyniku przetargu. 
 
Wójt dodatkowo poinformował, o możliwości zakupie przez mieszkańców Brzezin 
dodatkowego kosza 120 l. w cenie 100 zł. na popiół w cenie dotychczasowego wywozu. 
 
Radny Roman Witoński zapytał o możliwość dodania worków na popiół. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że worki na popiół nie zdają 
egzaminu. Podkreślił, że jest propozycja dodania worków na odpady segregowane, na papier.  
Dodał, jeśli jest potrzeba większego kosza na rodzinę należy spisać specyfikację i firma PUK 
zobowiązała dostarczyć kosz.  
 
Wójt Gminy Brzezin Krzysztof Niedźwiedzki odnośnie inwestycji planowanych w 2015 r. 
są w 100 % zrealizowane. Jest przygotowany projekt budżetu na 2016 r. Wójt poinformował, 
że w 2016 r. planowana jest droga we wsi Swierczyna, Jamnice- odcinek 310 m wspólnie  
z nadleśnictwem, złożony wniosek na drogę we wsi Jagodziniec, planowana jest droga  
do cmentarza ul. Klonowa o wartości 334 tys. zł., jest planowane także oświetlenie w 
Przystajni.  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odnośnie oświetlenia ulicznego - tematu  
poruszanego na Komisjach Rady. Poinformował, że wyłączając lampy w godz. od 2400 – 400 
oszczędność z tego tytułu to kwota około 40.000 zł rocznie. Kwota ta przeznaczona jest na 
modernizację oświetlenia ulicznego. W związku z wyłączeniem oświetlenia ulicznego nie 
dochodzi do wandalizmu na terenie Gminy. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował o inwestycjach drogowych. 
Zestawienie stanowi załącznik nr 13.  
 
Wójt dodał, że w dniu 24 listopada 2015 roku Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy wraz z  
pracownikami Urzędu Gminy Brzeziny dokonali kontroli w Schronisku dla Zwierząt w 
Wojtyszkach Gmina Brąszewice, z którym Gmina ma podpisaną umowę na wyłapywanie, 
opiekę, przetrzymywanie oraz zapewnienie miejsca  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzeziny.  
Poinformował, że celem kontroli było sprawdzenie stanu bezdomnych psów, warunków ich 
bytowania. Sprawdzono dokumentację przyjęcia do schroniska, pobytu, nadzoru 



  

weterynaryjnego, adopcji. Każdy pies ma założoną kartotekę. Stwierdzono, że psy mają 
zapewnioną dobrą opiekę. Umieszczone są w 2 boksach, w których znajdują się budy dla 
każdego psa. Każdy pies jest trwale oznakowany elektronicznym mikrochipem. Boksy są 
utrzymane w czystości. Kondycja powierzonych w schronisku psów jest bardzo dobra. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do pisma z Urzędu 
Marszałkowskiego odnośnie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie o 
dofinansowanie zakupu helikoptera o wartości 6 mln.zł. Poinformował, że Urząd 
Marszałkowski zwrócił się do samorządów o pomoc finansową. Gmina Brzeziny przychyliła 
się do powyższej kwestii. Dodał, że najprawdopodobniej przeznaczonym miejscem na 
lądowisko będzie droga przy gimnazjum w Brzezinach. Kwota na jednego mieszkańca gminy 
wyniesie 1,74 zł. Kwota wynikająca z iloczynu wynosi 10.172,04 zł płatne w dwóch równych 
częściach przez okres dwóch lat. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że podpisano umowę 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe na oświetlenie placów i ulic na 2016 r. Opłata za energię 
elektryczną będzie niższa, wzrosły zaś koszty zarządzania siecią i eksploatacji o 40%. 
 
 Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że w Zespole Szkół w Brzezinach w 
dniach od 21.10.2015 r została przeprowadzona ewaluacja. Wyniki analiz osiągnięć uczniów 
na bardzo wysokim poziomie.  
 
Radna Anna Mituła dodała, że osoby przeprowadzające ewaluację byli pozytywnie 
zaskoczeni współpracą miedzy nauczycielami, rodzicami oraz organem prowadzącym. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak podziękował w imieniu wszystkich sołtysów 
Panu Wójtowi i Radnym za podwyższenie diety oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.  
  
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XII sesji Rady 
Gminy Brzeziny o godz. 1545. 
 

 
 
 

 
 

 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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