P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15
z sesji Rady Gminy Brzeziny
odbytej w dniu 15 grudnia 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny.

Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.
W obradach nie uczestniczył Henryk Goliński.

Przewodniczący obrad – Karol Bakacz
Protokolant – Danuta Waliszewska
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny
Zbigniew Słodowy - Zastępca Wójta Gminy Brzeziny
Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy
Marian Kasperski – Sekretarz Gminy Brzeziny

PORZĄDEK OBRAD

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:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-

2022
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok
wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu
przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina”

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

Ad.1.
Otwarcia XIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, wójta gminy, skarbnika.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad.
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 13 głosami za.
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w
porządku, polegającej na dodaniu w pkt.6 projektów uchwał w sprawach:

-

Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym
szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż Gmina Brzeziny, oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych,
Zmiany uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Brzeziny dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,

Oraz proponuję wprowadzenie zmiany w porządku obrad polegającej na wycofaniu w pkt.6
projektu uchwały w sprawie:
-

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015
-2022

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.
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ustawowy stan Rady Gminy – 15,
w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał. Radna Sylwia Lazarek przybyła na obrady sesji o godz. 1315.
Ad.2
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Józefa Skoczylasa.
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 13 głosami za.
Ad.3
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XII/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 XII/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.10.2015 r. został przyjęty 13
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 Rewizyjnej przeczytała Anna Mituła. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał Jan
Niedźwiedź. 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 Wójt Krzysztof Niedźwiedzki poinformował:
1. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych. Prace zostały zakończone w
Świerczynie, Koloni Przystajnia, Pieczyska,
2. Planowane inwestycje ze środków europejskich w 2015 r są wykonane i zakończone.
Priorytetem była inwestycja stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji w
Brzezinach. Dokumentacja jest zakończona i sfinalizowana. W przyszłości czeka nas
przejęcie infrastruktury kanalizacyjnej, deszczowej i drogowej na ulicy Lawendowej
w Brzezinach. Obecnie przedsiębiorca, który jest właścicielem terenu na własny koszt
przygotowuje dokumentację w celu przekazania infrastruktury na własność Gminie
Brzeziny
3. Została zakończona i rozliczona z powiatem droga powiatowa Kalisz – Chudoba,
4. Planowane odcinki dróg gminnych – Jagodziniec i Jamnice zostały zakończone i
rozliczone. Dodał, że kolejne inwestycje zakończone ze środków europejskich to
chodniki na Osiedlu Generała Zajączka Brzezinach
5. Rozliczony i sfinalizowany został zakup ciężkiego sprzętu dla OSP Brzeziny pn.
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu
strażackiego dla OSP Brzeziny” realizowanego w ramach programu „WRPO 2007 2013”,
6. Trwa opracowanie realizacji planu niskoemisyjnej w partnerstwie z powiatem
kaliskim i Gminą Sieroszewice, została wpłacona należna kwota 4360 zł,
7. Została zakończona modernizacja oświetlenia ulicznego w Sobiesękach,
8. W przygotowaniu jest dokumentacja stacji uzdatniania wody we wsi Piegonisko Wieś. Pierwsze poczynania to zakup działki. Geolog nie zacznie prac, jak nie
będziemy posiadać aktu własności działki,
9. W przyszłości chcemy skorzystać z programu WRPO. Największą inwestycją, z
której chcemy skorzystać ze środków europejskich to budowa oczyszczalni ścieków.
Projekt aglomeracji dla miejscowości Brzeziny został przygotowany przez firmę
konsultingową za kwotę ponad 9000 zł. Projekt musi być podjęty uchwałą przez
Sejmik Województwa Wielkopolskiego a później przekazany do Krajowego Programu
Oczyszczalni Ścieków. Wtedy też możemy starać się o dofinansowanie w 80- 85 %.
Inwestycja rozłożona została na trzy lata. Zakończenie inwestycji planowane na 2019
r.,
10. W związku z budową linii energetycznej w Czempiszu prace zostały wstrzymane.
Obecnie proces jest wznowiony i jest na etapie projektowania. Wójt poinformował, że
wspólnie z Sekretarzem przygotowuje zestawienia niezbędnych prac

modernizacyjnych budowy i przebudowy sieci oświetleniowych na terenie Gminy
Brzeziny na najbliższe lata. Pierwszym etapem jest wymiana zużytych lamp w
miejscowościach Dzięcioły, Świerczyna i Przystajnia. W przyszłości planowana jest
budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu za kościołem Brzezinach i przy drodze
powiatowej Brzeziny – Aleksandria, Brzeziny – Czempisz, przy ul. Kaliskiej i
Długosza Królewskiego.
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy modernizacja oświetlenia jest w miejscowości
Przystajnia, czy w miejscowości Piegonisko. Dodała, że w budżecie jest zapisana
modernizacja oświetlenia w miejscowości Piegonisko.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki sprostował, że we wsi Przystajnia jest przeznaczone
na zakup akcji spółce oświetleniowej w kwocie 9000 zł, zaś na modernizację oświetlenia we
wsi Piegonisko w kwocie 5000 zł. Dodał, że obecnie trwają prace modernizacji oświetlenia na
osiedlu przy ul Kaliskiej.
Sekretarz Gminy Marian Kasperski poinformował, że trzem firmom zostało zlecone
wykonanie kosztorysu na realizację oświetlenia. Dodał, że do końca 2016 r będzie wiadomo,
jaka będzie kwota oświetlenia na osiedlu przy ulicy Kaliskiej wraz z dokumentacją.
Podkreślił, że są miejscowości, które potrzebują modernizacji oświetlenia i modernizacji dróg
np. Rożenno, Zaleśna, Przystajnia Kolonia, Piegonisko Pustkowie. Priorytetem jest wymiana
lamp, aby podkreślić efekt oświetlenia i oszczędności z tego tytułu. W zrealizowaniu
zamierzonego celu to okres około pięciu lat.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że każda inwestycja realizowana przez
gminę uzależniona jest od innych inwestycji, zwłaszcza dużych, min. od planowanej
oczyszczalni ścieków w Brzezinach.
Skarbik Gminy Ewa Wabnik podkreśliła, że przy tak dużej inwestycji jaką jest budowa
stacji oczyszczalni ścieków musimy być bardzo ostrożni w planowaniu dodatkowych
inwestycji.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że budowa stacji oczyszczalni ścieków to
koszt około 7 -8 mln zł rozłożonych na trzy lata.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, aby rozwiązać problem popiołu w
okresie zimowym Przedsiębiorstwo PUK w Kaliszu nieodpłatnie dostarczy dodatkowy kosz
dla mieszkańców Brzezin. Dodał, że dodatkowy wywóz popiołu nie zmieni dotychczasowej
comiesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Radny Roman Witoński zapytał, co mieszkańcy wiosek mają robić z popiołem?
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że na obecny czas popiół należy
wrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych. Dodał, że jeśli kosz jest niewystarczający
należy zgłosić i firma dostarczy większy pojemnik na odpady komunalne.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte
jednogłośnie.
Na obrady sesji o godz. 1405 przybył Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę.

Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
-

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym
szkołom prowadzonym przez podmioty inne niż Gmina Brzeziny, oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Projekt w/w uchwały Nr XIII/103/15 przeczytała Skarbnik 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. Radna Anna Mituła – głosowała za
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za
4. Radny Andrzej Molka – głosował za
5. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za
7. Radny Leon Łaski – głosował za
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za
10. Radny Karol Bakacz – głosował za
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za
12. Radny Roman Witoński – głosował za
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za
Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie:
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom
prowadzonym przez podmioty inne niż Gmina Brzeziny, oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została podjęta 14 głosami za.

-

Zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok

Projekt w/w uchwały Nr XIII/104/15 wraz z uzasadnieniem przeczytała 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. Radna Anna Mituła – głosowała za
2.Radny Jan Niedźwiedź – głosował za
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za
4. Radny Andrzej Molka – głosował za
5. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za
7. Radny Leon Łaski – głosował za

8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za
10. Radny Karol Bakacz – głosował za
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za
12. Radny Roman Witoński – głosował za
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za
Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie:
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok została podjęta 14 głosami za.

-

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

Projekt w/w uchwały Nr XIII/105/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady
Karol Bakacz
Skarbnik Ewa Wabnik udzieliła wyjaśnień do w/w projektu uchwał.
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę na błąd w uzasadnieniu, gdyż Rada Gminy nie jest
odpowiedzialna za przekroczenie maksymalnej stawki w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych została podjęta 14 głosami za.

-

wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu

Projekt w/w uchwały Nr XIII/106/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady
Karol Bakacz
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie:
wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu została podjęta 14 głosami za.

-

Przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina”

Projekt w/w uchwały Nr XIII/107/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady
Karol Bakacz

Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie:
wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu została podjęta 14 głosami za.

-

Zmiany uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30
listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego

Projekt w/w uchwały Nr XIII/108/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady
Karol Bakacz
Skarbnik Ewa Wabnik udzieliła wyjaśnień do w/w projektu uchwał
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie:
zmiany uchwały Nr XII/94/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2015 roku w
sprawie: określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego została podjęta 14 głosami za.
Ad 7, 8, 9
Sekretarz Gminy Marian Kasperski odnośnie deklaracji otrzymanych na obradach sesji
poinformował, aby w wyznaczonym terminie dostarczyć do Urzędu Gminy Brzeziny.
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki w wolnych wnioskach poinformował o likwidacji Szkoły
Podstawowej w Dzięciołach. Dodał, że likwidacja jest spowodowana niską liczbą dzieci.
Im mniej dzieci, tym szkoła droższa w utrzymaniu. Koszt utrzymania szkoły to kwota
416.226 zł. Do likwidacji przyczynił się także zły stan budynku. Na obecny czas obiekt nie
spełnia wymagań na dalsze funkcjonowanie szkoły bez poniesienia dodatkowych kosztów.
Modernizacja szkoły to kwota koło 250 tys. zł
Radna Sylwia Lazarek zapytała, co z kadrą nauczycieli?
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że nauczyciele zostaną zatrudnieni w szkołach
na terenie Gminy Brzeziny. Dodał, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego zapewnił
nas na piśmie, że nie będziemy obciążeni kosztem zwrotu dofinansowania, które
otrzymaliśmy ze środków europejskich.
Radny Józef Skoczylas zapytał, co dalej z budynkiem?
Radny Sylwester Nowak zwrócił uwagę, że dwa lata temu przy reorganizacji szkoły Wójt
mówił, że dzięki temu zaoszczędzimy 200 tys. zł rocznie, a w zamian za to zbuduje ładne,
ogrodzone boisko. Teraz zamyka szkołę całkowicie, a boiska jak nie było tak nie ma.
Zaproponował, żeby zaoszczędzić pieniądze z budżetu gminy to złożyć wniosek do LGD na
budowę tego boiska.

Co z budynkiem po zamknięciu szkoły? Mam nadzieję, że Wójt nie wpuści tam
niepożądanych lokatorów.
Co z pracownikami? Chodzi nie tylko o nauczycieli, ale też o obsługę.
To, że starsze dzieci pójdą do szkoły w Brzezinach, możemy się z tym pogodzić, ale co
będzie z tymi najmłodszymi?
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że nie wiadomo, czy rodzice będą posyłać
dzieci do przedszkola.
Wójt zadeklarował, że każde dziecko będzie dowiezione do szkoły w Brzezinach.
Poinformował, że budynek można przeznaczyć, na świetlicę socjoterapeutyczną.
Sekretarz Gminy Marian Kasperski poinformował, że musimy podjąć działania związane z
likwidacją Szkoły Podstawowej w Czempiszu.
Radna Sylwia Lazarek zaznaczyła, że Szkołę Podstawową w Czempiszu prowadzi
Stowarzyszenie Katolickie.
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że nie jesteśmy organem prowadzącym i nie
możemy rozwiązać placówki szkolnej.

Ad.10
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady
XIII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1530.

Przewodniczący obrad

Protokolant

