
P R O T O K Ó Ł   Nr XIV/15 
z sesji Rady Gminy Brzeziny 

 
odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1000. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
Radny Roman Witoński nie uczestniczył w obradach sesji. 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
3. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
4. Ewa Wabnik - Skarbnik Gminy 
5. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności. 
6. Zaproszeni goście przybyli na sesję o godz. 1000: Pan Jan Kłysz Wicestarosta Powiatu 

Kaliskiego, Pani Grażyna Misiak radna Powiatu Kaliskiego, Pan Robert Marszałek radny 
Powiatu Kaliskiego, Pan Piotr Wolarz Prezes ZOK Brzeziny Sp. z o.o, Pan Przemysław 
Sułek Dyrektor GOK  
w Brzezinach, Pani Agata Wojtas Kierownik Biblioteki Publicznej, Pani Lilia Marciniak 
Kierownik GOPS, Pani Agnieszka Jakubowska Kierownik ZEAS, Pani Kamila Biernacik 
Kierownik RiRL, Pani Barbara Mikołajczyk Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Pani Maria Więcław Dyrektor S. P. w Brzezinach, Pani Elżbieta 
Plewińska Dyrektor S.P. w Sobiesękach, Pan Jacek Wabnik Dyrektor S.P. w Aleksandrii.  

 
                          

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 -2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
- przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

 
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022. 

 
8. Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok. 

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej. 



  

3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 
4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych  

w opiniach komisji stałych 
5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich 

przegłosowanie. 
6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
7) Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej. 
 

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy –  radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika 
gminy, sekretarza gminy, oraz zaproszonych gości. Panią Grażynę Misiak radną Powiatu 
Kaliskiego, Pana Roberta Marszałka radnego Powiatu Kaliskiego, Pana Piotra Wolarza 
Prezesa ZOK- u w Brzezinach Sp. z o.o, Pana Przemysława Sułka Dyrektora GOK -u 
w Brzezinach, Panią Agatę Wojtas Kierownika Biblioteki Publicznej, Panią Lili ę Marciniak 
Kierownika GOPS-u, Panią Agnieszkę Jakubowską Kierownika ZEAS, Panią Kamilę 
Biernacik Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Panią Barbarę Mikołajczyk 
Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Panią Marię Więcław 
Dyrektora S. P. w Brzezinach, Panią Izabelę Kucharską z Gimnazjum w Brzezinach, Panią 
Elżbietę Plewińską Dyrektora S.P. w Sobiesękach, Pana Jacka Wabnika Dyrektora S.P. w 
Aleksandrii.  
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu w pkt. 6 –  projektu uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Dzięciołach. 
  
 
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 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 Krzysztofa Krawczyka. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr XIII/15 z ostatniej sesji został wyłożony 
do wglądu w sekretariacie gminy, była również możliwość zapoznania się z jego treścią przed 
posiedzeniem sesji. Przypomniał, że każdy radny ma obowiązek zapoznać się  
z protokołem, w związku z tym, Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie protokołu bez 
czytania na sesji. 
Do w/w protokołu uwagi wniósł Radny Sylwester Nowak, gdyż na ostatniej sesji miał pytania 
dotyczące likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach odnośnie budynku szkoły, 
pracowników i dzieci. Pytania te nie zostały odnotowane w protokole. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof  Niedźwiedzki dodał, że odpowiedzi i uwagi zostały 
uwzględnione w uzasadnieniu. 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz dodał, że w tzw. „luźnej rozmowie”, aby nie było w 
przyszłości niedomówień radny powinien dodać „wnoszę do protokołu”. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poinformował, że zmiany, które zasugerował Radny 
będą dopisane do w/w protokołu. Protokół wraz z przyjętymi poprawkami poddał pod 
głosowanie. 
 
Protokół nr XIII/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 15.12.2015 r. został przyjęty  
2 głosami za, przy 12 głosach wstrzymujących się. 
 
 
Ad.4 
 
W okresie międzysesyjnym Komisje  nie obradowały. 
  
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki  przedstawił sprawozdanie za okres 
międzysesyjny: 
 

1. W okresie przedświątecznym odbyły się spotkania opłatkowe, wigilijne, jasełkowe, 
zorganizowane przez szkoły i przedszkola na terenie gminy, oraz  
w szkole w Jeleniach. 

2. Odbyło się posiedzenie zarządu OSP w Brzezinach, podsumowując działalność w 
okresie minionego 2015 r 

3.  W dniu 22 grudnia odbyło się w GOK – u X spotkanie wigilijne osób samotnych, 
starszych i osób niepełnosprawnych z udziałem ks. Proboszcza Roberta Wardęckiego i 
Przewodniczącego Rady Karola Bakacza. Podziękował kierownikom i dyrektorom za 
zorganizowanie spotkania. 

4.  Odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i 
Drogowe w Kaliszu, poświęcone podsumowaniu minionego roku oraz przyjęciu 



  

kwestii udziału spółki i gmin. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Gminy Marian 
Kasperski, który reprezentował gminę. 

5. 21.12.2015 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania „Długosz Królewski” poszerzoną o Gminę Sieroszewice, na którym 
dokonano prezentacji Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016 – 2020, oraz podjęto 
uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji treści strategii LGD.  

6. Trwają prace remontowe przy drogach gminnych na terenie Gminy Brzeziny 
polegających na likwidacji ubytków, oraz prace porządkowe przy drogach gminnych i 
powiatowych polegające na wykaszaniu i wycinaniu krzewów przez pracowników 
zatrudnionych przez gminę z Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kaliszu. 

7. Dokonano także uzupełnienia części nawierzchni przy chodniku od kościoła do drogi 
cmentarnej przy drodze powiatowej Kalisz – Brzeziny przez powiat kaliski.  

8. Trwają prace przygotowawcze do planowych inwestycji w kolejnym roku i w latach 
następnych polegających na opracowywaniu dokumentacji techniczno – 
kosztorysowej: 

o termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: trzech budynków 
tj. Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy i Gimnazjum z salą gimnastyczną,  

o Budowy stacji uzdatniania wody w Piegonisku Wsi, 
o Oczyszczalni ścieków w Brzezinach – trwają prace przygotowawcze do 

złożenia wniosku w ramach programu WRPO, 
o Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych, korzystając z 

Programu Obszarów Wiejskich, z Urzędu Marszałkowskiego oraz 
środków własnych. 

o W trakcie opracowanie II etapu planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego wsi Przystajnia Kolonia, Przystajni i Moczalca, 
obejmującego obszar ponad 60 ha. Plan przygotowuje biuro projektowe z 
Ostrowa Wielkopolskiego.  

9. W dniu 08.12.2015 r. odbyło się zebranie wiejskie w Czempiszu zorganizowane przez 
sołtysa wsi, którego celem było podsumowanie działań  
 miejscowości w ostatnim roku połączone ze spotkaniem opłatkowym. 

10. W dniu 28 grudnia odbyło się pierwsze spotkania dotyczące przebudowy 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 449 i dróg powiatowych Nr 6232P, 4634P w 
Brzezinach z inicjatywy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich planowanego 
w 2017 roku w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Spotkanie 
odbyło się także z inicjatywy Wójta Krzysztofa Niedźwiedzkiego i Wi-ce Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa  Grabowskiego. Ponadto w spotkaniu 
uczestniczyli: dyr. Paweł Katarzyński i naczelnik Wydziału Planowania Inwestycji w 
WZDW w Poznaniu Sylwia Sierżant, oraz Zespół projektowy pod kierunkiem pana 
Adama  Chmielewskiego z Biura AC droga ze Słupcy. W spotkaniu uczestniczyli: 
Wójt Krzystof Niedźwiedzki,  Z-ca wójta Zbigniew Słodowy, Sekretarz Marian 
Kasperski, Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Kamila Biernacik, 
Prezesa ZOK w Brzezinach Piotr Wolarz, oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal,  
zwracając szczególną uwagę na propozycje przebudowy ulicy 1000-lecia, rozwiązania 
przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, kanalizacji deszczowej, wodno-
ściekowej, telekomunikacyjnej i energetycznej,  
z uzyskaniem warunków ich przebudowy, ustaleniem parkingów i ciągów pieszo - 
rowerowych. Wstępny koszt inwestycji to około 3,5 mln zł. 

11. Przekazał  podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia świąteczne 
radnym, sołtysom i mieszkańcom Gminy Brzeziny od Posłów, którzy zakończyli 
kadencję w Sejmie:  Posła Józefa Rackiego i Posła Piotra Walkowskiego, 

12. 24.01.2016 r. odbędzie się Gminny Dzień Seniora, na które zostali zaproszeni radni i 
sołtysi. 



  

 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 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. 
 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 
 
Projekt w/w uchwały Nr XIV/109/2015 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 została 
podjęta 14 głosami za. 
 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr XIV/110/2015 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. 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 Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XIV/110/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: 
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 



  

 
Projekt w/w uchwały Nr XIV/111/2015 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XIV/111/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
przyj ęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy została podjęta 14 głosami za. 
 
 

• Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach 
 
Projekt w/w uchwały Nr XIV/112/2015 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
Karol Bakacz. 
 
Radny Sylwester Nowak zapytał, czy ta uchwała jest ostateczną decyzją likwidacji szkoły? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że to uchwała intencyjna. 
 
 
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 XIV/112/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach została podjęta 12 głosami za, 
przy 2 głosach przeciw. 
 
Ad. 7 
 
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022. 
 
Projekt uchwały nr XIV/113/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
Uchwałę Nr SO – 0957/23/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletnie 
prognozie finansowej Gminy Brzeziny przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. Uchwała 
stanowi załącznik nr 1 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022. 
Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady 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 Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 
została podjęta 14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz ogłosił 15 minutową przerwę. 
 
 
Ad.8 Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok. 
 

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały nr XIV/114/2015w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2016 
rok wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
 

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej. 

 
Opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 
2015 r. Nr SO 0952/23/1/Ka/2015 w sprawie wyrażania opinii  
o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy 
Brzeziny na 2016 rok przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik 
Opinia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 
 
Opinię Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów o projekcie budżetu na 2016 rok przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Opinia stanowi 
 załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji 
stałych. 

 
Komisje stałe Rady Gminy Brzeziny w swych opiniach nie zawarły żadnych wniosków. 
 

5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich 
przegłosowanie. 

 
Autopoprawki do projektu budżetu na 2015 rok przeczytała Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy. 
Autopoprawki stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod głosowanie imienne autopoprawki do 
projektu budżetu na 2016 rok. 



  

 
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 Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Za przyj ęciem autopoprawek głosowało 14 radnych. 
  

6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
 
 
Nie wniesiono poprawek, w związku z tym nie było dyskusji. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do proponowanego na rok 2016 
budżetu Gminy. 
„Dochody budżetu gminy na 2916 rok zostały ustalone w wysokości 17.969 tys. zł. Dochody 
zostały założone na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów na 
podstawie założeń budżetu państwa – głównie udziału we wpływach od podatku 
dochodowego od osób fizycznych i części subwencji ogólnej Wojewody Wielkopolskiego z 
zakresu zadań administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych oraz podatków i 
opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015. Większość kwot 
wydatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015  
z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 1,7% planowanych podwyżek podatków o 3% z 
wyjątkiem stawek pochodzących z własnej prowadzonej działalności gospodarczej. Wzrósł 
także o 3% podatek od środków transportowych i o 5% wzrosła opłata targowa, także wzrósł 
podatek od dochodów pochodzących  
z najmu i dzierżawy i podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej. 
Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości 17.475.500 zł. Nadwyżkę w wysokości 
493.500 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym. Wydatki majątkowe ustalono na kwotę 1.098.536 zł, w trakcie roku budżetowego 
będą następowały zmiany w budżecie za sprawą pozyskiwanych środków europejskich a 
także w porozumieniu z innymi jednostkami min. pozyskiwane z Powiatu, z Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane są kolejne inwestycje, które będą powiększały 
zarówno dochody jak i wydatki. 
Najwięcej w planowanym budżecie przekazujemy na: 

• Oświatę i wychowanie – 8.215.597,00 zł 
• Pomoc społeczną – 3.511.830,00 zł 
• Administrację – 2.318326,00 zł 
• Rolnictwo i łowiectwo – 645.280,00 zł 
• Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 835.268,00 zł 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 502.000,00 zł 
• Kultura fizyczna i sport – 191.000,00 zł 



  

 
Gmina obejmuje opieką finansową wszystkie dziedziny działalności społecznej: kulturę, 
sport, działalności stowarzyszeń, bezpieczeństwo, działalność administracji samorządowej, 
rządowej i edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, ochronę 
środowiska i promocję gminy. Największą uwagą skupiają zawsze wydatki inwestycyjne. W 
planowanym budżecie na 2016 rok wpisaliśmy: 
1.Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko  Wieś – I etap 618 tys. zł, 
wstępna wartość planowanej inwestycji sięga kwoty ponad 1,3 mln zł  
w tym zakup działki, dokumentacja wszelkiego rodzaju pozwolenia   i budowa samej stacji. II 
etap planowanej inwestycji będzie realizowana  w roku 2017. Realizacja inwestycji po 1 
stycznia 2014 roku upoważnia gminę do złożenia wniosku do dofinansowania unijnego pod 
warunkiem ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski takiego konkursu. 
2.Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jamnice o długości 
310 m o nawierzchni asfaltowej. Jest już podpisana umowa ze skarbem państwa, 
państwowym gospodarstwem rolnym, lasy Państwowe Nadleśnictwa Kalisz o dofinansowanie 
inwestycji na kwotę 25 tys. zł o łącznej wartości 100 tys. zł. Następna taka inwestycja będzie 
planowana w 2017 roku we wsi Jagodziniec. 
3. Wpisujemy do realizacji termomodernizację budynków użyteczności publicznej 
realizowaną w partnerstwie z gminami: Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki 
wraz Powiatem Kaliskim na kwotę 232 tys. jako wkład własny na termomodernizację 
budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy i gimnazjum wraz  
z salą gimnastyczną. Korzystając z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu możliwych do realizacji w III i IV kwartale 2016 roku. 
4. Pozostałe inwestycje do zrealizowania to: modernizacja oświetlenia ulicznego drogowego i 
gospodarki odpadami, wykup gruntu pod drogi gminne. Na tym etapie nie prognozowano 
zaciągnięcia pożyczek lub kredytów. Każda kolejna inwestycja zapisana do budżetu będzie 
wymagała zaciągnięcia kredytu lub pożyczek. Plan inwestycyjny może być zwiększony o 
ewentualne oszczędności i wolne środki. Plan inwestycyjny będzie na pewno zwiększony o 
inwestycje drogowe, dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, planujemy 
złożenie wniosku do PROW na dofinansowanie ul. Klonowej w Brzezinach oraz wniosku na 
dofinansowanie oczyszczalni ścieków w  III kwartale 2016 roku  w związku z ogłoszeniem 
Urzędu Marszałkowskiego harmonogramu wniosków w ramach Wielopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. 
5. Kontynuować będziemy II etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzeziny w miejscowości Przystajnia Kolonia, Przystajnia, Moczalec w kwocie 44.500 
zł w ramach podpisanej umowy z biurem projektowym. 
 
Budżet został opracowany przez Skarbnika Gminy Ewę Wabnik, przy współudziale Wójta 
Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych. Do realizacji budżetu liczymy na wsparcie 
wielu instytucji, do których zwracamy się z wnioskami. Takie wnioski zostały złożone i będą 
jeszcze kolejne zgłaszane. Zgłoszone wnioski przez sołtysów, rady sołeckie, radnych i 
mieszkańców, kierowników jednostek organizacyjnych w większości zostały wprowadzone 
do budżetu na 2016 rok lub zostały realizowane, część wniosków zastała przesunięta na 
kolejne lata lub będzie wprowadzana do budżetu w przyszłym roku. Pozytywna opinia RIO w 
Poznaniu i komisji Rolnictwa i Budżetu sprawia, iż budżet jest realny, dostosowany do 
możliwości jego sfinansowania, zakłada inwestycje i realizację ich, zakłada również 
realizację zadań z listy Strategii Gminy Brzeziny. Dziękuję Pani Skarbnik, moim 
współpracownikom, radnym i sołtysom za zrozumienie w działaniu i realizacji zadań” 
 
 

7) Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej. 
 



  

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz poddał pod głosowanie imienne 
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2015 rok. 
 

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 Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr 19/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2015 rok została podjęta 14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz pogratulował Wójtowi przyjęcia budżetu na 2015 rok, 
wyraził nadzieję na jego realizację. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki podziękował Radnym Gminy za 
współpracę. 
 
 
Ad. 9, 10  
 
Radny Sylwester Nowak zwrócił uwagę na ubytek w drodze oddanej cztery tygodnie temu 
na odcinku Brzeziny – Dzięcioły. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że droga jest objęta 
gwarancją i będzie naprawiona. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że do końca roku będą wszystkie 
zgłoszone usterki naprawione. Dodała, że miał być wylany 5- cio cm asfalt a w 
rzeczywistości wylano 2 cm asfaltu. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że droga nie spełnia naszych 
oczekiwań, ale w ramach oszczędności został wykonany dodatkowy odcinek nieplanowanej 
drogi. Dodał, że droga powiatowa Kalisz – Brzeziny także nadaje się do remontu.  
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak dodała, że nie ma pretensji do wójta, ale gdyby droga 
zrobiona była jak w projekcie nie było by problemu. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, dlaczego został zamknięty plac zabaw NIVEA przy Szkole 
Podstawowej w Brzezinach. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Maria Więcław odpowiedziała, że w okresie 
letnim był otwarty. Dodała, że można otworzyć, ale po godz. 2000 przychodzą dzieci starsze i 
dewastują plac zabaw. 



  

 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że z założenia miał być otwarty plac zabaw a nie 
zamknięty. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy odpowiedział, że plac zabaw powinien być otwarty, ale 
po godz. 2200 nie przychodzą już matki z dziećmi. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy będzie otwarty plac zabaw, czy zamknięty? 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Maria Więcław odpowiedziała, że może być 
otwarty plac zabaw. Dodała, że ci, co chcą wejść wchodzą  
z drugiej strony. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że plac zabaw będzie otwarty. 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz odnośnie drogi dodał, iż jest ona na miarę naszych 
możliwości. Podziękował i pogratulował Wójtowi Gminy Brzeziny Krzysztofowi 
Niedźwiedziemu za budżet 2016 r. Poinformował odnośnie wodociągu, że czeka nas trudny 
okres, mamy deficyt wody, także w studniach prywatnych. Dodał, że w 2016 roku mogą być 
większe problemy z poborem wody niż w roku ubiegłym. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił się do radnego Sylwestra Nowaka, iż 
współczuje z powodu likwidacji szkoły. Mieszkańcy wsi Przystajnia mieli ten sam problem, 
ale z perspektywy czasu nie żałują podjętych działań. Zwrócił się również do Wójta Gminy 
Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego, aby  
w podjętych decyzjach nie skrzywdzić nauczycieli. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zwróciła się do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 
Gospodarki Komunalnej, aby w planach pracy na 2016 rok uwzględniła kontrolę gospodarstw 
trzymających psy wiązanych przy budach na krótkich łańcuchach.  
 
Sołtys wsi Świerczyna Irena Szczepaniak zapytała, czy w budżecie jest ujęty zakup tablic 
ogłoszeń i czy został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego dotyczący remontu drogi 
w Świerczynie? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że został złożony wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na remont dróg we wsi Świerczyna, Jamnice i 
Jagodziniec. Dodał, że będzie wymiana 10 szt. tablic ogłoszeniowych, tych najbardziej 
zniszczonych. Wójt wyjaśnił sołtysowi wsi Jamnice odnośnie psów wiązanych na krótkich 
łańcuchach, że Gmina jedynie może powołać się na ustawę i powiadomić mieszkańców w 
formie kurendy. 
 
Radna Sylwia Lazarek za zgodą Przewodniczącego Rady opuściła obrady sesji o godz. 1200. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy odczytał, że umiejscowienie psa na łańcuchu nie jest 
zabronione. Natomiast, jeżeli ktoś uzna, że psu dzieje się krzywda należy powiadomić policję 
i Fundację Animals lub najbliższe schronisko.  
 
Na obrady sesji przybył Zastępca Starosty Jan Kłysz o godz. 1230. 
 
 
Ad.11 
 



  

Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłego na obrady sesji Wicestarostę 
Kaliskiego Pana Jana Kłysza 
  
 Przewodniczący Rady Karol Bakacz oddał głos Wójtowi Gminy Brzeziny. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przywitał przybyłego na obrady sesji 
Wicestarostę Powiatu Kaliskiego Jana Kłysza. 
„Podsumowując mijający rok poinformował, że był on dobry, lepszy od poprzedniego. 
Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w 100% dzięki środkom zewnętrznym, 
europejskim: PROW, WRPO 2007 -2013, partnerstwa z Powiatem przy realizacji drogi 
powiatowej Kalisz – Aleksandria –Brzeziny- Czempisz – Dzięcioły –Rożenno – Chudoba. 
Dotacji otrzymane z powiatu na remonty części operacyjnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
na realizację wyposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 
współfinansowania dotacji projektowych dróg powiatowych. Zaplanowane wydatki 
majątkowe zrealizowane zostały w 100 %. Wszystkie inwestycje założone w budżecie 29. 
12.2014 roku i wprowadzone do budżetu kolejne zadania zostały zrealizowane  
w całości na łączną kwotę prawie  2 mln 800 tys. zł. Jest to drugi pod względem wysokości 
budżet na przestrzeni ostatnich 13 lat. Budżet, którego wydatki na chwilę obecną przekracza 
po raz pierwszy prawie 20 mln zł przy zadłużeniu ponad 3 mln zł. 

1. Zakończono drugi etap Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacji 
sanitarnych w Brzezinach o wartości 270 tys zł na łączną kwotę zadania w 2014 – 
2015 roku 716 tys. zł z 50-cio %dofinansowaniem ze środków europejskich. W 
zakresie inwestycji zwiększono zasoby wody dzięki kolejnemu zbiornikowi czystej 
wody, dokonano modernizacji samej stacji wewnętrznej i zewnętrznej łącznie 
infrastrukturą towarzyszącą ( tj. oświetleniem, utwardzonymi placami) 
W drugim etapie połączono całe osiedle na ulicy Zielonej w Brzezinach do ogólnej 
sieci kanalizacyjnej bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Brzezinach. 

2. W Dziale Transport i Łączność zrealizowano jeden z największych wydatków w 
historii budżetu gminy z zakresie przebudowy ciągu dróg na terenie gminy. 
Przebudowano w partnerstwie z gminą Godziesze Wielkie i Powiatem Kaliskim ponad 
14,5 km drogi powiatowej Aleksandria – Brzeziny – Czempisz – Dzięcioły –Rożenno 
– Chudoba z udziałem finansowym gminy w wysokości 924 tys. Zł. Wykonano 14 
zatok autobusowych, 14,5 km nowej nawierzchni, ok. 2,5 km chodników w tym 400 
m chodnika o szer. 3 m, poręczy ochronnych i barier 1252 m, małe rondo w 
miejscowości Dzięcioły i oznakowanie poboczy pionowe i poziome. Odnowienie 5 
km rowów i około 2 km kanalizacji deszczowej na łącznej długości 25,6 km za 5.474 
mln zł. 
Przebudowano drogę powiatową nr 4629P od drogi wojewódzkiej Nr 449 do szkółki o 
długości 990 m w partnerstwie z Powiatem Kaliskim  
i Nadleśnictwem Kalisz o wartości 632 tys. zł w tym z udziałem funduszu gminy w 
wysokości 172 tys. zł. Przebudowano na długości drogi 7 zjazdów, 300 mb 
chodnika(ponad 300 tys. dołożyło Nadleśnictwo Kalisz) 
Przebudowano dwa  odcinki dróg gminnych w Jagodzińcu o długości 1860 m o 
nawierzchni asfaltowej za łączną kwotę 337 tys zł, z dofinansowaniem Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu  w wysokości 220 tys zł, przebudowano odcinek drogi 
gminnej o nawierzchni tłuczniowej we wsi Jamnice  
o długości 435 m.  
Z dofinansowaniem unijnym w wysokości 75 % wybudowano 460 mb chodnika na 
Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach za kwotę 89 tys zł.  

3. W Dziale  Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż. zrealizowano zakup ciężkiego 
samochodu strażackiego na poczet OSP Brzeziny o wartości 832 tys. zł z 80% 
dofinansowaniem środków europejskich w ramach WRPO. 



  

4. W Dziale Polityki Społecznej zrealizowano projekt organizacji placów zabaw i 
modernizacji z wyposażeniem oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w 
Dzięciołach, Sobiesękach, Aleksandrii za ponad 200 tys zł 

Warto dodać, iż zostało wykonane odmulenie cieku rzeki Jamnicy na całym odcinku 3,64 
km, oraz wykonanie prac konserwacyjnych na całym odcinku 7,64 km. 
Opracowano studium zagospodarowana przestrzennego gminy Brzeziny dot. 
Miejscowości Przystajnia Kolonia, Przystajnia i Moczalec, na powierzchni ponad 60 h .  
Na ukończeniu jesteśmy realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w partnerstwie z 
Powiatem z dofinansowaniem 60 % z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Podsumowując łącznie na inwestycje wraz z dofinansowaniem wydano 5,5 mln zł.” 
Dziękując Radzie Gminy za zrozumienie i pozytywne decyzje. To świadczy, że 
planowane inwestycje wpisują się w to, co proponują mieszkańcy, sołtysi i radni gminy. 
Realizacja inwestycji w tym roku budżetowym była od dawna oczekiwana i nie budzi 
wątpliwości i potrzeby ich realizacji. Inwestycje realizujemy zgodnie z przyjętą w 
ubiegłym roku Strategią Rozwoju Gminy na lata 2015 -2022.  Podziękował sołtysom, 
pracownikom urzędu za przygotowanie i rozliczanie na bieżąco wniosków. Także 
podziękował Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, Skarbnikowi, Z-cy Wójta, 
Sekretarzowi, Radcy Prawnemu, Prezesowi ZOK-u, strażakom, instytucjom zewnętrznym 
wspierającym gminę przede wszystkim Starostwu Powiatowemu na ręce Pana Z- cy 
Starosty Janowi Kłyszowi, Dyrektorowi Wydziału Dróg Powiatowych, Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, Kierownikowi Banku Spółdzielczego w 
Brzezinach, Prezesowi Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Godzieszach, 
Nadleśnictwu Kalisz, Przedsiębiorstwu Dróg Komunalnych w Kaliszu, Wójtowi Gminy 
Godziesze Wielkie, Burmistrzowi Błaszek, oraz gminom sąsiednim współpracującym z 
LGD Długosz Królewski, organizacjom pozarządowym, emerytom, rencistom, zespołom 
ludowym, animatorom działaczom kultury. Podziękował ks. proboszczowi Robertowi za 
dobrą współpracę, przedsiębiorcom, którzy materialnie wspierali gminne uroczystości, 
członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, szczególnie z Brzezin, Kierownik Lokalnej 
Grupy Działania, Dyrekcji Regionalnych Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, Radnym 
Powiatowym”.  

 
Wójt złożył wszystkim życzenia noworoczne i podziękował wszystkim za życzenia 
świąteczne. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz udzielił głosu Z-cy Starosty Kaliskiemu Janowi 
Kłyszowi. 
 
Z-ca Starosty Kaliskiego Jan Kłysz podziękował za zaproszenie. Podkreślił, o dobrej 
współpracy Gminy z Powiatem. Dodał, że jest dumny i zadowolony   
z  projektu planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jamnice. Nawiązał do inwestycji 
11 gmin z terenu powiatu kaliskiego, dodał, że Gmina Brzeziny się wyróżnia spośród innych 
gmin. Dodatkowo dodał, że budynek po szkole podstawowej we wsi Ostrów Kaliski jest 
remontowany. W budżecie na 2016 rok są środki, aby remont szkoły w przeszłym roku był 
zakończony. Poinformował, że budynek będzie przeznaczony na Interwencyjny Dom 
Dziecka. Potwierdził słowa Wójta, że współpraca i wola Rady Gminy daje efekt pracy. 
Poinformował, że Powiat wspiera i będzie wspierał takie inwestycje jak: budowa dróg, 
budowa ronda. Odnośnie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej dodał, że m.in. Gmina Brzeziny 
wchodzi w skład tej Aglomeracji. Poinformował, że są środki unijne asygnowane tylko dla 
Aglomeracji. M.in z tych środków planowane jest wybudowanie pierwszej ścieżki rowerowej 
na trasie Brzeziny – Kalisz. 



  

Podziękował Radnym Powiatowym za współpracę Pani Grażynie Misiak i Panu Robertowi 
Marszałkowi. Dodał, że pracują na zasadzie rozwiązywania problemów. W-ce Starosta złożył 
noworoczne życzenia, dobrego roku 2016 i dużo radości ze wspólnej współpracy. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak podziękował W-ce Staroście za wykonanie 
dwóch odcinków drogi do wsi Przystajnia, dodał, że droga ożyła. Jednak brakuje jeszcze 150 
– 200m  drogi. Zgłosił wykruszone pobocza, aby w przyszłości uzupełnić. 
 
Z-ca Starosty Kaliskiego Jan Kłysz odpowiedział, że takich miejsc jest dużo. 
Poinformował, że Powiat musi spłacić kredyt, aby móc zaciągnąć następny.  
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak podziękowała W-ce Staroście za miłe słowa 
skierowane pod adresem radnych powiatowych. Oznajmiła, że nie ma żalu do Wójta Gminy o 
wykonanie drogi, ale do wykonawców. Droga nie była zrobiona według przygotowanego 
projektu. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz pogratulował Wójtowi za pracę na rzecz gminy, 
pogratulował osiągniętych sukcesów. Złożył także życzenia noworoczne na 2016 rok. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki złożył życzenia radnym, sołtysom i wszystkim 
zaproszonym gościom. Złożył także życzenia imieninowe solenizantom Radnemu 
Sylwestrowi Nowak i sołtysowi Sylwestrowi Adamus. 
 
Ad.12 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XIV sesję 
Rady Gminy Brzeziny o godz. 1320. 
 
 

 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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