
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XV/16 
z sesji Rady Gminy Brzeziny 

 
odbytej w dniu 26 luty 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15.  
 
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. Robert Marszałek – Radny Powiatowy  
6. Renata Szulc – Radna Powiatowa 
7. 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. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach 
- określenia kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół z 

terenu Gminy Brzeziny do klas I szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 
Gmina Brzeziny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2016 roku 

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 
- ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Brzeziny 

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



  

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XV sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz. Powitał przybyłych na sesję Rady 
Gminy –  radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika, radnych 
powiatowych. 
Przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w porządku, 
polegającej na dodaniu w pkt. 6 – rozpatrzenie projektów uchwał następujących projektów 
uchwał: 

-  zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego 
Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  
Miejscowości Brzeziny na lata 2012 – 2022, 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 - 

2022 
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 15 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz- stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w 
obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Jana Niedźwiedź. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XIV z sesji Rady Gminy Brzeziny został wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy, była 
również możliwość zapoznania się z jego treścią na posiedzeniach komisji. Przypomniał, że 
każdy radny ma obowiązek zapoznać się z protokołem, w związku z tym, Przewodniczący 
obrad zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania na sesji. 
Nie było uwag do w/w protokołu. 
 
Protokół nr XIV/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2015 r. został przyjęty  
15 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia 
Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 



  

Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej poszczególnych komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
15 głosami za. 
 
Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wójt 
dodatkowo poinformował: 
 
- w pkt. 1 - prace remontowe na drogach gminnych zostały zakończone i sfinansowane. 
- w pkt. 2 - po dzisiejszej rozmowie z Prezesem Zarządu PKS Kalisz Ryszardem Latańskim 
zostało przełożone spotkanie na 4 marca 2016 r dotyczące przewozów pasażerskich z terenu 
gminy Brzeziny do Kalisza oraz utrzymaniu komunikacji zbiorowej na terenie gminy 
Brzeziny. Ustalono, iż w spotkaniu także powinni uczestniczyć przedstawiciele miast i gmin 
ościennych. 
- w pkt. 4 - apelował do radnych i sołtysów, aby mieszkańcy poszczególnych wiosek 
uzupełnili tabliczki z numerami prywatnych posesji.  
- w pkt. 5 - w dniu 16.02.2016 r. odbyło się spotkanie Komendanta Komisariatu Policji wraz z 
mieszkańcami Gminy Brzeziny nt. występujących zagrożeń, na którym pojawił się temat 
przywrócenia posterunku policji w Brzezinach. Policja zwróciła się do przedstawicieli Urzędu 
Gminy Brzeziny o pomoc w 50% dofinansowania na zakup samochodu.  
- w pkt. 7 – przewidziany jest nabór wniosków na budowę oczyszczalni ścieków na III 
kwartał b.r., aby złożyć wniosek musi być pełna dokumentacja, należy przebudować 
przyłącze energetyczne, które będzie kosztowało około 130 tys. zł. Energetyka nie wyraża 
zgody na dofinansowanie, dlatego przyłącze będzie sfinansowane z własnych środków 
budżetu gminy. Obecnie przyłącze energetyczne istnieje, ale musi być przebudowane. 
 
W dniu 22.02.2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Dzięcioły wraz z władzami 
gminy Brzeziny odnośnie likwidacji szkoły podstawowej w Dzięciołach. Mieszkańcy wsi 
chcąc utrzymać szkołę wyrażali swoje opinie na temat jej funkcjonowania. Mając na uwadze 
ilość dzieci i stan budynku zdecydowaliśmy, że szkoła zostanie likwidowana bez możliwości 
funkcjonowania przedszkola. Zapewniając tym samym bezpieczny, indywidualny transport 
dzieci z możliwością zatrudnieniem nauczyciela. Poinformował, że dzieci 3 – 4 letnie będą 
zabierane spod domu i pod dom dowiezione. W budynku szkoły w godzinach 
popołudniowych będzie funkcjonowała świetlica socjoterapeutyczna. 
Dodał, że przekazał sołtysom i radnym pismo z WUM w Poznaniu odnośnie tegorocznych 
przymrozków stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Poinformował, że trwa do 18.03.2016 r. nabór wniosków na utylizację azbestu, pismo Piotra 
Walkowskiego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Wczoraj w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z radnymi powiatowymi na temat: planów 
inwestycyjnych na lata 2016 i lata następne, oraz sposobów finansowania Gminy w 
partnerstwie z Powiatem. Również z możliwością dofinansowania zewnętrznymi minn. z 
PROW-u i WRPO.   
Poinformował, że w przyszłości planuje spotkanie z sołtysami o podobnej tematyce. 
Dodał, że trwa kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach OSP na terenie Gminy 
Brzeziny, po kadencji 5 lat zmienia się zarząd i zmieniają się prezesi.  
Trwają prace projektowe drogi leśnej w Jamnicach, w trakcie projektowania jest ul Klonowa 
w Brzezinach. W przyszłości czeka nas przekształcenie dróg na osiedlu za kościołem na drogi 
gminne. Dodał, aby skorzystać z dofinansowania gmina musi być właścicielem drogi .   
Poinformował, że od 01.04.2016 r. rusza program 500+. W naszej gminie objęte tym 
programem będzie około 1000 dzieci, około 6 mln zł rocznie. Od 01.04 2016 w Urzędzie 
gminy Brzeziny można składać wnioski. 



  

Od dnia 01.04.2016 r. rusza nabór wniosków na przebudowę ul. Klonowej z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu. 

 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
15 głosami za. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
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 Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2016 

 
Projekt uchwały Nr XV/115/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy 
Ewa Wabnik. 

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

 
1. 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 Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok została podjęta 15 głosami za. 

 
  

• Likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach 
 

Projekt uchwały Nr XV/116/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 

Radny Sylwester Nowak „To była moja szkoła, do tej szkoły ja chodziłem, moje dzieci, mój 
dziadek jako sołtys budował szkołę. Do tej szkoły chodziły najważniejsze osoby z naszego 
terenu: Prezydent Kalisza, Wójt Brzezin Krzysztof Niedźwiedzki, Wójt Czajkowa, trójka z 
nas radnych chodziła do tej szkoły, najlepsi sportowcy tej gminy chodzili do tej szkoły. 
Dzieci z tej szkoły zajmowały najwyższe lokaty, we wszystkich olimpiadach szkolnych. A 



  

dzisiaj zamykamy tę szkoły. Zauważamy wraz z mieszkańcami niechęć władz do szkoły. 
Przez ostatnie lata inne szkoły były budowane, remontowane, przebudowywane, a w tej 
szkole nic nie robiono, kończyło się tylko na obietnicach. Fundamenty zostały, które 
mieszkańcy w czynie społecznym zrobili. Mieszkańcom nie chodzi już o szkołę, wszyscy się 
już pogodzili, że szkoły nie będzie. Budynek jest, taki, jaki jest, dzieci coraz mniej, ale 
wszystkim mieszkańcom chodzi o to, żeby było, chociaż przedszkole. Nie ważne jak to się 
nazywa, czy świetlica, czy to jakiś klubik, ale żeby funkcjonowało codziennie od rana, i 
czynne kilka godzin. Po rozmowie z mieszkańcami mówili, że nikt nie da trzy letniego 
dziecka do autobusu”. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy odniósł się do słów radnego Sylwestra Nowaka. 
Likwidacja szkoły nie należy do łatwych decyzji, dodał, że odział przedszkolny nie może 
zostać ze względu na stan budynku. Poinformował, że dzieci 3-4 letnie do przedszkola 
zostaną dowiezione indywidualnie. Do bezpiecznego przewozu dzieci będą zatrudnione dwie 
opiekunki, oraz będzie wykorzystany szkolny bus z odpowiednimi siedzeniami dla dzieci. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że taki sam problem był, gdy były 
zamykane szkoły w Przystajni, Zajączkach i Ostrowie Kaliskim. Szkoły podobnie jak w 
Dzięciołach nie nadawały się do remontu. Są określone warunki funkcjonowania szkoły. Nikt 
nie przewidział 5 – 6 lat temu spadku demograficznego liczby dzieci. Podkreślił, że zmieniła 
się reforma oświatowa i powstały gimnazja. Tym samym zmniejszyła się liczba dzieci w 
szkole. Zapewnił rodziców, że dzieci będą miały bezpieczny transport do i ze szkoły a także 
zapewnił, że dzieci nie będą miały gorszych warunków do nauki. Zaproponował 
mieszkańcom wsi Dzięcioły sprzedaż działki, znajdującej się po drugiej stronie szkoły. 
Pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na wybudowanie boiska sportowego z dofinansowaniem 
budżetu Urzędu Gminy.  
 
Radna Anna Mituła dodała, że w szkole w Dzięciołach pracowała 25 lat, zwróciła uwagę na 
poziom nauczania w małych szkołach. Dodała, że pracuje pierwszy rok w szkole 
Podstawowej w Brzezinach i z obserwacji po pierwszej wywiadówce zauważyła, że na 24 
uczniów sześcioro uczniów jest ze szkoły w Dzięciołach. Żadne z uczniów nie należy do 
najsłabszych, a wręcz przeciwnie na czworo wyczytanych uczniów z najwyższą średnią 
dwoje jest z Dzięciołów. Wiedzę, jaką posiadają nie nabyli przez pół roku w szkole 
Podstawowej w Brzezinach, ale podstawy wynieśli za szkoły z Dzięciołów. 
 
Przewodniczący Karol Bakacz odniósł się do słów radnej Anny Mituły, iż nikt nie zarzuca 
nauczycielom kompetencji, przekazywania wiedzy, ale wchodzą koszty utrzymania budynku, 
utrzymania personelu i malejąca ilość dzieci. 

 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XV/116/16 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
likwidacji Szkoły Podstawowej została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciw. 
 

• Określenia kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkół z terenu Gminy Brzeziny do klas I szkół podstawowych i gimnazjów, 
dla których Gmina Brzeziny jest organem prowadzącym oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

 
Projekt uchwały Nr XV/117/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 



  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół z terenu 
Gminy Brzeziny do klas I szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina 
Brzeziny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów została podjęta 15 głosami za. 
 

• Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XV/118/16 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady Karol 
Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny została podjęta 15 głosami za. 
 

• Udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu  
 
Projekt uchwały Nr XV/119/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu została podjęta 15 
głosami za. 
 

• Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 
 
Projekt uchwały Nr XV/120/2015 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny została podjęta 15 głosami za. 

 
• Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego 

Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022” 
 
Projekt w/w uchwały Nr XV/121/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 



  

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

 
Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na 
lata 2015 – 2022” została podjęta 15 głosami za. 

 
• Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Brzeziny na lata 2012 - 2020 
 
Projekt w/w uchwały Nr XV/122/2016 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 
Uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie  
2012 – 2020” została podjęta 15 głosami za. 

 
• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 

 
Projekt w/w uchwały Nr XV/123/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 
Uchwała Nr XV/123/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej została podjęta 15 głosami 
za. 

 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 - 

2022 
 
Projekt w/w uchwały Nr XV/124/16 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. 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 Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XV/124/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 została 
podjęta 15 głosami za. 
 
Radna Sylwia Lazarek za zgodą Przewodniczącego Rady opuściła obrady sesji o godz. 1430. 
 
Ad. 7,8,9 
 
Radny Roman Witoński zapytał o kosz na popiół, żużel. Dodał, że w Brzezinach jest 
odbierany popiół w cenie comiesięcznego wywozu, co z mieszkańcami wiosek, dlaczego 
płacą taką samą stawkę za wywóz odpadów komunalnych a nie mają pojemnika na popiół? 
Zwrócił się również z prośbą do Radnych Powiatowych o drogę powiatową Brzeziny – 
Przystajnia. Pobocza miały być utwardzone. Droga jest zbyt wąska, autobusy jeżdżąc 
„wymiatają” pobocze. Dodał, że jesienią były dwa odcinki naprawiane, obecnie nadają się 
powtórnie do remontu. 
 
Radna Powiatowa Renata Szulc poinformowała, że w Starostwie Powiatowym w Kaliszu 
do 15 marca br. można składać wnioski o stypendium sportowe dla zdolnej młodzieży. 
Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Brzeziny i na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Kaliszu. Wnioski mogą składać trenerzy klubów i nauczyciele 
poszczególnych szkół. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak odnośnie drogi  Przystajnia - Brzeziny, aby 
wykleić pobocza a później wysypać kamieniem. 
 
Sołtys wsi Zagórna Ewa Nowak zapytanie odnośnie dołożenia lamp we wsi Zagórna. 
 
Sołtys wsi Przystajnia – Kolonia Irena Szczepaniak zapytała, dlaczego Urząd Gminy nie 
wydaje nakazu „0”. Zapytała, czy wynika z ustawy, czy z oszczędności? Wydanie nakazu w 
Urzędzie Gminy jest płatne w kwocie 17 zł a rolnikom jest potrzebny nakaz np. w KRUS-ie. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że obowiązek wydawania 
nakazów wynika z ustawy. 
Odnośnie pojemnika na popiół poinformował, że Prezes PUK w Kaliszu zgodził się na 
dodatkowy kosz na popiół, ale musi to być decyzja wszystkich mieszkańców danej wsi. 
Odnośnie poboczy przy drodze Przystajnia - Brzeziny będą rozmowy ze Starostą i Wice 
Starostą Kaliskim. 
Jeśli chodzi o oświetlenie to należy zgłaszać wnioski do Sekretarza Gminy Brzeziny. 

      
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XV sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1500. 
 

 

 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
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