
 

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

 
odbytej w dniu 31 marca 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
 
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. 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. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2015 roku. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020, 
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków 

stanowiących fundusz sołecki, 
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów, 
- ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych w Gminie Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 

własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Wieś, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

położonego w budynku Urzędy Gminy Brzeziny przy ul.1000 – lecia 8 oraz garażu 
stanowiącego osobny budynek położony na tej samej działce, 

- wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego. 

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



  

  
 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XVI sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz.  
Głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki. Powitał zaproszonych gości: Trenera sekcji 
Klubu Kick Boxingu Mariusza Ziętka oraz zawodników klubu Ziętek TEAM Brzeziny, 
którym zostały przyznane stypendia sportowe, oraz certyfikaty.  
Stypendia sportowe dla zawodników w kwocie 1000 zł zostały przyznane dla  Pauliny 
Wiśniewskiej oraz Patryka Trzcińskiego. Stypendia sportowe wręczyli: Wójt Gminy 
Krzysztof Niedźwiedzki, Przewodniczący Rady Karol Bakacz, oraz Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Anna Mituła. 
 
Trener Klubu Mariusz Zi ętek podziękował za zaproszenie i wręczył młodym zawodnikom 
certyfikaty. Certyfikaty otrzymali: Mateusz Pędziwiatr, Patryk Pędziwiatr, Igor Domieracki, 
Gabriela Werner. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podziękował za przybycie młodym sportowcom i 
pogratulował dalszych sukcesów w kick boxingu. 
 
Przewodniczący Rady 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. 7 – rozpatrzenie projektów uchwał następujących projektów 
uchwał: 

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
- wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brzezinach, 
- przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny”. 

 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz- stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w 
obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Żychlińskiego. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XV 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 XV/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.02.2016 r. został przyjęty  
14 głosami za. 
 
 
 



  

 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia 
Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz nie pierwszy raz 
odmówił przyjścia na obrady komisji. Radna wnioskowała do Przewodniczącego Rady Karola 
Bakacza, aby Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz był powiadamiany o terminie każdej 
komisji i na każde pytanie przygotowany. Dodała, że na proste pytania Prezes powinien 
odpowiedzieć.  
 
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 Radny Jan 
Niedźwiedź. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że wyjaśni sprawę z Prezesem ZOK 
Piotrem Wolarzem. 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że nikt z pracowników nie odmówił przyjścia na obrady 
komisji. Podkreśliła, że ani Wójt, ani Pani Skarbnik, która ma więcej obowiązków niż Prezes, 
ani żaden z pracowników Urzędu Gminy nie odmówili przyjścia na obrady komisji. Czasem, 
gdy ktoś nie umie odpowiedzieć na pytanie to przygotowuje na następną komisję, jeśli Prezes 
nie potrafi odpowiedzieć na pytania powinien się umieć przyznać. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że często jest tak, że z 
powodu nadmiaru obowiązku nie ma czasu. Dodał, że wystarczy Prezesa ZOK Piotra 
Wolarza powiadomić o terminie komisji telefonicznie. 
 
Radna Sylwia Lazarek stwierdziła, że Prezes jest usprawiedliwiany. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki podkreślił, że na komisję także trzeba się 
przygotować. Dodał, że w przyszłości nie może być takiej sytuacji, że ktoś odmówi przyjścia 
na obrady komisji. 
 
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 Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wójt 
dodatkowo poinformował: 
 
- w pkt.12 - transport zbiorowy musi funkcjonować na terenie naszej gminy, aby dzieci, 
młodzież, osoby starsze mogły dojechać do szkoły, czy pracy. Powiat kaliski jest 
organizatorem, na którym spoczywa wyłonienie operatora i to on będzie w imieniu powiatu 



  

organizował transport. Powiat organizuje transport do centrum danej aglomeracji np. Brzezin, 
czy Kominka, zaś dalszy transport spoczywa na gminie, która jest skazana na porozumienie z 
miastem i z powiatem.  
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, co z mieszkańcami np. Błaszek. 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki odczytał warianty dowozów. Stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
 
Dodał, że przewozy realizuje 58 linii komunikacyjnych, obsługiwanych przez 18 firm 
transportowych w tym przedsiębiorstwo komunikacyjne PKS. Czy gminy będą dopłacać i w 
jakiej stawce zależne jest od ilości pasażerów. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy zmiany obowiązują od stycznia 2017 roku? 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że od 1 stycznia 2017 roku Przedsiębiorstwo 
PKS nie będzie funkcjonowało, jak na dotychczasowych zasadach. Ulgi przewozowe do 
biletów będzie miał tylko wyłoniony operator przewozowy. Dodał, że na terenie gminy 
możemy mieć swój plan transportowy do granic gminy. Ale w dalszej części Gmina Brzeziny 
musi się porozumieć z gminą Godziesze Wielkie oraz miastem Kaliszem. 
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz uczestniczył w obradach sesji od 1000 – 11 10 i zabrał głos 
odnośnie publicznego transportu zbiorowego, „to wielkie zadanie, które zostały nałożone 
przez państwo polskie na samorządy. To nowy system transportu zbiorowego, gdzie 
ustawodawca nakłada trzy szczeble odpowiedzialności obowiązku transportu: gminy 
odpowiedzialne za transport na terenie gminy, powiat odpowiedzialny za transport powiatowy 
oraz województwo za transport wojewódzki. Wszystkie te trzy szczeble otrzymały 
kompetencje na działania. Do tej pory funkcjonuje system od 1990 r., gdzie jedyny publiczny 
pomiot był podmiotem państwowym. Od 2010 r. przedsiębiorstwo państwowe stało się spółką 
państwową a właścicielem spółki stał się skarb państwa. I to ono obsługiwało większość 
przewozów transportowych na terenie powiatu i na terenie ościennych powiatów np. Błaszki. 
W okresie transformacji pojawiły się nowe podmioty prywatne, które przejęły pewne kierunki 
przewozów i zaczęły konkurować z przedsiębiorcom państwowym. Podmioty prywatne 
przejęły linie, gdzie były opłacalne, gdzie były dochody. Tak, więc powstało szereg 
przewoźników prywatnych, którzy zaczęli konkurować z państwowymi przedsiębiorcami. W 
2010 r. Minister Skarbu Państwa przedstawił propozycje władzom miasta Kalisza przejęcia 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Po 2010 r. PKS już spółka zo.o., działająca na 
prawach handlowych, której właścicielem jest miasto Kalisz. Obecnie Spółka i miasto Kalisz 
prowadzą przewozy transportowe zarówno na terenie Kalisza, jak i na terenie powiatu 
kaliskiego. Dziś prezydent nie chce prowadzić tego zadania, gdyż do tych przewozów 
dopłaca. Linie przewozów są tak ułożone, że do większości linii powiat dopłaca. Zwrot ceny 
biletów ulgowych, który następuje przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nie 
zawsze pokrywa koszty przewozów. W ubiegłym roku do tego przedsiębiorstwa należało 
dopłacić około 3 mln. zł. Prezydent miasta Kalisza stwierdził, że nie będzie dopłacał do 
przedsiębiorstwa. Przepis ustawy o transporcie publicznym ustaliło datę 1 stycznia 2017 r., co 
można nazwać rewolucją transportową, gdyż od tej daty odpowiedzialny za transport na 
terenie gminy jest gmina, na terenie powiatu powiat, a na terenie województwa województwo. 
Następnym obowiązkiem jest uchwalenie, tzw. planów transportowych. Powiaty powyżej 80 
tys. mieszkańców, a powiat kaliski jest takim powiatem, który ma obowiązek z mocy ustawy 
przygotować, opracować i uchwalić plan transportowy pokazujący strukturę transportową na 
terenie powiatu. Gminy takiego obowiązku nie mają. Na ostatniej sesji Rada Powiatu 
Kaliskiego przyjęła dokument transportowy na terenie powiatu kaliskiego, jakie wskaźniki 
będą obowiązywać związanych z obsługą transportową. W tym dokumencie zawarte są trzy 
warianty funkcjonowania transportu na terenie powiatu. Pierwszy minimalny, który jest 
efektem pracy ustawy, który jest obowiązkiem powiatu przedstawia minimalny model, 
którym dojeżdżamy komunikacją zbiorową do siedziby powiatu, np. linia: Kalisz – Godziesze 



  

– Brzeziny. Odpowiedzialność za dowóz pasażerów na poszczególne wioski będzie 
spoczywać na gminie. Drugi model uwzględnia wnioski złożone przez poszczególne gminy 
do polityki transportowej. Linie połączeń są podobne do połączeń dzisiejszych, bez względu 
na przewoźnika. Na terenie powiatu jest 18 przewoźników prywatnych i przedsiębiorstwo 
PKS. Kolejny trzeci model to taki, w którym publiczny transport zbiorowy objąłby powiaty 
ościenne np. do Błaszki, czy Grabów. Ważną rzeczą jest to, w jaki sposób będzie wyłoniony 
przewoźnik, czy będzie jeden, czy kilku. Następną rzeczą są linie rentowne i nierentowne. 
Żaden z przewoźników nie zgodzi się objąć linii tzw. nieopłacalnych, wtedy należy wejść 
układ z gminami, aby gminy dopłacały. Obecnie pracujemy nad przyjęciem uchwały tzw. 
przystankowej, która określa ilość przystanków na terenie dróg powiatowych i opłaty, które 
będą pobierane przez przewoźników w celu utrzymania przystanków. Drugą rzeczą jest 
przyjęcie maksymalnych cen biletów. 
Następną rzeczą jest, propozycja Prezydenta miasta Kalisz dotycząca, aby Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej przejąć na rzecz powiatu z całym majątkiem. W przetargach 
dużą szanse mają prywatni przedsiębiorcy a PKS może zostać poddany do likwidacji i w tedy 
80 rodzin będzie bez pracy. 
 
Radna Sylwia Lazarek poinformowała, że Przedsiębiorstwo PKS miało dużo szans 
uczestnictwa w przetargu, ale zawsze składało najwyższą ofertę. Powinni dostosować się do 
dzisiejszego rynku, w innym przypadku mają bardzo małe szanse wygrać z prywatnym 
przedsiębiorcą. 
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz dodał, że PKS jako spółka prawa handlowego ma prawo 
przystąpić do każdego przetargu. Na takich samych zasadach, jak prywatny przedsiębiorca. 
 
Radna Sylwia Lazarek poinformowała, że mamy na przykładzie naszej gminy. Ich oferta 
była najwyższą ofertą.   
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz stwierdził, że to się wiąże z kosztami: m. in. zatrudnione 
osoby, dworzec, który muszą utrzymać, oraz kilkunastoletni tabor samochodowy. 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, że powiat ma porównanie, jeśli chodzi o cenę linii. Są 
gminy, które nie korzystają z linii autobusowej PKS i funkcjonują. Zapytał,  ile i komu gminy 
będą musiały zapłacić za utrzymanie i funkcjonowanie transportu zbiorowego? Dodał, że  
cena za bilety z roku na rok jest niższa. Zapytał o wdrożenie w życie odnośnie wariantu 
pierwszego. 
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz odpowiedział, że to idealny model, mieszkańcy są dowożeni 
do Brzezin a później są do pobliskich wiosek za transport odpowiedzialna jest gmina. W 
zależności od zapotrzebowania mieszkańcy mogą być rozwożeni busami. 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy  zaznaczył, że obecnie wysiadamy na ul. Częstochowskiej a 
jeśli studium przesiadkowe będzie na ul. Wrocławskiej to, czy z powrotem musimy dojechać 
komunikacją MPK do ul. Częstochowskiej? 
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz odpowiedział, że Rada Miasta Kalisza uchwaliła tzw. 
uchwałę przystankową i mamy prawo wysiadać na wyznaczonych przystankach, także na ul. 
Częstochowskiej. W przyszłości najprawdopodobniej prywatni przewoźnicy będą płacić za 
obsługę przystanków i obsługę dworca. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, o ostateczny termin załatwienie koncesji, przetargów. Czy 
w grudniu 2016 r. podczas zakupu biletów miesięcznych nie będzie niespodzianek? 
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz odpowiedział, że od 1 stycznia 2017 r. wchodzi nowy 
system. W połowie czerwca 2016 r. musi być przygotowane ogłoszenie o przetargu i koncesji.  
 



  

Wójt Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że Przedsiębiorstwo PKS zwrócili się do 
samorządów gmin o dopłatę miesięczną do publicznego transportu zbiorowego. Dodał, że 
gmina Blizanów zgodziła się na dopłatę do transportu zbiorowego około 4 tys. zł miesięcznie.  
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz poinformował, że nie ma decyzji o przesunięciu terminu. 
Dodał, że przedsiębiorstwo PKS jest spółką prawa handlowego i ma generować zyski. 
                                                                                                       
Sekretarz Gminy Marian Kasperski poinformował, jak prywatni przedsiębiorcy mają 
problemy finansowe nikt im nie dopłaca, tylko korzystają z kredytów bankowych. Może 
przedsiębiorstwo PKS także skorzystałoby z usług bankowych? 
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz odpowiedział, że przełożono obowiązki na samorządy, i to 
samorządy mają współfinansować transport publiczny.  
 
Radna Sylwia Lazarek porównała przedsiębiorstwo PKS do państwowych szpitali, którym 
nie opłaca się funkcjonować w przeciwieństwie do prywatnych szpitali. 
 
Radny Stanisław Walaszczyk opuścił obrady sesji o godz. 1000 

 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
13 głosami za. 
 
Wicestarosta kaliski Jan Kłysz nadmienił o dacie, jaką jest 1050 rocznica chrztu Polski. 
Dodał, że to ważna data dla kościoła katolickiego. Poinformował, że parlament Polski zjeżdża 
się do Poznania na obrady uroczystej sesji, natomiast w Gnieźnie odbędą się uroczystości 
kościelne. W Opatówku także odbędzie się uroczysta sesja z udziałem ks. Biskupa kaliskiego 
Teofila Wilskiego i księży powiatu kaliskiego. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podziękował Wicestaroście kaliskiemu Janowi Kłysz 
za przybycie na obrady sesji. 
 

Ad.6 
 
Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2015 roku. 
 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Radny Stanisław Walaszczyk przybył na obrady sesji o godz. 1020 

 
 
Ad.7 
 
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 XVI/125/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy 
Ewa Wabnik. 

      Skarbnik Gminy Ewa Wabnik  poinformowała o zmianach: dotacje celowe z budżetu  
państwa  w dziale 85213 § 201  

 
zwiększenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 328.000,00 zł, w rozdziale 85216 
– zasiłki stałe kwota zwiększenia o 13.035,00 zł i w rozdziale 85255 kwota zwiększenia o 
2mln6248 zł to pieniądze przeznaczone na organizację 500+. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował o rozstrzygniętym konkursie na wolne 
stanowisko urzędnicze 500+, przeprowadzone przez Kierownika GOPS Lili ę Marciniak. 
 

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 Roman Witoński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok została podjęta 14 głosami za. 

 
  

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -
2022 

 
Projekt uchwały Nr XVI/126/2016 wraz z objaśnieniem 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 Roman Witoński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -2022 
została podjęta 14 głosami za. 

 
  

• niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 
środków stanowiących fundusz sołecki 

 
Projekt uchwały Nr XVI/127/2016 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 XVI/127/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków 
stanowiących fundusz sołecki została podjęta 14 głosami za. 
 

• Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów 

 
Projekt uchwały Nr XVI/128/2016 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 XVI/128/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów została podjęta 14 głosami za. 
 

• ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych w Gminie Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XVI/129/2016 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 XVI/129/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 
Gminie Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego 
będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystania Wieś 



  

 
Projekt uchwały Nr XVI/130/2016 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 XVI/130/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wyrażenia kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego własnością Gminy 
Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Wieś została podjęta 14 głosami za. 

 
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

położonego w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000 – lecia 8 
oraz garażu stanowiącego osobny budynek położony na tej samej działce 

 
Projekt w/w uchwały Nr XVI/131/2016 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 XVI/131/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w 
budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000 – lecia 8 oraz garażu stanowiącego 
osobny budynek położony na tej samej działce została podjęta 14 głosami za. 

 
• zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

 
Projekt w/w uchwały Nr XVI/132/2016 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 XVI/132/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została podjęta 14 głosami za. 

 
• wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z 

zakresu świadczenia wychowawczego 
 
Projekt w/w uchwały Nr XVI/133/2016 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 XVI/133/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego została podjęta 14 głosami za. 

 



  

• wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brzezinach 

 
Projekt w/w uchwały Nr XVI/134/16 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 XVI/134/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 
została podjęta 14 głosami za. 
 

• Przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt w/w uchwały Nr XVI/135/16 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 XVI/135/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
przyj ęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeziny” została podjęta 14 
głosami za. 
 
Ad. 8,9 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, na fakt tankowania wody z hydrantu w Brzezinach 
koło gminy w czasie pożaru, wtedy mieszkańcy wsi Czempisz nie mają wody. Latem sytuacja 
jest zrozumiała, ale też tak było w Wielką Sobotę, kiedy w domu jest najwięcej pracy okazało 
się, że sieć kanalizacyjna była zapchana. W związku, z czym prośba mieszkańców wsi 
Czempisz, aby w przyszłości zniwelować problem. 
Drugą sprawą jest problem hydrantu na prywatnej działce. Dwa lata temu na sesji Pan Piotr 
Wolarz został poinformowany o przeniesieniu hydrantu z prywatnej posesji, która została 
ogrodzona, gdyż nie będzie możliwości tankowania w razie pożaru. W związku, z czym 
zwóciła się z powtórną prośbą o przeniesienie hydrantu. Zwróciła się również z prośbą do 
Prezesa ZOK Pana Piotra Wolarza jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o wykaz 
czynnych hydrantów na terenie Gminy Brzeziny łącznie z miejscem zlokalizowania. 
 
Radny Jan Niedźwiedź: poinformował, że zostało przeprowadzone równanie terenu na ul. 
Klonowej i Kasztanowej, zapytał, czy jest możliwość wyrównania terenu na pozostałych 
ulicach na Osiedlu za Kościołem? 
 
Radna Sylwia Lazarek za zgodą Przewodniczącego Rady opuściła obrady sesji o godz. 1130. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak odnośnie pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
Wodnych, zapytała o rzekę Pokrzywnicę. Z dokumentów wynika, że w tym roku będzie 
czyszczona rzeka Jamnica, która już była oczyszczana. Dodała, że wnioskowała o 
czyszczenie rzeki Jamnica i Pokrzywnica. A konkretnie o odcinek od stawu do drogi 
powiatowej nowo wyremontowanej. Dodała, że przy rzece Pokrzywnica jest studnia, gdy 
przyjdą deszcze są podtopy to woda wchodzi do studni. Zapytała  Wójta Gminy Krzysztofa 
Niedźwiedzkiego, czy ma sama pisać o czyszczenie rzeki? 
  
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki sprostował błąd i dodał, że w piśmie jest zaznaczone, 
która rzeka będzie czyszczona, Z dokumentów wynika, iż Jamnica biegnie do Chudoby, a 
Pokrzywnica wpada do Jamnicy i biegnie przez Fajum Zapewnił, że będzie czyszczona rzeka 
od stawu do drogi powiatowej, rzeka Jmnica i Pokrzywnica. Później rzeka Żurawka i 
Kiełbaśnica w Aleksandrii. Poinformował, że priorytetem jest wycięcie krzewów a później 



  

czyszczenie rzeki. Dodał, że w sumie na terenie gminy Brzeziny cieku rzeki jest 40 km. W 
ubiegłym roku było oczyszczone 3,6 km.  
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak stwierdziła, że od drogi powiatowej rzeka 
Pokrzywnica w stronę Fajum jest w dobrym stanie i nie potrzeba jej odnawiania i 
oczyszczania. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodatkowo poinformował, że przeznaczone zostało 
2.500,00 zł na badanie gleb. Badanie gleb użytkowane rolniczo jest wykonywane od 2010 r. 
na monitorowanie zawartości składników pokarmowych oraz zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi. Zestawienie zasobności gleby na terenie gminy Brzeziny stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. Dodał, że jest ogromne zapotrzebowanie rolników na wykonanie 
badania gleby. Rolnicy płacą 60% a gmina dopłaca 40% wartości. 
 
Sołtys wsi Fajum Lesław Karczmarek poinformował, gdy będzie naprawiana droga od 
państwa Krzywik, to należy naprawić duży ubytek pobocza od sklepu do skrzyżowania. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zaznaczył, że jest projektowana linia kablowa ziemna. 
W planie jest prawa strona 2,6 km od strony Fajum. Należy zapytać, od kiedy prace będą 
przebiegać i czy warto jest podejmować decyzje, gdyż całe pobocze będzie przekopane. 
Dodał, że planowana jest budowa linii Fajum - Dzięcioły średniego napięcia o długości 2,6 
km. W tym zakresie została wydana decyzja i prace mają ruszyć w bieżącym roku. 
Poinformował, że została również wydana decyzja na budowę linii wysokiego napięcia wraz 
ze słupami w obrębie: Brzeziny, Jamnice, Czempisz. Planowana jest również modernizacja 
oświetlenia osiedla za kościołem, we wsi Przystajnia. Także we wsi Dzięcioły planowana jest 
modernizacja wymiany oświetlenia w ramach odpisów amortyzacyjnych.  
Odpowiadając na pytanie radnej Sylwi Lazarek powiedział, iż strażacy wiedzą, że jest zakaz 
poboru wody z hydrantu, wodę mają pobierać ze stawu, bez względu na porę roku. Straż 
powinna przygotowywać sprawozdanie po każdorazowym wyjeździe do pożaru, ile zużyła 
wody. Zwrócił się do Skarbnik Gminy Ewy Wabnik, aby w budżecie zagospodarować koło 
1.600, 00 zł na przeniesienie hydrantu. Odnośnie równania drogi na ul Kasztanowej 
poinformował, że była równiarka, ale mieszkańcy ulicy nie zgodzili się na równanie terenu. 
 
Radny Jan Niedźwiedź stwierdził, że mieszkańcy z ul. Wierzbowej nie chcieli, gdyż jest 
gruz i nie chcieli jej ruszyć, natomiast na ul Świerkowej są dziury, które należy naprawić. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że ubytki na ul. Świerkowej zostaną 
nawiezione. Poinformował, że od najbliższego poniedziałku rusza równiarka. 
 
Radny Powiatowy Robert Marszałek odnośnie odpowiedzi wniosku Pana Witońskiego i 
Pana Maciuszczaka w sprawie dróg. Poinformował, że wniosek został złożony na sesji Rady 
Powiatu dodał, że mamy zapewnienia od Wicestarosty Jana Kłysza, że się zajmie tą sprawą. 
Poinformował, że na sesji 23 marca bieżącego roku zostały przyjęte następujące informacje: 
- Komendanta Policji w Kaliszu, iż OSP Brzeziny jako jedna z nielicznych z powiatu 
kaliskiego wyjeżdżała do pożarów 61 razy, 95 razy do różnych innych zdarzeń. Oraz 
Komendant policji zawarł dane, że w porównaniu do 2014 r. liczba przestępstw, oraz 
rozbojów i wypadków zmalała. Dodał, że z samorządów powiatu kaliskiego policję kaliską 
wsparło Starostwo Powiatowe kwocie 36.000, 00zł, Gmina Żelazków 15.000,00 zł i Ceków 
Kolonia w kwocie 1.500,00zł. Pozostałe samorządy nie wspierały policji kaliskiej. 
- z informacji o stanie sanitarno – epidemiologicznej Powiatowego Inspektora Kaliskiego 
wynika, że nie ma większego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, co do jakości 
wody. W tym roku jeden raz zanotowano mętność stacji uzdatniania wody w Czempiszu. 
Dodał, że Pani Inspektor zwróciła uwagę na większą zachorowalność na grypę na terenie 
naszej gminy i apelowała, żeby nagłośnić informacje związane ze szczepieniem przeciwko 
grypie. 



  

- informacja z terenu naszej gminy, iż Rada Powiatu na ostatniej sesji zwiększyła wydatki o 
kwotę 120.000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia do budynku interwencyjnego domu 
dziecka w Ostrowie Kaliskim. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski poddał pod dyskusję możliwość zmiany kolorystycznej 
tablic z numeracją prywatnych mieszkań, na barwy narodowe, czyli biało – czerwone a 
niebieski numer.  
Po zastanowieniu Radni i Sołtysi stwierdzili, że nie ma potrzeby zmiany kolorów tablic. 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, na temat Lokalnej Grupy Działania, iż były 
obiecane pieniądze dla każdej z grup LGD przed napisaniem kolejnej Strategii rozwoju, który 
jest dokumentem podstawy funkcjonowania. Minimum podstawowe kryterium było 
osiągnięcie 60% punktów za napisanie strategii, po osiągnięciu 80 % punków za napisanie 
strategii powinniśmy dostać 2 miln zł. na własną działalność. Pieniądze zostały 
rozdysponowane w inny sposób. Dodał, że na funkcjonowanie 31grupy na terenie 
Wielkopolski zabrakło 21 mln. zł. Okazało się, że wszystkie grupy LGD z Wielkopolski 
napisały Strategię Rozwoju powyżej 60 punktów, ale dla wszystkich nie wystarczy pieniędzy 
i nie ma możliwości funkcjonowania tych grup. Ostatnio na zebraniu Wielkopolskiej sieci 
LGD, na której również była obecna Pani Dyrektor PROW Izabela Mroczek została podjęta 
uchwała i zostało zadecydowane, że 21mln.zł podzielone zostanie na wszystkie grupy LGD z 
terenu Wielkopolski, gdyż nie ma podstaw do wykluczenia którejkolwiek z grup. Kwota 
będzie rozdzielona proporcjonalnie procentowo do wysokości budżetu. Dodał, że Urząd 
Marszałkowski, aby zrekompensować poszczególnym grupom przygotowuje 4 projekty, w 
których beneficjentami mogą być takie grupy jak nasza, które mogą składać projekt np. 
zaplanowany był plac zabaw w Sieroszewicach. Dodał, że Wielkopolska jako jedyna 
przekroczyła 60% punktów. Dodał, że wszystko w rękach Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, czy zaakceptuje 31 grup LGD z terenu woj. Wielkopolskiego. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował i zachęcił do głosowania na plac zabaw 
NIVEA, który jest zgłoszony we wsi Zajączki, oraz na siłownie zewnętrzną firmy NESTLE.  
Dodał, że wspólna praca segregacji odpadów mieszanych przynoszą efekty. W 2014 r, 
oddaliśmy 150 t odpadów segregowanych, a w 2015 r. 206 t. odpadów segregowanych, 58 t.   
Poinformował, że stawka za odbiór odpadów komunalnych nie wzrośnie. Dodał, że firma 
PUK będzie odbierać popiół raz w miesiącu nie zwiększając opłaty za odbiór. Zwrócił się do 
sołtysów o zorientowanie się we wsi na zapotrzebowanie na odbiór popiołu, jeśli zdecyduje 
się min. ½ mieszkańców to firma deklarowała odbiór w każdej miejscowości.  
Dodał, że na drogę do cmentarza jest złożony wniosek w ramach programu PROW, ale należy 
spełnić 6 określonych podstawowych kryteriów krajowych ustalonych przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w których w pełni nie spełniamy. 
 
Sołtys wsi Świerczyna Irena Szczepaniak zapytała o termin wymiany tablic ogłoszeń. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że po dzisiejszej sesji, po 
zatwierdzeniu budżetu można zakupić tablice ogłoszeń. 
    
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XVI sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1240. 
 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
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