
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XVII/16 
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 03 czerwca 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15.  
Radny Maciej Maksajdowski przybył na obrady sesji o godz. 910. 
 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
W obradach sesji uczestniczyli: 

 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny  
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
3. Ewa Wabnik -  Skarbnik Gminy 
4. Marian Kasperski- Sekretarz Gminy 

 
 
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, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na 

lata 2016 – 2022, 
- uchylenia uchwały Nr 52/VII/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 

23 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad polityki 
czynszowej, 

- zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju 
Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022 za okres 
01.01.2015 r. – 31.12.2015 

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

 
 
 
 
 
 



  

Ad.1. 
 
Otwarcia XVII nadzwyczajnej sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. 
Powitał przybyłych na sesję nadzwyczajną Rady Gminy –  wójta, zastępcę wójta, skarbnika, 
sekretarza, radnych Gminy Brzeziny. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu w pkt.6 projektu uchwały w sprawie: 
 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
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 Józefa Skoczylasa. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji  14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XVI 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 XVI/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.03.2016 r. został przyjęty  
14 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek. Treść sprawozdania stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. 
 
Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie za okres 
międzysesyjny.  
 
1). Trwają prace porządkowe polegające na wykaszaniu poboczy ręcznie i mechanicznie. 
Prace ręczne zostały zakończone na odcinku Brzeziny – Zajączki i przy drodze powiatowej 
przy ul. Generała Zajaczka, przy drodze gminnej we wsi Piegonisko – Pustkowie i we wsi 
Wrząca. Obecnie prace trwają we wsi Pieczyska, w Aleksandrii oraz w Ostrowie Kaliskim. 
Dodał, że stopniowo będą wykaszane pobocza na poszczególnych wioskach. Poinformował, 
że porządkowanie poboczy leży w gestii właścicieli posesji.  



  

2). Został złożony wniosek do Starostwa w Kaliszu na drogę od Brzezin do Przystajni i jest 
szansa na sfinansowanie przebudowy drogi wraz z poboczami. 
3). Trwa opracowanie dokumentacji do odwiertu stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Piegonisko Wieś. Wniosek został złożony do starostwa o wydanie decyzji. Również została 
zapłacona 1/3 kwoty za wykonanie dokumentacji. Pozostała część kwoty będzie zapłacona po 
wykonaniu pełnej dokumentacji i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na eksploatację staci. 
 
Radny Henryk Goliński zapytał, czy można sprawdzić swoim sposobem? 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że nie można wiercić, natomiast swoim 
sposobem „tzw. różdżką” jak najbardziej. 
 
4). Wieś Zajączki zostały zgłoszone do programu NIVEA – budowy rodzinnego placu zabaw. 
Głosowanie trwało od 5 maja do 1 czerwca 2016 r. Przy współpracy młodzieży szkolnej, 
mieszkańców gminy, pracowników urzędu, strażaków udało się wygrać w pierwszej turze. 
Zajęliśmy na 20 miejscowości 17 premiowane miejsce z wynikiem 121.701 głosów. Wartość 
wybudowanego przez firmę NIVEA placu zabaw to koszt około 70-80.000 zł. 
 
5). Otrzymaliśmy pismo z powiatu kaliskiego informujące o akceptacji wniosku o odbiorze 
płyt azbestowych. Zostało złożone 14 wniosków na odbiór płyt azbestowych 
zdemontowanych, z czego 11 zostało pozytywnie zaakceptowane oraz 4 wnioski na demontaż 
płyt azbestowych, z czego trzy wnioski zostały zaakceptowane. Środki pieniężne na demontaż 
i odbiór płyt azbestowych przeznaczone są z Powiatu oraz z WFOŚiGW. 
 
6). Zostały sprzedane dwie działki gminne nr 581/2 oraz 93/15 - łącznie 743 m2. Działki 
zakupili Józef i Halina Pietrzak z Jamnic za kwotę 48.000zł. 
 
7). W sądzie Rejonowym w Kaliszu odbyła się rozprawa w sprawie postępowania 
stwierdzenia nabycia własności nieruchomości na rzecz OSP w miejscowości Pieczyska 
łącznie obszar 0.39 ha. o nr działki 203/1, nr księgi wieczystej 4634/9. 
 
8). Została opracowana dokumentacja kosztorysowa przebudowy nawierzchni drogi gminnej 
o długości 980 m w miejscowości Świerczyna. W budżecie jest zaplanowana kwota 190.000 
zł. 
 
9). Zakończona została przebudowa odcinka 310 m drogi we wsi Jamnice, kwota 
dofinansowania z Nadleśnictwa Kalisz wynosi 25.000 zł. 
 
10). W Dniu 02.06 2016 w Gimnazjum w Brzezinach został podsumowany trzy letni program 
międzynarodowej wymiany młodzieży ERASMUS. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z 
sześciu państw, przedstawiciele władz powiatu kaliskiego, radni powiatowi, oraz nauczyciele 
i młodzież gimnazjalna. Wartość programu została sfinansowana wyłącznie ze środków 
europejskich w kwocie 58.700 zł., w tym w 2015 roku wydatkowano kwotę 37.672,70 zł. 
 
11). W dniu 29.05.2016 r. odbył się Gminny Zjazd Zarządu OSP. Poinformował, że   
Prezesem ZOG ZOSP RP w Brzezinach został dh Krzysztof Niedźwiedzki, I V-ce Prezesem 
został Ryszard Wierucki, II V-ce Prezesem został Arkadiusz Kuświk, Sylwester Nowak został 
sekretarzem Zarządu, zaś skarbnikiem ZOG ZOSP został Krzysztof Krawczyk. 
 
12). Otrzymano koncepcję przebudowy ulicy 1000 – lecia, która jest elementem składowym 
budowy ronda w Brzezinach. Dodał, że są trzy wersje projektowe ze zróżnicowanymi 
kosztorysami, niezbędnymi elementami infrastruktury kanalizacją deszczową, chodnikami i 
115 miejscami parkingowymi. 
 



  

13). W trakcie jest opracowanie dokumentacji dla usunięcia kolizji elektroenergetycznej dla 
budowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Przetarg wygrała firma projektowa Stradomski z 
Ostrzeszowa za kwotę około 20.000 zł.  
14). Program 500+, 501 złożonych wniosków w tym elektronicznie 21. Wystawionych 
decyzji 349, z czego 4 decyzje odmowne, na dzień dzisiejszy wypłaconych zostało 297 
wniosków  o wartości 714.255 zł. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że została podpisana umowa na 
funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Dodał, że na 31 lokalnych grup w Wielkopolsce 
11 grup ma wnioski do poprawy, 5 grup ma zmniejszony budżet, gdyż nie osiągnęło 
wymaganych ilości punktów, zaś 3 grupy zostały wyeliminowane. Umowa została podpisana 
na kwotę 1.587.500 euro. Z czego 1.250.000 euro na operacje w ramach LSR-u, 312.500 na 
funkcjonowanie biura LGD, 25.000 euro na projekt współpracy pomiędzy 2 lub 3 lokalnymi 
grupami działania. 
Zaprosił radnych na czwartą edycję smaków Lokalnej Grupy Działania, która odbędzie się 17 
lipca 2016 w miejscowości Strzyżew, gm. Sieroszewice. Prowadzącym będzie Jan Kuroń z 
żoną. Gwiazdą wieczoru będzie zespół disco polo Happy End. 
 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 
jednogłośnie. 

 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na rok 2015 
 
Projekt uchwały Nr XVII/136/2016 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 XVII/136/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 03 czerwca 2016 r. w 
sprawie zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok została podjęta 15 głosami za. 

 
  



  

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XVII/137/16 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: 

 
16. Radna Anna Mituła – głosowała za 
17. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
18. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
19. Radny Andrzej Molka – głosował za 
20. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 
21. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
22. Radny Leon Łaski – głosował za 
23. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
24. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
25. Radny Karol Bakacz – głosował za 
26. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
27. Radny Henryk Goliński – głosował za 
28. Radny Roman Witoński – głosował za 
29. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
30. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 03 czerwca 2016 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 
2022  została podjęta 15 głosami za. 

 
• uchylenia uchwały Nr 52/VII/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 czerwca 

2013 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 
 
Projekt uchwały Nr XVII/138/2016 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 XVII/138/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr 52/VII/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 czerwca 2013 roku w 
sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej została podjęta 15 głosami za. 
 

• zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 
Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022 za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 

 
Projekt uchwały Nr XVII/139/2016 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 XVII/139/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny 
na lata 2015 – 2022 za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 została podjęta 15 głosami za. 
 

• Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu 
stanowiącego mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku. 

 
Projekt uchwały Nr XVII/140/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, dlaczego uchwała podejmowana jest na tej sesji a nie na 
sesji późniejszej, gdyż umowa wygasa 30.10.2016 r? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że w lipcu i sierpniu nie jest 
przewidziana sesja a terminy wynikają z ustawy o nieruchomościach art.35, ust.1. Dodał, że 
30. 06.2016 r jest przewidziana sesja absolutoryjna. 
 
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 XVII/140/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku została podjęta 15 głosami za. 
 
Ad. 7, 8 i 9 
 
W wolnych wnioskach ustalono termin sesji absolutoryjnej na 30.06.2016 r. o godz. 1200. 
 
Radny Stanisław Walaszczyk podziękował Wójtowi Gminy Krzysztofowi 
Niedźwiedzkiemu,  pracownikom urzędu oraz mieszkańcom gminy Brzeziny za wsparcie w 
głosowaniu na rodzinny plac zabaw „NIVEA”. 
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XVII 
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1000. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

 
 
.......................................    ................................................. 

 
 


