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

 
odbytej w dniu 30 czerwca 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz. 1200. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 11.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
3. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy Brzeziny 
4. Marian Kasperski - Sekretarz Gminy Brzeziny 
5. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
6. Zaproszeni goście 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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 

Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny 

 
1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania finansowego za 

2015 rok. 
 

2) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok. 

 
3) Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeziny 

 
4) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 

 
5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 
2015 rok 

 
6) Zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych komisji działających przy 

Radzie Gminy Brzeziny o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy, Informacji o stanie mienia komunalnego  
i objaśnieniach 

 
7) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2015 rok. 



  

 
8) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 
rok 

 
9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Wójta Gminy Brzeziny 
 

10) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Brzeziny za 2015 rok 

 
11) Dyskusja. 

 
12) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

  
13) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Brzeziny. 
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok 
� zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -2022 
� zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
 

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

                       
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XVIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika 
gminy, sekretarza oraz przybyłych gości. 
Przedstawił porządek obrad i zapytał o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku 
obrad. 
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 11 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ustawowy stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2. 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Krawczyka. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 11 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Protokół nr XVII/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 03.06.2016 r. został przyjęty  
11 głosami za. 



  

Przewodniczący Rady dodał, że protokół nr XVII/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny został 
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy Brzeziny. 
 
Ad.4 
  
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Radna Komisji Marzena Szmaj. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Radny Komisji Krzysztof Żychliński. 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 11 
głosami za. 
 
Ad. 5  
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
  

Ad. 6 
 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 
Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny 
 

1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania finansowego za 2015 
rok. 

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie finansowe za 2015 
rok. Poinformował, że bilans nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 268 
ustawy o finansach publicznych.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo podsumował miniony rok budżetowy: „Wykazane 
po stronie aktywów środki pieniężne w wysokości 1.070.105,59 zł są zgodne z danymi 
zawartymi w ewidencji księgowej oraz danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb – ST, 
wykazane po stronie pasywów zobowiązania finansowe zgodne są z ewidencją księgową oraz 
sprawozdaniem Rb- Z, wykazany po stronie pasywów deficyt budżetu w wysokości 8.326,21 
zł zgodny jest z ewidencją księgową oraz danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb – NDS. 
Kwota skumulowanej nadwyżki lub niedoboru budżetu, należności i rozliczeń oraz innych 
pasywów zgodna jest z ewidencją księgową. 
Z danych zawartych w bilansie jednostki budżetowej za 2015 rok wynika, że wynik 
finansowy wykazany w kwocie 2.239.506,68 zł zgodny jest z wynikiem finansowym netto za 
rok 2015 wykazanym w zestawieniu zmian w funduszu sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. 
oraz danymi wykazanymi w rachunku zysków i strat w pozycji – zysk netto. 



  

Bilans gminy Brzeziny nie podlega badaniu biegłego rewidenta, zgodnie z art. 268 ustawy o 
finansach publicznych. 
W mojej ocenie budżet został zrealizowany w sposób legalny i rzetelny mając na uwadze 
realizacji inwestycji przychodów i rozchodów oraz postanowień zawartych w Uchwałach 
Rady Gminy. Uruchomiono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 738.836,00 zł, 
spłacono raty zaciągniętych kredytów na kwotę 1.366.500,69 zł. Na planowany deficyt w 
wysokości 588.836,00 zł ostatecznie osiągnięto deficyt w kwocie 8.326,21 zł. Zadłużenie z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 2.971.866,00 zł – 
15,6% dochodów ogółem w porównaniu do końca roku 2014 zmniejszyło się  o 150.000 zł. 
Stan zadłużenia wykazany w ewidencji księgowej jest zgodny z danymi wykazanymi w 
sprawozdaniu Rb – Z, oraz z danymi przedstawionych w sprawozdaniu Wójta Gminy za 2015 
rok. Zaciągnięte kredyty i pożyczki miały zgodę Rady Gminy i pozytywną opinie RIO w 
Poznaniu były konieczne do realizacji inwestycji wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju 
Gminy oraz wniosków członków radnych, sołtysów, instytucji wymagających dużego 
zasilenia finansowego za środków własnych lub na wkład własny z pozyskanych środków 
europejskich. Stan środków na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym jest zgodny z 
ewidencją księgową oraz sprawozdaniem Rb – ST na dzień 31.12.2015 rok.  
Mienie komunalne – wszystkie zawarte w przedstawionym opisie wraz z załącznikami są 
zgodne  z zapisami ewidencji księgowej sprawozdaniami finansowymi w tym bilansu z 
wykonania budżetu na dzień 31.12.2015 r. wykazującym zysk netto w wysokości 
2.239.506,68 zł 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz poinformował, że na obecny czas spółka nie jest  
zadłużona. Zaczynając pracę spółka ZOK na koncie miała stratę w wysokości 180.000,00 zł, 
obecnie strata jest zniwelowana i wygenerowano zyski w wysokości 107.000,00 zł. Dodał, że 
spółka do tej pory nie zaciągała kredytów inwestycyjnych. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, że jest realizowany przy ustalaniu taryf trzy 
letni plan modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej. W tym czasie zostały zakupione 2 
agregaty prądotwórcze, poczyniono wiele modernizacji stacji uzdatniania wody. W 
przyszłości do wykonania została modernizacja przepompowni w Aleksandrii. W najbliższym 
czasie czeka mieszkańców Gminy Brzeziny wymiana liczników poboru wody. Docelowo 
około 500 liczników rocznie. 
 

2) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2015 rok. 

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu . 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo dodał: „Rada Gminy przyjęła budżet gminy na 
2015 rok w dniu 29.12.2014 uchwałą Nr 19/III/14. Po stronie dochodów kwocie 17.996.774 
zł i wydatków w kwocie 17.921.774 zł z nadwyżką 75.000, 00 zł. W trakcie roku 
budżetowego budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy 11-sto krotnie i zarządzeniami 
Wójta 13 krotnie. Po zmianach budżet gminy po stronie dochodów wykonanych stanowił 
kwotę 19.739.525,62 zł. – 99,69%. Po stronie wydatków nastąpił wzrost o kwotę 
1.826.077,83 zł do wykonanych wydatków w wysokości 19.747.851,83 zł tj. 96,85 %. 
W strukturze wydatków największą pozycję stanowiły: 

- Subwencje w wysokości 9.717.228,00 zł – 49,23% dochodów 
wykonywanych, w tym subwencja oświatowa w wysokości 
5.324.043,00 zł, tj. 26,98% dochodów wykonywanych. 

- Dochody własne w wysokości 4.726.801,03 – 23,94% 
- Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.752.307,35 zł., 

stanowiących – 19,01%. 



  

- Środki europejskie w kwocie 1.267.220,95 zł – 6,42% 
- Środki z innych źródeł i dotacje w kwocie 275.968,29 zł 

stanowiących – 1,40% 
Środki europejskie oraz środki z innych źródeł finansowania to znaczna podpora budżetu i 
realizacji gminnych inwestycji w łącznej wysokości 1.543.189,24 zł – 7,82 %dochodów. Na 
wysokość tych środków wpływ miały zwroty na realizację projektów tj. realizacja programu 3 
letniej międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus + realizowany przez gimnazjum w 
Brzezinach zgodnie z zawartą w 2014 roku umową, programu modernizacji oddziałów 
przedszkolnych wraz z wyposażeniem klas i zakupem pomocy naukowych przy Szkołach 
Podstawowych z terenu gminy Brzeziny w ramach projektu systemowego z POKL z WUP w 
Poznaniu. Zwrotu za realizację budowy chodników na Osiedlu Generała Zajączka w 
Brzezinach, wsparcia środkami europejskimi z WRPO zakupu samochodu strażackiego dla 
OSP Brzeziny, dotacji na wsparcie projektu realizowanego przez GOPS „Twoja alternatywa” 
z WUP w Poznaniu- projektu przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu, osób 
zagrożonych wykluczeniem i aktywizacji zawodowej, dotacji z UM w Poznaniu na 
dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w wysokości 220.000,00 zł. 
Dochody własne – zostały wykonane w sumie w 100% ( podatki lokalne). 

- od nieruchomości – 1.036.536,59 zł – 100,40% 
- rolny – 56.142,38 zł – 99,40% 
- leśny – 120.072,54 zł- 99,88% 
- od środków transportowych – 368.332,90 zł – 99,33% 
- od czynności cywilnoprawnych – 88.377,81 zł- 99,91% 
- dochody od osób fizycznych – 2.011.111,00 zł – 100,87% 
- dochody z najmu i dzierżawy – 173.563,45 zł – 99,67% 
- ze sprzedaży majątku gminy – 87.598,37 zł. 

 
Wydatki: 
Plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. ustalono 20.389.566,26 zł i został zrealizowany na 
koniec roku w wysokości 19.747,83 zł. 
Struktura wydatków w 2015 r. przedstawia się następująco: 

 
- oświata i wychowanie – 7.966.677,34 zł – 40,34% 
- pomoc społeczna – 3.666.247,98 zł – 18,57% 
- administracja publiczna – 2.338.377,15 – 11,84% 
- transport i łączność – 1.825.106,19 zł – 9,24% 
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż – 967.332,23 – 4,90% 
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 764.443,84 zł - 

3,87% 
- rolnictwo i łowiectwo – 604.310,32 – 3,06% 
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 491.000 zł – 2,49% 

 
W strukturze wydatków największe to wydatki bieżące stanowiły kwotę – 16.998.046,83 zł – 
86,08% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne). 
II. pozycja to wydatki majątkowe (inwestycje gminne lub w partnerstwie) – stanowiły kwotę 
– 2.749.805,00 zł – tj 13,92% - to drugi pod względem inwestycyjnym rok od 2002 roku 
(2012 – 3.667.000,00 zł – 19,64%). 
III. udzielone dotacje w kwocie – 1.917.445,18 zł- 9,71% 
IV. wydatki na obsługę długu – 109.268,97 zł- 055% 
Dotacje: 

a.) największą dotację udzieliliśmy powiatowi kaliskiemu na „przebudowę ciągu dróg 
powiatowych Kalisz – Brzeziny – Chudoba w wysokości 900.564,26 zł w ramach 
partnerstwa z powiatem kaliskim i gminą Godziesze Wielkie z NPPDL, 

b.) dotację podmiotową GOK w Brzezinach w wysokości 353.000,00 zł, 
c.) Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzezinach – na bieżącą działalność - 135.568,00 zł, 
d.) Dotację podmiotową LKS „Olimpia Brzeziny” – 52.000,00 zł, 



  

e.) Dotację podmiotową SPSK w Częstochowie prowadzącą publiczną Szkołę 
Podstawową w Czempiszu w wysokości – 331.418,03 zł, 

f.) Dotacji celowej dla OSP z terenu gminy na zakup umundurowania i sprzętu p.poż w 
kwocie – 4.475,97 zł, 

g.) Dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, powiatowi kaliskiemu 
Gminie Brąszewice, Miastu Kalisz, Miastu i Gminie Grabów n/ Prosną i Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Brzezinach łącznej wysokości 1.097.459,15 zł, (w tym 
powiatowi kaliskiemu 1.059.764,26 zł, 

V. wydatki majątkowe w kwocie – 2.749.805,00 zł, na które składały się inwestycje między 
innymi: 

a.) rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezinach w         
kwocie – 276.644,94 zł. Inwestycji realizowanej w latach 2013 -2015 w ramach 
PROW na lata 2007 – 2013 o łącznej wartości 721.417,62 zł (zwrot ze środków 
europejskich kosztów kwalifikowanych w wysokości 289.864,83 zł – tj.40,18 % 

b.) zakup ciężkiego sprzętu strażackiego typu SCANIA dla OSP Brzeziny z WRPO o 
łącznej wartości 823.956,00 zł z Działania 3,6 poprawa bezpieczeństwa 
środowiskowego i ekologicznego dla projektu pn. Wsparcie systemu ratowniczo – 
gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny”. Zwrot 
ze środków europejskich kosztów kwalifikowanych w wysokości 659.164,80 zł 
tj.80%. 

c.) środki na procedurę opracowania dokumentacji częściowej w związku z podjęciem 
realizacji „Budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś – 
11.000,00 zł., 

d.) środki na procedurę opracowania dokumentacji projektowej na „Termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej (Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy i budynku 
gimnazjum z salą gimnastyczną), projektu realizowanego w partnerstwie z powiatem 
kaliskim i gminami powiatu w zakresie opracowania audytów energetycznych i 
wstępnych kosztorysów wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi w kwocie 26.543,50 
zł., 

e.) sfinansowano w części ze środków powiatu i gminy dwa projekty przebudowy dróg 
pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4633 P (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 
449 – Czempisz)” w miejscowościach: Czempisz– Pieczyska – Zagórna – Ostrów 
Kaliski oraz drugi projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 6232 P na odcinku 
od skrzyżowania Czepisz drogą powiatową Nr 4633 P do granicy powiatu” w 
miejscowości Czempisz – Głuszyna w łącznej kwocie – 49.999,99 zł (z powiatu 
kaliskiego gmina otrzymała dotację w wysokości 30.000,00 zł), 

f.) przebudowa drogi powiatowej Nr 4629 P od drogi wojewódzkiej Nr 449 do szkółki 
leśnej o długości 990 m o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem wzdłuż osiedla 
Generała Zajączka w wysokości 159.200,00 zł inwestycję zrealizowano w 
partnerstwie z powiatem kaliskim i Nadleśnictwem Kalisz o łącznej wartości 
631.799,35 zł(2013 – 2015 r) realizacja: 

- 2013 r – Nadleśnictwo Kalisz – 145.404,45 zł 
- 2014 r – Nadleśnictwo Kalisz – 149.979,94 zł 
- 2015 r – Nadleśnictwo Kalisz –   14.515,29 zł 

Razem Nadleśnictwo Kalisz –   309.899,68 zł 
- 2013 r – Gmina Brzeziny –         11.999,99 zł 
- 2015 r – Gmina Brzeziny –       159.200,00 zł   

Razem Gmina Brzeziny -  171.199,99 zł 
- Powiat kaliski -    150.699,68 zł 

Razem inwestycje -   631.799,35 zł 
g.) sfinansowano przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w Jagodzińcu. Pierwszy 

odcinek o długości 1360 m o nawierzchni asfaltowej o wartości 235.475,56 zł. Drugi 
odcinek o długości 500 mb o nawierzchni asfaltowej o wartości 99.956,57 zł (UM – 
220.000,00zł) 



  

h.) sfinansowano wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej o długości 435 m w 
Jamnicach o nawierzchni tłuczniowej o wartości 15.661,36 zł 

i.) sfinansowano wykonanie chodnika o długości ponad 460 m na osiedlu Generała 
Zajączka w Brzezinach, na ul. J. Bema, T. Kościuszki, Wł. Sikorskiego i Wł. Jagiełły 
w kwocie 88.488,66 zł realizowanej w ramach PROW na lata 2007 -2013. Zwrot ze 
środków europejskich kwocie 53.577,00 zł, tj. 65,56% 

j.) sfinansowano wybudowanie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii, 
Sobiesękach i Dzięciołach oraz dostosowano pomieszczenia szkolne, zakupiono sprzęt 
audiowizualnym meble, oraz pomoce naukowe w ramach projektu „modernizacja 
oddziałów przedszkolnych” w kwocie- 207.036,86 zł 

k.) Gmina Brzeziny udzieliła dotacji celowej powiatowi kaliskiemu na przebudowę ciągu 
dróg powiatowych od granicy powiatu kaliskiego do Brzezin oraz Brzeziny – Rożenno 
- Chudoba w ramach partnerstwa z powiatem i gminą Godziesze Wielkie w kwocie 
900.564,26 zł. prace przebudowy w ramach inwestycji drogi powiatowe o łącznej 
długości 25,575 km, w tym na terenie gminy Brzeziny na długości 14,5 km o łącznej 
wartości inwestycji 5.473.390,89 zł. Łącznie powiatowi gmina Brzeziny przekazała na 
dwie przebudowane drogi powiatowe 1.109.764,25 zł. 

l.) Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Sobiesękach  za kwotę 31.529,82 zł. 
m.) Wspólnie z powiatem i gminami powiatu kaliskiego i Gminą Sieroszewice „Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej” z dotacją 60% z WFOŚiGW w Poznaniu. Udział 
finansowy gminy Brzeziny wyniósł 4.329,20 zł. 

n.) Na zakup materiałów, usługi remontowe i remonty dróg gminnych wydano kwotę 
263.324,79 zł 

o.) Gmina w Brzezinach zrealizowała projekt Międzynarodowej wymiany młodzieży i 
nauczycieli przez trzy lata od 2014 – 2016 r. Projekt ERASMUS + został uroczyście 
zakończony w gimnazjum w maju. Całkowity koszt realizacji został sfinansowany ze 
środków europejskich w kwocie 58.636,35 zł. 

p.) Dotacje na zadanie z zakresu dróg powiatowych ”Remont drogi powiatowej NR 4632 
P” – od Brzezin do Przystajni – 2 odcinki o łącznej wartości 17.000,00 zł. 

 
W 2015 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie „Rozbudowy 
Stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezinach realizowanej w 
ramach PROW w wysokości 111.316,69 zł z BGK w Poznaniu. Drugi kredyt 
długoterminowy w kwocie 452.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Trzeci kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego zakupu ciężkiego 
pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny realizowanego z wykorzystania środków 
europejskich, z WRPO na lata 2017 – 2013 do kwoty 653.184,00 zł. Czwarty kredyt na 
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 600.000,00 zł.  
W 2015 roku dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.366.500,69 zł – 
łącznie z odsetkami 1.475.657,06 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek na koniec roku 2015 wyniosło 2.971.866,00 zł., tj. 15,06% ogółem wykonanych 
dochodów. Zrealizowano zaplanowane zadania z wyjątkiem termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej, które przesunięto na rok obecny. W ciągu pełnienia funkcji 
Wójta od 2002 roku to drugi budżet pod względem inwestycyjnym prawie 2.800.000,00 zł 
– 13,92% (2012- 3.667.000,00 zł- 19,64%). Jest to budżet proinwestycyjny. Wydatki 
budżetowe zbliżyły się do kwoty 20.000.000,00 zł. Na uwagę zasługuje realizacja wielu 
inwestycji zwłaszcza drogowych partnerstwie z powiatem i gminami powiatu kaliskiego, 
Nadleśnictwem Kalisz (termomodernizacja, plan gospodarki niskoemisyjnej, drogi 
powiatowe). Inwestycje realizowano większość z dofinansowaniem zaciągniętymi w tym 
środki europejskie z PROW, WRPO, POKL z WUP,WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW 
w Warszawie. W 2015 roku ze środków europejskich łącznie pozyskaliśmy kwotę 
1.268.000,00 zł. Łącznie ze środkami pozyskanymi z innych źródeł stanowiło kwotę 
1.544.000,00 zł.  
q.)  Nie zapomniano również o środkach na kulturę, sport, gminne uroczystości i imprezy 

okolicznościowe w tym wiele imprez plenerowych – Dzień Dziecka, Dożynki 



  

Gminne, Gminny Dzień Strażaka oraz funkcjonowanie OSP, Gminnych Zawodów 
Sportowo – Pożarniczych, Gminny Dzień Edukacji, finansowanie GOK, Gminnej 
Biblioteki Publicznej, dofinansowania zadań oświatowych (w tym remontów), klubów 
sportowych, promocji gminy, utrzymania zieleni na terenie gminy i obiektów 
sportowych, modernizacji i remontów dróg gminnych, utrzymania cieków rzecznych 
na terenie na terenie gminy w porozumieniu z WZMiUW w Ostrowie Wielkopolskim. 

 
Wójt podziękował radnym gminy za zrozumienie podczas realizacji budżetu i jednomyślność 
w podejmowaniu uchwał. To świadczy, że planowane inwestycje wpisały się w potrzeby 
mieszkańców, zgłaszane przez radę sołecką, sołtysów, radnych i wójta Gminy. Inwestycje są 
następstwem realizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 -2022 przyjętej przez Radę 
Gminy. 
Dużą pomocą w realizacji budżetu zwłaszcza zadań inwestycyjnych wykazali się pracownicy 
Urzędu Gminy - rodzinny plac zabaw przy Zespole Szkół w Brzezinach szefowie jednostek 
organizacyjnych gminy - GOPS, GOK, Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoły, ZOK Sp. Zo. 
o, oraz moi współpracownicy, Z-ca Skarbnik, Sekretarz, zwłaszcza przy realizacji projektów 
europejskich i wiele instytucji współpracujących z Gminą Brzeziny – powiat kaliski, U. M. w 
Poznaniu, PUP w Kaliszu, WUP w Poznaniu, WFOŚi GW w Poznaniu, Nadleśnictwo Kalisz, 
PUK w Kaliszu, Poznaniu, Nadleśnictwo Kalisz, LGD „Długosz Królewski”, organizacje 
pozarządowe (KGW Brzeziny) i organizacje społeczne (koło Emerytów, zespoły ludowe, 
działacze i animatorzy kultury, GOK, Gminna Biblioteka Publiczna, kluby sportowe, 
Dyrektorzy szkół). 
Została podjęta trudna decyzja o likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach końcem roku 
szkolnego 2015/2016. Nie mniej jednak był to dobry rok budżetowy. Wykonanie budżetu i 
pozytywne opinie Komisji Rady Gminy Brzeziny i RIO w Poznaniu upoważniają mnie do 
zwrócenia się do Rady Gminy o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok”. 

  
 

3) Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeziny 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odczytał Informację o stanie mienia 
komunalnego Gminy Brzeziny, stan na dzień 31 grudzień 2015 r. Informacja stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
4) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz  
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 

 
Uchwałę nr SO-0954/20/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami odczytała 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
Treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 
 

Radna Komisji Rewizyjnej Marzena Szmaj odczytała Uchwałę nr 1/2016 Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii 
z wykonania budżetu gminy za rok 2015. 
Treść Uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 



  

6) Zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych komisji działających przy Radzie 
Gminy Brzeziny o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy, Informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach 

 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poprosił Przewodniczących pozostałych 
Komisji o przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, Informacji o stanie mienia komunalnego  
i objaśnieniach. 

 
Poszczególne Komisje działające przy Radzie Gminy wyraziły pozytywne opinie bez 
uwag o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 
2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Anna Mituła 
przeczytała opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. 
Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej Krzysztof 
Żychliński przeczytał opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i 
objaśnieniach. Opinia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów Józef Skoczylas przeczytał 
opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. Opinia 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 
7) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Brzeziny za 2015 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz otworzył dyskusję słowami: 
„Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2015 rok” 
 
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji, nie było pytań, ani uwag do 
sprawozdania finansowego i do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny  
z wykonania budżetu za 2015 rok. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz w imieniu własnym i Rady 
złożył podziękowania Wójtowi Gminy za determinację w działaniu. Podziękował Pani 
Skarbnik, Zastępcy Wójta, Sekretarzowi oraz pracownikom urzędu za wspieranie w 
codziennej pracy. Przewodniczący Rady życzył, aby 2016 r. nie był gorszy od 2015 
roku. 

 
8) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod głosowanie zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 
2015 rok i projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2015 rok 
 
Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok głosowało 11 radnych. 



  

 
Uchwała Nr 141/XVIII/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2015 r. została podjęta jednogłośnie,  
tj. 11 głosami za. 

 
9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta 

Gminy Brzeziny 
 

Radna Komisji Rewizyjnej Marzena Szmaj przeczytała wniosek Komisji Rewizyjnej 
do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok  
w następującym brzmieniu: „Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brzeziny pozytywnie 
opiniuje wykonanie budżetu za rok 2015 i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za rok 2015.” 
 
 
10) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za 2015 rok 

 
 
Uchwałę nr SO-0955/34/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Brzeziny za 2015 r. przeczytał Przewodniczący Rady Gminy 
Brzeziny – Karol Bakacz. Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu. 

 
11) Dyskusja. 

 
Dyskusję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz. 
 
Do dyskusji nikt się nie zgłosił. 

 
12) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie wniosek Komisji 
Rewizyjnej i projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Brzeziny. 

 
13) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Brzeziny 
 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych. 
 

 
Uchwała nr 142/XVIII/16  Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeziny absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Brzeziny za 2015 r. została podjęta jednogłośnie tj. 11 głosami za. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz pogratulował Wójtowi. 
 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 



  

Ad.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

• zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2016 
 
Projekt uchwały Nr XVIII/143/2016 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. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
11. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok została podjęta 11 głosami za. 
 

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

 
Projekt uchwały Nr XVIII/144/2016 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. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
11. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 

Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2016 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -
2022 została podjęta 11 głosami za. 



  

 
 

� zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny- ulica Klonowa oraz 
część ulicy Jodłowej i Dębowej”. 

 
Projekt w/w uchwały Nr 145/XVIII/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  
i imiennym.  
 
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. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
11. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2016 r. w sprawie: 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
gminnej miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej 
została podjęta 11 głosami za. 
 
Ad. 8,9, 10 Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy, odpowiedzi na interpelacje wolne 
wnioski i informacje. 
 
Radna Anna Mituła zaprosiła na wystawę młodych artystów do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Brzezinach. 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz poinformował o kontroli i wymianie 1700 szt. 
wodomierzy. Dodał, że planowana wymiana to ok. 500 wodomierzy rocznie. Zadeklarował, 
że na obecny czas nie widzi podwyżek cen wody, jednak Ministerstwo Środowiska planuje 
nowelizację ustawy „Prawo wodne”. Nowelizacja jest na etapie uzgodnień, z którą wiąże się 
zmiana za pobór opłaty wody ze studni głębinowych. Na obecną chwilę cena za pobór wody 
wynosi 1,60 zł za m3, po zmianie pobór wody może wzrosnąć o 16 a nawet 20 krotnie. 
Wstępne wyliczenie za pobór wody to koszt ok. 5,05 zł/m3. Tak drastyczny wzrost za pobór 
cen wody spowodowany jest naliczaniem podatku od studni głębinowej. Na obecną chwilę 
płacimy 25.000 zł podatku rocznie. Po nowelizacji kwota wzrasta do 480.000 zł.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, że prawo wodne dotyczy również spółek 
wodnych i Oddziałów Regionalnych Wojewódzkich Zarządów Melioracji Urządzeń 
Wodnych. Po nowelizacji spółki w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim będą zlikwidowane. 
W przyszłości gminy będą musiały przejąć i utrzymać cieki rzek znajdujących się na terenie 
gminy: Pokrzywnica, Żurawka, Kiełbaśnica. Na chwilę obecną nie ma pieniędzy. Dodatkowo 



  

poinformował o wykonanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły 
– Fajum, również została dołożona kwota 25.000 zł na wykonanie zmian dokumentacji 
przebudowy dróg lokalnych - Czempisz, Pieczyska, Zagórna Ostrów Kaliski aż do granic 
powiatu ostrzeszowskiego tj. 9,6 km. Zmiana dotyczy wykonania chodników z kostki 
brukowej na asfaltową z podbudową tłuczniową o szerokości 1,25 m, oraz zwężenia jezdni od 
państwa Spirzaków do lasu, eliminacji czyszczenia rowów, zmniejszenie budowy zatok 
przystankowych do czterech. Pierwsza zatoka przystankowa przewidziana jest przy Szkole 
Podstawowej w Czempiszu a zostanie zlikwidowana koło Państwa Spirzak, druga zatoka 
przewidziana jest we wsi Pieczyska koło sali, trzecia na skrzyżowaniu koło hydroforni, 
czwarta w miejscowości Zagórna koło Państwa Gonera. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zwróciła uwagę, że zatoka autobusowa przy posesji 
Państwa Spirzak powinna pozostać. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że to kwestia zamiany. Dodał, że 
będzie zrobiona jedna dokumentacja na drogę na odcinku od Czempisza do Zagórnej i 
Głuszyny. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski poinformował, że na obecną chwilę akcja zakupu 
tablic z numerami posesji została zakończona. Dodał, że zostało zamówionych 117 szt. tablic 
z nazwami i numerami ulic za kwotę 20.000,00 zł., oraz 597 szt. tabliczek z numerami domu. 
Cena końcowa za tabliczkę z przesyłką wyniosła 10,15 zł. Gdyby ktoś jeszcze zdecydował się 
na zakup tabliczki można zgłaszać przez najbliższy tydzień do Urzędu Gminy. Powiadomił, 
że zostały przekazane 9 szt. tablic ogłoszeń dla sołtysów, zaznaczył, że została jeszcze jedna 
sztuka do rozdysponowania. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podziękował Sekretarzowi Gminy, za zamówienie i 
rozdysponowanie tablic. Poinformował również, że mieszkańcy gminy otrzymali worki na 
odpady segregowane na pół roku z góry. Dodał, że gdyby brakowało worków można zwrócić 
się do Urzędu Gminy do pokoju nr 15.  
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił uwagę na drogę od Przystajnii do 
Brzezin w stronę piekarni -  pobocze miało być wyłożone kruszywem, ale po rozmowie z 
radnymi powiatowymi zapytał, czy jest możliwość przerobienia zamiast kruszywa - 1m 
asfaltu, gdyż podbudowa  już jest? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że złożył pismo do Rady Powiatu 
Kaliskiego o dofinansowanie kwoty 100.000,00 zł, deklaracją 30.000 zł z budżetu gminy. 
Dodał, że to droga powiatowa i w gestii powiatu jest naprawa drogi. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że czerwcu odbyło się posiedzenie 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Kierownik KRUS-u Tomasz Busza przekazał informację, że 
30 maja 2016 r. minął termin składania w KRUS - ie deklaracji o prowadzeniu działalności 
gospodarczej w przeciwnym razie KRUS dyskwalifikuje z ubezpieczenia. Następną 
informacją jest, że do 2017 r. można ubiegać się o wcześniejsze emerytury: mężczyźni od 60 
r. ż., kobiety po ukończeniu 55 r. ż., jednak muszą mieć opłacone 30 lat składek. Dodała, że w 
miesiącu lipcu przypada następna składka ubezpieczenia społecznego KRUS, jednak poczta 
często nie dostarcza nakazów płatniczych, dlatego zwróciła uwagę, aby każdy pamiętał i w 
terminie opłacał. Dotyczy w szczególności osób ubezpieczonych na wniosek, gdyż po 
terminie również Zakład Ubezpieczeń dyskwalifikuje z ubezpieczenia dodał, żeby ta osoba 
się zgłosiła i złożyła oświadczenie. Poinformowała również, że od 2016 r. matka po 
urodzeniu dziecka dostaje 1000, 00 zł przez najbliższy rok. Przekazała informację Rady 
Powiatu o załatanie dziur w asfalcie, dodała, że w Sobiesękach zostały połatane, zaś w 
Piegonisku zabrakło asfaltu i dlatego musi być ogłoszony kolejny przetarg. Przekazała 
informację, że rolnicy, którzy mieszkają przy drodze powiatowej - 12t. mogą zwrócić się do 



  

Dyrektora dróg o bezpłatne pozwolenie na przewóz pasz do gospodarstw rolnych. Na obecną 
chwilę udało się postawić kilka znaków na drodze powiatowej w miejscowości Przystajnia, 
oraz załatać dziurę na nowo wybudowanej drodze w Dzięciołach. 
  
 
Ad.11 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XVIII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1515. 

 
 
 

 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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