
 

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

 
odbytej w dniu 08 września 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 13.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
  
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
3. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
4. Renata Szulc – Radna Powiatowa 
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. Wręczenie nagród za uzyskanie wysokich osiągnięć sportowych. 
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 

międzysesyjny. 
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

- uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Brzeziny – ul. Klonowa oraz części ulicy Jodłowej i 
Dębowej” zrealizowanej w ramach PROW na lata 2014 – 2020, 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022, 
- zmiany uchwały Nr 51/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z 
tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie 
Gminy Brzeziny, 

- wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie 
w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych  
nr 67614P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości 
Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu 
ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna”, 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej. 
  
 

8. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 



  

9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zakończenie obrad. 

  
 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XIX sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłych na sesję Rady Gminy –  radnych, 
sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika, radnych powiatowych. 
Przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w porządku, 
polegającej na dodaniu w pkt. 7 –  projekt uchwały: 
 

- Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na 
rzecz Gminy Brzeziny 

 
oraz na wycofaniu projektu uchwały 
 

-  Zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji  
„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ul. Klonowa oraz     
części ulicy Jodłowej i Dębowej” zrealizowanej w ramach PROW na lata 2014 
-2020. 

 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 13 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz- stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w 
obradach sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Leona Łaskiego. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 13 głosami za. 
 
Ad.3  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że została przyznana nagroda za 
uzyskanie wysokich osiągnięć sportowych dla Piotra Jasińskiego. Z powodu nieobecności 
zawodnika czek w wysokości 1000 zł zostanie przekazany w innym terminie. 
 
Ad.4 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że protokół nr XVIII 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 XVIII/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2016 r. został przyjęty  
13 głosami za. 
 
 
Ad.5 



  

 
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. 
 
  
Na obrady sesji przybył Prezes ZOK S p. zo. o. Brzeziny Piotr Wolarz godz. 850. 
 
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. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
13 głosami za. 
 
Ad.6 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wójt 
dodatkowo poinformował:  
- zwrócił się do radnych powiatowych, aby raz jeszcze wykosić pobocza przy drogach 
powiatowych: Brzeziny – Chudoba oraz w miejscowości Piegonisko. Obecnie trwają prace 
przy wycinaniu drzew we wsi Zaleśna. Drewno jest wykorzystywane na deski, oraz na 
potrzeby kotłowni. 
- Gmina Brzeziny jako wnioskodawca złożyła wniosek do sądu o stwierdzenie własności 
nieruchomości zasiedzenia na drogi gminne. Na obecną chwilę zarządzamy drogami, ale nie 
jesteśmy ich właścicielami, nie posiadamy ksiąg wieczystych. Musimy udowodnić, że przez 
ostatnich 30 lat trwały prace inwestorskie. Zgodnie z art.172 kodeksu cywilnego akt 
własności można uzyskać po przez zasiedzenie za zgodą sądu. Wnioskujemy na 9 
miejscowości, 112 działek o powierzchni 54 ha, których chcemy być właścicielami. 
Dowodem potwierdzającym zarządzaniem drogami będą zaznania świadków z każdej 
miejscowości oraz zeznania Wójta, jako strony wnioskodawcy. 
- W ubiegłym roku uczniowie z Gimnazjum w Brzezinach wygrali konkurs w I 
Ogólnopolskim Turnieju w koszykówce 3x3 o Puchar Marcina Gortata w Warszawie jako 
najgłośniejsi kibice turnieju. Nagrodą był przyjazd koszykarza do gimnazjum. Piątego 
września koszykarz Marcin Gortat spotkał się z młodzieżą gimnazjalną. Dużą zasługą sukcesu 
młodzieży była praca nauczycieli w szczególności Pana Adriana Kruszakina. Został również 
rozegrany V Turniej Streetball o Puchar Wójta Gminy Brzeziny. Marcin Gortat uświetnił 
swoją osobą powyższe rozgrywki wręczając osobiście puchary i medale najlepszym 
zawodnikom. 
- poinformował o dokonaniach przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Dzięciołach. 
Szkoła Podstawowa w Dzięciołach została zlikwidowana 31.08.2016 r. uchwałą Rady Gminy 
Nr XIV/112/20215 z dnia 29.12.2015 r i pozytywną opinią Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty 542.15.2016 z dnia 11.01.2016. W związku z powyższym zarządzeniem Wójta Nr 
Or.0050.29.16 z dnia 01 lipca 2016 r. została powołana komisja inwentaryzacyjna w składzie: 
 1) Marzena Kasperowicz (nauczyciel) – Przewodniczący 
 2) Michalina Rosa ( nauczyciel) – Członek 
 3) Kamila Biernacik  (kierownik RGiRL Urzędu Gminy) - Członek 
Likwidatorem z Urzędu została dotychczasowa dyrektor szkoły p. Jolanta Wiertelak. W dniu 
31.08.16 r. wszystkie protokoły zdawczo – odbiorcze i likwidacyjne zostały podpisane a 
majątek ruchomy i stały przekazany w/g właściwości Gminie Brzeziny. Część majątku 
została poddana likwidacji (nadmierne zużycie) a reszta została przekazana Z. S. i 



  

Przedszkola w Brzezinach. Pomoce naukowe, meble, księgozbiór oraz wyposażenie z 
projektu „Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach w 
Gminie Brzeziny”. 
Został również pozytywnie rozwiązany (zgodnie z obietnicą) problem zatrudnienia 
nauczycieli likwidowanej placówki: 

1) Jolanta Wiertelak zatrudniona w Z.S. w Brzezinach, 
2) Marzena Kasperowicz zatrudniona w Z.S. w Sobiesękach, 
3) Michalina Rosa przedszkole w Brzezinach . 

 
Z pozostałą reszta pracowników umowy o pracę zakończono zgodnie z upływem czasu, na 
jaki były zawarte. Uczniowie Szkoły Podstawowej (14) trafiło do Z. S. w Brzezinach, jedno 
dziecko do Szkoły Podstawowej w Czempiszu. Najmłodsze dzieci zapisane zostały do 
Przedszkola w Brzezinach. Kwestia zagospodarowania budynku po szkole wygląda 
następująco: 
 1) została zlecona ekspertyza stanu technicznego budynku, 
 2) z całości zostaną zaadaptowane do dalszego użytkowania: sala lekcyjna, 
pomieszczenia kuchenne i sanitarne dla potrzeb funkcjonowania świetlicy socjalnej.  
Dodatkowo na jej wyposażenie zostały przekazane 5 szt komputerów i meble do Zespołu 
Szkół. w Brzezinach. Sprzęt nagłaśniający zakupiony w części przez Radę Rodziców zostanie 
przekazany jednostce OSP w Dzięciołach. Opiekę w świetlicy i zajęcia dla dzieci prowadziła 
będzie pani Ewelina Mielcarek, nauczyciel kontraktowy w wymiarze 4 godz. tygodniowo. 
Ewentualne zmiany godz. nastąpią w/g potrzeb. 
- Do końca listopada musimy złożyć wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na kolejne 
inwestycje drogowe. Złożyliśmy dodatkowe pismo w kwocie 58.000 zł na przebudowę drogi 
gminnej w miejscowości Zaleśna. Po sugestiach radnych na komisjach, mieszkańców i 
sołtysów, aby dołożyć 42.000 zł i zakończyć inwestycję. Łącznie z budżetu gminy musimy 
wyłożyć 100.000 zł.; W przyszłym roku przebudowę drogi w Piegonisku Wsi planujemy 800 
m, , Przystajnia Folwark, przebudowa drogi w Pieczyskach, Dzięcioły – Fajum. W przyszłym 
roku planujemy również dużą inwestycje przebudowy obecnej drogi gminnej Czempisz – 
Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski - Głuszyna. Jesteśmy na etapie przygotowania 
wniosku. Również w planie w przyszłym roku jest przebudowa, dokończenie drogi we wsi 
Jagodziniec, odcinek drogi Aleksandria – Goszczury w tłuczniu, oraz Pieczyska – Raś.  
W przyszłym roku w pierwszej kolejności przygotowujemy się do budowy oczyszczalni 
ścieków, oraz budowy stacji uzdatniania wody. Jeśli środki pozwolą będziemy stopniowo 
realizować przebudowy dróg gminnych. 
- w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Dzięciołach jest akceptacja miejsca 
przystankowego koło Państwa Misiak. Dodał, że na wniosek mieszkańców Świerczyny został 
skierowany autobus na nowo wybudowaną drogę. W związku, z czym była konieczność 
przygotowania miejsca przystankowego. Zgodę na użyczenie wyrazili Państwo Słodowi, 
również przystanek będzie koło Państwa Kołodziejczyk.  
- zostały odnowione przystanki autobusowe w Ostrowie Kaliskim, dzięki pracy osób 
zatrudnionych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Podziękował 
Zastępcy Wójta Zbigniewowi Słodowemu za pomoc w organizowaniu prac. 
- wczoraj odbył się odbiór techniczny rodzinnego placu zabaw w Zajączkach. Dodał, że to 
nasz kolejny sukces. 
- Zwrócił się do radnych i sołtysów, że jest możliwość składania wniosków. Wnioski są 
rozpatrywane i w późniejszym czasie realizowane zgodnie z potrzebami mieszkańców i  
realizacją Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny. 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że w sprawozdaniach powinny znajdować się 
wszystkie tematy w punktach poruszane na posiedzeniu komisji. Dodała, że informacje 
zapisane są szczegółowo w protokole, natomiast brakuje ich w sprawozdaniu. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 
jednogłośnie. 
 



  

Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
  

Ad.7 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
• uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
 
Projekt uchwały Nr XIX/146/2016 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 XIX/146/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 września 2016 r w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów została podjęta 12 głosami za. 
 
 Radna Sylwia Lazarek  przybyła na obrady sesji o godz. 1427 

 

• zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2016 
 
Projekt uchwały Nr XIX/147/2016 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 Andrzej Molka – głosował za 
4. Radna Sylwia Lazarek – głosowała 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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
13. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XIX/147/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok została podjęta 13 głosami za. 
 

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

 
Projekt uchwały Nr XIX/148/2016 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 Andrzej Molka – głosował za 
4. Radna Sylwia Lazarek – głosowała 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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
13. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -2022 została 
podjęta 13 głosami za. 
 
  

• wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na 
rzecz Gminy Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XIX/149/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz 
 

 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że właścicielem nieruchomości jest 
mieszkaniec wsi Jamnice Józef Jarych, który jest naszym podopiecznym. Ma brata i rodzinę, 
która nie chce się nim zajmować a potrzebuje opieki 24 h/ dobę. Dawniej pracował jako 
bezrobotny na robotach interwencyjnych, wtedy też część gospodarstwa uległa spaleniu. 
Pomogliśmy odbudować gospodarstwo. Obecnie przebywa w Domu Pomocy Społecznej w 
Liskowie, za który pobyt gmina ponosi koszty utrzymania już około 6 miesięcy. Tak, więc po 
przygotowaniu stosownych dokumentów i jeśli nie będzie przeszkód ze strony Rady Gminy i 
ze strony prawnej jest możliwość przejęcia danej nieruchomości. 
 
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 XIX/149/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 
Brzeziny została podjęta 13 głosami za. 
 

• Zmiany uchwały Nr 51/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 
2015 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności 
pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od 
nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Brzeziny 

  
 



  

Projekt uchwały Nr XIX/150/2016 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 XIX/150/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr 51/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. w 
sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku 
rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Brzeziny 
została podjęta 13 głosami za. 
 

• Wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia o 
partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą 
„Przebudowa dróg gminnych nr 676149 P i nr 676150 P stanowiących ciąg 
komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – 
Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości 
Głuszyna”. 

 
Projekt uchwały Nr XIX/151/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, że kosztorys tych dwóch odcinków o długości 
9 km 439 m, który opiewa na kwotę 3.090.491,30 zł. Odcinek 1 o nr dr. 676149P ma długość 
6670m. Na odcinku dr. Zaprojektowano szer. jezdni 5,5 m, pobocza gruntowe o szerokości 
1,0 m, nawierzchnia z mieszanek min- asf. gr. warstwy ścieralnej 4 cm, dolna warstwa 
podbudowy z kruszywa naturalnego 10 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 
nawierzchnia z mieszanek min-asf gr. warstwy wiążącej-4 cm, chodniki z kostki brukowej 
betonowej szer. 2 m i dł.225 m-450m2, ścieżka rowerowa szer. 1,5 m o dł.2865m – 4298m2, 
2 szt. zatok autobusowych oraz 4 szt. peronów, przebudowa rowu płytami ażurowymi o gr. 10 
cm-1600m2, System Aktywnej Informacji Wizualnej – szt.1, oznakowanie jezdni materiałem 
grubowarstwowym- linie wibracyjne w ilości 1179m2, oznakowanie poziome jezdni 
punktowymi elementami odblaskowymi- 206 szt. zestaw zasilania solarnego z pojedynczym 
panelem słonecznym dla znaków aktywnych- 3 szt. Odcinek 2 o nr 676150P ma dł.2760m. Na 
odcinku zaprojektowano szer. jezdni 6m, pobocza gruntowe i szer.1 m, kontr. Nawierzchni z 
mieszanek min-asf gr. warstwy ścieralnej 4 cm. 
 
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 XIX/151/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie w 
sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 676149 
P i nr 676150 P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska 
– Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości 
Głuszyna” została podjęta 13 głosami za. 
 

• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 
 
Projekt uchwały Nr XIX/152/2016 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 XIX/152/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej została podjęta 13 głosami 
za. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz przeczytał pismo mieszkańców wsi Pieczyska – Raś o 
przyspieszenie prac położenia powierzchni asfaltowej lub tymczasowe zamontowanie tzw. 
spowalniacza prędkości. 
Przeczytał również pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy odniósł się do w/w pisma. 
W najbliższym czasie plan transportowy spoczywał będzie na poszczególne samorządy. W 
ostatnim piśmie zwracają się do nas, do samorządów o rekompensatę w kwocie 6.511,68 zł 
netto, kwota rekompensaty zmienia się wraz z przysyłanym pismem. Poinformował, że 
niektóre kursy są nierentowne w związku, z czym przed rozmową z przedstawicielami PKS –
u należy zrobić badania. Na chwilę obecną nie ma, o czym rozmawiać, gdyż nie wiemy, które 
linie są rentowne, a które nie. Dodał, że sąsiednie gminy: Kraszewice, Grabów, Błaszki nie 
chcą rozmawiać o publicznym transporcie drogowym. Naszą propozycją transportu może być 
dojazd autobusem liniowym do granic Gminy Brzeziny, tzn. Romanki, czy Ostrowa 
Kaliskiego. Dodał, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym zostaje wstrzymana do 
następnego 2017 roku. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, że musimy spotkać się z włodarzami 
sąsiednich gmin i przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Na 
obecną chwilę rozmową jest zainteresowany tylko Wójt Gminy Godziesze Wielkie Józef 
Podłużny. Nie możemy pozwolić na to, aby dzieci, młodzież, dorośli nie mogli dojechać do 
szkół, czy pracy. 
 
Ad.8,9,10 
 
Radny Sylwester Nowak podziękował Wójtowi Gminy Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu, 
Zastęcy Wójta Zbigniewowi Słodowemu, Prezesowi ZOK Sp. zo.o Piotrowi Wolarzowi i 
Dyrektorowi GOK Przemysławowi Sułkowi za pomoc w zorganizowaniu festynu rodzinnego 
w Dzięciołach. 
 
Radny Roman Witoński korzystając z obecności Radnych Powiatowych na obradach sesji 
zapytał o drogę Przystajnia – Brzeziny. Co z poboczami i z poszerzeniem tej drogi? 
 
Radna Powiatowa Grażyna Misiak odpowiedziała, że na ostatniej komisji rolnictwa i 
infrastruktury V-ce Starosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz powiedział, że realizują projekt i 
jeśli zostanie podpisana umowa i otrzymają dofinansowanie wtedy będzie myślał o tej drodze 
Brzeziny – Przystajnia. Jutro odbędzie się sesja i posiedzenie komisji rolnictwa i 
infrastruktury i ten temat będzie w dalszym ciągu poruszany. Dodała, że obecnie Dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych jest Paweł Kociok, który jutro oficjalnie na sesji będzie 
przedstawiony. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podziękował Skarbnik Gminy Ewie Wabnik, oraz 
radnej Marzenie Szmaj za pomoc w naprawie przystanków autobusowych, dając nieodpłatnie 
drewno.  
 
Sołtys Wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił się do Radnych Powiatowych na 
tematu naprawy drogi Brzeziny -Przystajnia. Podbudowa jest gotowa wystarczy tylko dołożyć 
1m asfaltu. 



  

Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał odnośnie ciężkiego samochodu strażackiego. 
Odbyło się spotkanie na prośbę Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Poznaniu 
stwierdzając zgodnie, że cała wina leży po stronie firmy Szczęśniak, która sprzedała 
samochód, który nie posiada odpowiedniego certyfikatu. Na obecną chwilę firma podpisała 
umowę na rozszerzenie certyfikatu. Za 6 tygodni będzie świadectwo dopuszczenia do akcji 
ratowniczo – gaśniczych. Obecnie samochód jest sprawny technicznie, dopuszczony do 
poruszania się na drodze, jednak nie może uczestniczyć w akcjach. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XIX sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1510. 
 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
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