
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XX/16 
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 20 października 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
 
 
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, 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Brzezinach, 
- wyrażenia zgody na zawarcie ze Skarbem Państwa – 

Nadleśnictwem Kalisz umowy dzierżawy gruntów leśnych pod 
utrzymanie domków letniskowych, 

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

 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XX 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: 
 

- sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XIX/147/16 Rady Gminy Brzeziny z 
dnia 08.09.2016 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 
„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie 
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej 

 
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 14głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XIX 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 XIX/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 08.10.2016 r. został przyjęty  
14 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny przedstawił 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej Roman 
Witoński. 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). Wczoraj uczestniczyliśmy wraz z Zastępcą Wójta i Kierownikiem biura Lokalnej Grupy 
Działania w spotkaniu, które odbyło się w Poznaniu. Celem spotkania było szkolenie 
dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Były poruszane tematy, które 
interesują nas, a mianowicie m.in. gospodarka wodno – ściekowa i temat współpracy 
samorządów z Lokalnymi Grupami Działania. Również poruszano stanowisko Konwentu 
Marszałków Województw RP z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zapowiedzi Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, polegających na cofnięciu 
samorządom województw delegacji do wdrażania zadań delegowanych, w tym działania 
LEADER.  



  

2). Został złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego na przebudowę drogi Czempisz – 
Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski – Głuszyna w ramach programu Rozwoju Gminnej i 
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość tej inwestycji to 
3.090.491,30 zł, z czego wkład własny realizacji tego zadania wynosi 1.545.246,30 zł. 
Rozstrzygnięto wniosek inwestycji „przebudowa drogi gminnej Czempisz – Zaleśna” w 
formie dotacji celowej w kwocie 58.000,00 zł, nie więcej jednak niż 90 % całkowitych 
kosztów zadania. Wykonawcą będzie firma „ DROMAX” Usługi Drogowo Budowlane 
Wojciech Krymarys z Chełmc w kwocie 94.850,22 zł. Długość drogi 580 m., szerokość 
jezdni 4,00 m, szerokość poboczy 2*1,00 m.  
3). Otrzymaliśmy „Dokumentację hydrogeologiczną ustalające zasoby eksploatacyjne z 
utworów trzeciorzędnych gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w 
miejscowości Piegonisko – Wieś”, ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych 
z utworów neogeńskich w ilości Qe=10,0 m3/h przy depresji se=8,06 m. Dokumentacja została 
wykonana przez „Aquametr s. c.” z Lubonia, Geologa dokumentującego Bartosza Owczarka. 
Dokonano badania składu fizyczno – chemicznego wody z udokumentowanego otworu 
pobrano próbę wody w dniu 17.08.2016 r. Badania laboratoryjne wykonano w Laboratorium 
„Salubris” z siedziba w Tulcach. Wyniki opracował Andrzej Wichłacz Projektowanie 
Procesów Technologicznych Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków w Poznaniu. Na 
podstawie przeprowadzonego badania wykazani, że woda z przedmiotowej studni mieści się 
w klasie II jakości wód podziemnych nadaje się do celów spożywczych po odżelazieniu i 
odmanganieniu. Ta decyzja pozwala na projektowanie stacji uzdatniania wody. Aby gmina 
uzyskała dofinansowanie musi spełnić podstawowe kryteria krajowe i regionalne. Krajowe 
m.in.  
- podstawowy dochód podatkowy gminy- uzyskujemy 4 pkt., 
- średnia stopy bezrobocia w powiecie- uzyskujemy 0 pkt., 
- operacja jest planowana na obszarze gminy, na którym jednolita część wód 
powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w 
programie wodno – środowiskowym kraju – uzyskujemy 5 pkt., 
- wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
znajdującym się na danym obszarze – uzyskujemy 0 pkt.,  
- wskaźnik zwodociągowania gminy- uzyskujemy 0 ptk., 
- operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i ściekowej – uzyskujemy 0 pkt., 
- operacja będzie realizowana w związku z tworzeniem pasywnej infrastruktury 
szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji funkcjonuje sieć szerokopasmowa – 
uzyskujemy 0 pkt. 
Regionalne: 
- realizacja operacji jest planowana w miejscowości, na której obszarze nie była realizowana 
operacja dotycząca gospodarki wodno- ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 – uzyskujemy 3 pkt., 
- jeżeli w ramach planowej operacji, co najmniej 50% lub od 25%-49,99% kosztów 
kwalifikowanych przeznaczy się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 
uzyskujemy 0 pkt., 
- przebudowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wybudowanej przed 2000 r; budowę, 
przebudowę lub wyposażenie budynków technicznych obsługujących sieć wodociągową lub 
sieć kanalizacyjną – uzyskujemy 2 pkt. 
4). Przygotowujemy się do budowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Opracowywane jest 
studium wykonalności przez firmę z Ostrowa Wielkopolskiego CeKaGroup sp. zo.o. Wniosek 
o dofinansowanie został złożony do WRPO i z programu wynika, że musimy zakończyć 
budowę oczyszczalni ścieków maksymalnie do 30 czerwca 2018 r. Realizacja budowy jest 
uzależniona od otrzymania środków finansowych. Koszty kwalifikowane to 63,63% 
dofinansowania. Wartość inwestycji to kwota 8.994.581,77 zł rozłożone na 2 lata – 2017 i 
2018. Część poniesionych kosztów w 2014 r w kwocie 130.995,00 w 2016 r. 209.623,48, w 
2017 r. 5.524.277,91 zł, natomiast w 2018 r. 3.129.685,38 zł. 
 



  

 
4).Opracowujemy projekt rzeczowo – finansowy dla dwóch budynków: Urzędu Gminy w 
Brzezinach i Gimnazjum w Brzezinach. W 2014 r. złożony był wniosek na 
termomodernizację 3 budynków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Dodatkowo do końca października skorzystamy z dofinansowania z programu AKO 
ZIT na dwa budynki. Rezygnujemy z budynku Ośrodka Zdrowia, gdyż w budynku jest część 
mieszkalna i z tego tytułu otrzymujemy dochody. 
5). W trakcie jest opracowany projekt oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Brzezinach (całe 
osiedle za Kościołem wraz z oświetleniem ul. Kaliskiej do przystanku autobusowego w 
Jagodzińcu). Projekt przewiduje budowę oświetlenia na cztery etapy. Prace projektowe 
oświetlenia ulicznego wykonuje firma z Ostrzeszowa za kwotę 36.900, 00zł brutto. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 
jednogłośnie. 

 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

� sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XIX/147/16 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 08.09.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 
2016 rok 

 
Projekt uchwały Nr XX/153/2016 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 XX/153/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 października 2016 r. w 
sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XIX/147/16 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 08.09.2016 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok 
została podjęta 14 głosami za. 

 
� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na rok 2016 

 
Projekt uchwały Nr XX/154/2016 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 Roman Witoński – głosował za 



  

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

 
Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 października 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 w/w uchwały Nr XX/155/2016 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 XX/155/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 października 2016 r. w 
sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 
2022  została podjęta 14 głosami za. 

  
• Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Brzezinach 
 
Projekt uchwały Nr XX/156/2016 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 XX/156/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 października 2016 r. w 
sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Brzezinach została podjęta 14 głosami za. 
 

•  Wyrażenia zgody na zawarcie ze Skarbem Państwa – Nadleśnictwem 
Kalisz umowy dzierżawy gruntów leśnych pod utrzymanie domków 
letniskowych 

 
 



  

Projekt uchwały Nr XX/157/2016 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 XX/157/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 października 2016 r. w 
sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie ze Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Kalisz 
umowy dzierżawy gruntów leśnych pod utrzymanie domków letniskowych została 
podjęta 14 głosami za. 
 

• Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej 

 
Projekt uchwały Nr XX/158/2016 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 XX/158/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 października 2016 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 
projektu pn. „ Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie 
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” została podjęta 14 głosami za. 
 
Ad. 7, 8 i 9 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że pogoda nie sprzyja remontom dróg. 
W najbliższym czasie do remontu jest droga w Pieczyskach tzw. Raś, Folwark, Jagodziniec, 
Rożenno, Piegonisko. Dodał, że trwa wykaszanie poboczy ptry drogach gminnych i 
powiatowych. Czempisz, Dzięcioły, oraz Pieczyska pobocze zostały wykoszone. Dzisiaj 
pracownicy wykaszają pobocza we wsi Sobiesęki. 
 
Radny sylwester Nowak zwrócił uwagę, aby dopilnować pracowników przy utwardzeniu 
poboczy w Dzięciołach podczas prowadzenia robót w pasie drogowym. 
 
Radny Andrzej Molka  zwrócił uwagę, że zarządzający stawami w Brzezinach wypuszczają 
wodę i tym samym zalewają pola rolnikom. 
 
Radny Józef Skoczylas zaznaczył, że właściciele stawów powinni przedstawić pozwolenie 
wodno – prawne, w którym powinien znajdować się termin, w jakim czasie, czyli, od kiedy, 
do kiedy mogą wypuszczać wodę. Następna sprawa to ilość przepuszczanej wody w ciągu 
dnia. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że priorytetową sprawą jest spotkanie i 
rozmowa z właścicielami stawów, oraz oczyścić cieki rzek, a leży to w gestii rolników - 
właścicieli pól. My jedynie możemy pokryć część kosztów. 
 
 Przewodniczący Rady Karol Bakacz odczytał pismo Pana Dariusza Misiak odnośnie 
utwardzenia drogi gminnej do prywatnej posesji. Dodał, że będzie odpowiedź na w/w pismo. 
 
Ad.10 



  

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XX 
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1010. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

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

 
 


