
 

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

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

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
  
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
3. Marian Kasperski – Sekretarz Gminy 
4. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
5. Renata Szulc – Radna Powiatowa 
6. Robert Marszałek – Radny Powiatowy  
7. Piotr Wolarz – Prezes ZOK  sp. zo.o. Brzeziny 
8. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
 

P O R Z Ą D E K    O B R A D 
 
1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie kworum 
2. Wybór sekretarza sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 

międzysesyjny. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  
6. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania 

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia 
wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej 
grzywny oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na 
kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, 
o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 
r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz.634). 
 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 
� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016-2026 
� zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 

Brzeziny na lata 2015 – 2022 
� wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

Brzeziny 
� wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
� uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 



  

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. 

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXI sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłych na sesję Rady Gminy –  Radnych, 
Sołtysów, Wójta, Z-cę Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Biblioteki Publicznej, 
Dyrektora GOK – u, oraz Prezesa ZOK- u i  Radnych Powiatowych. 
 
Przedstawił porządek obrad i zaproponował do wprowadzenia nowy porządek obrad: 
 

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. Uzyskanie opinii w kwestii zgłoszenia dróg do podziału środków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny informacji, stosownie 
do art.24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń 
majątkowych radnych. 

8. Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny informacji, stosownie do art.24h ust.12 
ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych 
zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek 
organizacyjnych, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby 
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. 

9. Informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu w sprawie analizy 
oświadczenia majątkowego za 2015 r. oraz Wojewody Wielkopolskiego o analizie 
danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby, na które 
ustawodawca nałożył obowiązek złożenia takiego oświadczenia. 

10. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie w sprawie analizy 
oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pani Małgorzaty Błaszczyk. 

11. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia 
wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej 
grzywny oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na 
kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, 
o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 
r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz.634). 
 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

-  zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2020, 



  

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i 
zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, 
- zmiany Uchwały Nr XI/119/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 
- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Lokalnego gminy Brzeziny 

na lata 2015 – 2022, 
- wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, 

- określenia stawek podatku od nieruchomości, 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
- określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonym jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi, 
- zmieniająca Uchwałę Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 

2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w 
Brzezinach, zmienionej Uchwałą Nr 309/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 
maja 2014 r.   
13. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy. 
14. Odpowiedzi na interpelacje. 
15. Wolne wnioski i informacje. 
16.  Zakończenie obrad.   

 
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 15 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz- stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w 
obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Krawczyka. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że protokół nr XX 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 XX/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 20.10.2016 r. został przyjęty  
15 głosami za. 
 
 
Ad.4 
 
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. 
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 Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Sylwia Lazarek zaznaczyła, że członkowie na posiedzeniach 
komisji nie zatwierdzili stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków tylko zapoznali się z wnioskiem o zatwierdzenie taryf. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
15 głosami za. 
 
Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, dlaczego podatek VAT jest niekwalifikowany? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że niekwalifikowane są koszty podatku 
VAT zgodnie z konkursem pn. „Oś priorytetowa 4 – Środowisko Działanie 4.3 – Gospodarka 
wodno ściekowa Podziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno ściekowa z zapisami w części III 
Regulaminu Konkursu dla Podziałania 4.3.1 „ Gospodarka wodno – ściekowa”. 
Dodatkowo poinformował: 
- w piątek odbyła się kolejna, ostatnia rozprawa w Okręgowym Sądzie Rejonowym w Kaliszu 
dotyczące zasiedzenia gruntów pod Salą OSP w Pieczyskach. Ostateczna odpowiedź będzie 
postanowieniem sądu 4 listopada 2016 r. 
- 21 października w Opatówku w GOK-u odbyło się Powiatowe Spotkanie z Kulturą. 
Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla działaczy i animatorów kultury. 
Przyznano nagrodę Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2015 r pracownicy Biblioteki 
Publicznej w Brzezinach Pani Marcie Filipczak, która od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. 
Promuje talenty młodych plastyków poprzez organizowanie dorocznych wystaw plastycznych 
do galerii plastycznej w Publicznej Bibliotece w Brzezinach oraz wysyłaniu prac młodych 
artystów na powiatowe, międzynarodowe wystawy plastyczne. Również złożył gratulacje i 
podziękowania na ręce Kierownika Biblioteki Pani Agacie Wojtas, oraz Dyrektora GOK-u 
Panu Przemysławowi Sułkowi dla Pani Marty Filipczak. Dodał, że Pani Marta zawsze 
przygotowuje oprawę sceniczną na wszystkie spotkania i uroczystości gminne. 
- w dniach 10 – 11 września 2016 r. odbyły się dożynki prezydenckie w Spale.  Na 
zaproszenie V-ce Marszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego - 
gospodarza stoiska wielkopolskiego i reprezentującego samorząd województwa 
wielkopolskiego na Dożynkach Prezydenckich wzięła udział delegacja Gminy Brzeziny w 
składzie: Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
Zbigniew Słodowy, Skarbnik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik, Dyrektor GOK-u w Brzezinach 
Przemysław Sułek, oraz Kapela Ludowa Brzeziny i Zespół Pieśni „Brzezinianki". Nasze 
zespoły ludowe zaprezentowały się licznie zgromadzonej publiczności zarówno na scenie jak 
i przed stoiskiem wielkopolskim, wywołując spore emocje i zainteresowanie. 
- 17 października odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia LGD Długosz 
Królewski, została przyjęta zmiana do wniosku o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju. Dodał, 



  

że do końca roku czekają nas dwa nabory, do których mogą przystępować przedsiębiorcy i 
samorządy. 
- 19 października Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Zastępca Wójta Gminy 
Brzeziny Zbigniew Słodowy i Kierownik LGD Karolina Figas uczestniczyli w spotkaniu w 
Poznaniu. z udziałem V-ce Marszałka Pana Krzysztofa Grabowskiego oraz Dyrektora 
Departamentu PROW Panią Izabelą Mroczek, samorządowców, przedstawicieli Lokalnej 
Grup Działania z całej wielkopolski. Tematem spotkania m.in. była gospodarka wodno 
ściekowa, o współpracy samorządów z Lokalnymi Grupami Działania. Poinformował, że na 
cztery grupy działania tj. Sieroszewice, Błaszki, Szczytniki i Brzeziny przyznano 
dofinansowanie w kwocie około 6,5 mln zł. 
- Odniósł się do słów radnego Sylwestra Nowaka odnośnie cieków na terenie gminy 
Brzeziny. Poinformował, że gmina nie jest zarządcą cieków. Największy ciek to rzeka 
Pokrzywnica, Żurawka i Jamnica. Dodał, że rzeka Pokrzywnica biegnie od Fajum, Czempisz, 
Brzeziny, Aleksandria. Rzeka Żurawka biegnie przez Pieczyska, Zagórną, Ostrów Kaliski i 
wpada do Rzeki Prosny, natomiast rzeka Jamnica biegnie przez Chudobę, Rożenno i Jamnice, 
po czym wpada do Pokrzywnicy. Rzeka Pokrzywnica, co rok jest czyszczona, w sumie 14 km 
404 m. 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz poinformował, że zarząd melioracji urządzeń wodnych 
uzgodnił, że nie można cieku oczyszczać w całości tylko odcinkami, gdyż jest migracja 
ptaków. 
 
Radny Sylwester Nowak poinformował, że był czyszczony odcinek cieku rzeki Pokrzywnica 
a pozostało jeszcze tylko około 400 m do oczyszczenia. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu nie 
ma pieniędzy na czyszczenie cieków. Dodał, że jest to w gestii właścicieli pól, aby wspólnie 
oczyścić cieki. Dodał, że zostały złożone dwa pisma. Jedno pismo na czyszczenie rzeki 
Żurawka a drugie na Pokrzywnicę od stawu w Brzezinach 7 km 640m. Dodał, że Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Ostrowie Wielkopolskim poinformował, że 
w bieżącym roku zostanie przeprowadzona konserwacja cieku, polegającej na wykoszeniu 
skarp i dna na całej długości. W drodze przetargu wykonawca już wykonuje prace 
oczyszczania cieku rzeki Pokrzywnica łącznie 14 km 404 m, oraz odmulenie warstw 20 cm na 
odcinku 8km 604m. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że zabiega o odmulenie, poprawienie 
koryta rzeki od stawów do drogi powiatowej w stronę wsi Dzięcioły, gdyż jest hydrofornia i 
kiedy przychodzą roztopy woda zalewa pola. Dodała, że sprawdzała mapy w Kaliszu w 
geodezji na ul. Częstochowskiej i radny Sylwester Nowak ma rację, to rzeka Pokrzywnica. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, gdy gmina wnioskuje na czyszczenie cieku 
rzeki na Pokrzywnica i Jamnica. Z map wynika, że to są dwie rzeki Jamnica i Pokrzywnica. 
Poinformował, że Pokrzywnica biegnie od Fajum polami do Nart. 
 
Sołtys wsi Fajum Karczmarek Lesław oznajmił, że w powiecie sieradzkim jest kineta a u 
nas kołki, faszyna wszystko jest wyrwane i odmulanie nic nie da, bo boki będą się obrywać. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zaproponował, aby zaprosić na następną sesję 
przedstawicieli z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Dodał, że rząd przyjął projekt 18.10.2016 r odnośnie 
wód polskich. Planowano podwyższenie cen za pobór wody w 2017 r. W naszej gminie cena 
pozostaje bez zmian, jednak komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego debatuje nad 
nowym prawem wodnym, który chce zcentralizować zarządzanie wodami, czyli likwidacje 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Od stycznia przyszłego roku ma pozostać tylko 
komórka przy Wojewodzie, która ma tymi wodami zarządzać. 
  



  

Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy odnośnie cieków wodnych odczytał informację  
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w sprawie określenia 
nazw i cieków wodnych w rejonie stawów Dzikie Nowe położonych na terenie gminy 
Brzeziny. W oparciu o prowadzoną w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
ewidencję urządzeń melioracyjnych informuje doprowadzalnie, który doprowadza wodę do 
stawu Dzikie Nowe nie stanowi cieku naturalnego Pokrzywnica oraz nie figuruje w ewidencji. 
Nie posiada wyodrębnionej działki i przepływa przez tereny leśne. Pobór wód dla 
wypełnienia dwóch stawów następuje ścieku Jamnica rowem doprowadzalnikiem, który także 
nie figuruje w ewidencji urządzeń melioracyjnych podobnie jak rów zasilający pozostałe 
stawy. Nie posiada wyodrębnionej działki ewidencyjnej i przebiega przez tereny leśne(…). 
Ciek Jamnica jest ciekiem naturalnym będącym w naszym zarządzie a zastawka 
zorganizowana na tym cieku, poprzez którą następuje piętrzenie wód także nie figuruje w 
ewidencji(…). 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz sprecyzował, że pismem się zgadza, gdyż mówi o 
doprowadzeniu wody, my jednak mówimy o odprowadzeniu wody. 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz poinformował, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych traktuje zlewnie rzeki głównych jako obiekt. Pokrzywnica, Jamnica, 
która wpada się do Pokrzywnicy jest to jeden obiekt. Dlatego czasem na mapach jest 
zaznaczone jako Pokrzywnica. Dodał, że ciek do Chudoby jest to Pokrzywnica zwana 
Jamnicą a ta do Fajum to Pokrzywnica. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak  dodała, że na drodze od drogi powiatowej od 
Czempisza do Rożenna schodzi się rów odwadniający  i rzeka Pokrzywnica są to dwa rowy i 
przed mostem się schodzą w jedno i dlatego czasem pojęcie jest mylone. 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 
jednogłośnie. 
  

Ad. 6 
 
Uzyskanie opinii w kwestii zgłoszenia dróg do podziału środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą 
jakości gruntów rolnych – zostało przyjęte jednogłośnie 15 za. załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu 
 
Ad.7 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz złożył informację, stosownie do art.24h ust.12 ustawy  
o samorządzie gminnym, dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych radnych. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 
 
Wójt Gminy Brzeziny złożył informację, stosownie do art.24h ust.12 ustawy o samorządzie 
gminnym, dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, sekretarza gminy, 
skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.  
Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
Ad.9 
 



  

Przewodniczący Rady Karol Bakacz przeczytał informację Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Kaliszu, Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu oraz Wojewody 
Wielkopolskiego o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych 
przez osoby, na które ustawodawca nałożył obowiązek złożenia takiego oświadczenia. 
Przedmiotowe informacje stanowią odpowiednio załączniki nr 9 ,10 do niniejszego 
protokołu.  
 

Ad.10 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz przeczytał informację Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Pleszewie o analizie danych zawartych w oświadczeniu majątkowym Pani Małgorzaty 
Błaszczyk, na które ustawodawca nałożył obowiązek złożenia takiego oświadczenia. 
Przedmiotowa informacja stanowi odpowiednio załączniki nr 11 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.11 
 
Przedstawienie informacji o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu 
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary 
ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian 
nieściągalnej grzywny oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej 
na kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, 
o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. 
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz.634) 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz przeczytał informację o podmiotach 
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy 
na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej 
orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Informacja stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przeczytał opinię Prezesa 
Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie 
skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, o której mowa w § 2 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, 
poz.634). Opinia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

• zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2016 
 
Projekt uchwały Nr XXI/159/2016 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 XXI/159/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 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 uchwały Nr XXI/160/2016 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 Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXI/160/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -2022 
została podjęta 15 głosami za. 
 
  

• trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz 
trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania 
udzielonej dotacji, 

 
Projekt uchwały Nr XXI/161/2016 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 XXI/161/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu 
i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, 
została podjęta 15 głosami za. 
 

• zmiany Uchwały Nr XI/119/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 
2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu, 

 
Projekt uchwały Nr XXI/162/2016 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 XXI/162/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XI/119/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu została 
podjęta 15 głosami za. 
 

• zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Lokalnego 
gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022, 

 
Projekt uchwały Nr XXI/163/2016 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 XXI/163//2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego gminy 
Brzeziny na lata 2015 – 2022 została podjęta 15 głosami za. 

 
• wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność 

Gminy Brzeziny 
 
Projekt uchwały Nr XXI/164/2016 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 XXI/164/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 
Brzeziny została podjęta 15 głosami za. 
  

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

 
Projekt uchwały Nr XXI/165/2016 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 XXI/165/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została 
podjęta 15 głosami za. 
 

• uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 
rok”, 

 
Projekt uchwały Nr XXI/166/2016 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 XXI/166/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, została podjęta 15 głosami za. 
 

• określenia stawek podatku od nieruchomości, 
 
Projekt uchwały Nr XXI/167/2016 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz.  
 
Radna Sylwia Lazarek opuściła obrady sesji o godz. 1115 

 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
  
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak zapytała o ile drożeją podatki? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że zgodnie z ustawą o 
podatkach i opłatach lokalnych drożeje podatek od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności z 0,79 zł na 0,89 zł, oraz budynków lub ich części z 0,58 zł na 0,60 zł. Dodał, że 
w niektórych pozycjach został podatek obniżony np. podatek związany z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych z 4,65 zł na 4,61 zł. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, dlaczego działkowicze, którzy wybudowali 
altany bez fundamentu nie płacą podatku i dlaczego tego nie można zmienić? Dodała, że jest 
bardzo dużo takich osób. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że wynika to z ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych i my nie możemy zmienić. 
 
  
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 



  

Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, została podjęta 13 głosami za, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
 

• określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
 
Projekt uchwały Nr XXI/168/2016 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 XXI/168/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, została 
podjęta 14 głosami za. 
 
 

• określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu 
obowiązków powierzonym jednostkom obsługującym w ramach wspólnej 
obsługi, 

 
Projekt uchwały Nr XXI/169/2016 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 XXI/169/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu 
obowiązków powierzonym jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi, 
została podjęta 14 głosami za. 
 

• zmieniająca Uchwałę Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 
grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – 
Administracyjnego Szkół w Brzezinach, zmienionej Uchwałą Nr 
309/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r.   

 
Projekt uchwały Nr XXI/170/2016 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 XXI/170/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 r. w 
sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 
2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w 
Brzezinach, zmienionej Uchwałą Nr 309/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 
maja 2014 r. została podjęta 14 głosami za. 

 
  
 
Ad.13,14,15 



  

 
Radny Sylwester Nowak zwrócił uwagę na niedokończone pobocze w miejscowości 
Dzięcioły. Prace zostały zakończone a pobocze nadal zostało nie utwardzone. 
 
Sołtys wsi Czempisz, Radna Powiatowa Grażyna Misiak zwróciła się do Wójta Gminy 
Krzysztofa Niedźwiedzkiego o oczyszczenie drogi gminnej w Czempiszu od Pana Spiżaka w 
stronę Zaleśnej. Prosi również o dokonanie naprawy ubytków na przedmiotowej drodze, 
zapytała również o naprawę drogi na tzw. trakcie wieluńskim – Czempisz pod lasem, oraz o 
gwarancję, czy w umowie jest to uwzględnione? 
Dodała, że 28 października na sesji Rady Powiatu zapytała Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych, czy był przegląd dróg od gminy Godziesze do granicy powiatu, gdyż pojawiają 
się następne ubytki, które należy naprawić. Oraz, czy jest gotowy kosztorys na drogę od 
Brzezin do Przystajnii. Jednak nie uzyskała odpowiedzi na powyższe zadane pytania, 
odpowiedź będzie udzielona pisemnie. Poinformowała, że od ostatniej sesji Rady Gminy 
udało się wykosić pobocza. Również zorganizowane zostało spotkanie z sołtysami i radnymi 
z Przystajni, Moczalca i Kolonii Przystajnia oraz Dyrektorem Dróg Powiatowych. Po 
spotkaniu udało się zainstalować bariery w Przystajnii na tzw. Przyczółku, brakujące znaki, 
zostały wypełnione deskruktem zjazdy. Przekazała również, że w Ostrowie Kaliskim zostanie 
otwarty interwencyjny dom dziecka. Dom będzie prowadzony przez Caritas Diecezji 
Kaliskiej a nadzorował będzie Biskup Kaliski ks. Edward Janiak. 
Przeczytała informację byłego kierownika KRUS Pan Tomasz Busza, który uczestniczył na 
ostatniej komisji rolnictwa. Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił uwagą na drogę do Przystajnii, którą 
już nie można w ogóle jechać. Podziękował Radnym Powiatowym, a w szczególności Pani 
Grażynie Misiak o zorganizowanie spotkania i dzięki, której zrobiono bardzo dużo. Dodał, że 
poszerzenie drogi do Przystajnii nie jest tak kosztowne, gdyż podbudowa już jest zrobiona. 
Zasugerował, że należy zabezpieczyć przy szkole miejsce pod plac zabaw, gdyż prawie w 
każdej miejscowości powstał plac zabaw dla dzieci. Dodał, że taki plac zabaw byłby 
wizytówką wsi. 
 
Radny Andrzej Molka  zwrócił uwagę na drogę Aleksandria – Goszczury. Dodał, że należy 
uzupełnić kruszywem, kamieniem i wyrównać równiarką. 
 
Radny Roman Witoński zapytał, czy plan zagospodarowania przestrzennego Moczalec – 
Przystajnia – Bugaj  jest zakończony? I co z działką należącą do starostwa, czy będzie 
przekazana pod boisko sportowe? Na obecna chwilę wiadomo, że dzierżawca nie może jej 
uprawiać. 
 
Sołtys Wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak zapytała czy kosz na popiół nadal mają 
tylko mieszkańcy Brzezin, czy można zgłosić mieszkańców z poszczególnych wiosek, gdyż 
wszyscy płacimy jednakowo za odbiór odpadów komunalnych. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że remonty i modernizacja dróg są cały 
czas realizowane. Poprawiona została droga do cmentarza. Uzgodniono z firmą, jeśli skończą 
drogę do Zaleśnej to następne, kolejne drogi tłuczniowe będą naprawiane- Pieczyska Raś, 
Jagodzoniec. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, czy to droga będzie dobrze zrobiona, czy 
przyklepana? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że na drogę tłuczniową będzie 
przywieziony odpowiednia ilość tłucznia i będzie wyrównane walcem. Natomiast na drogach 
asfaltowych będą wycinane miejsca i na gorąco ubytki naprawiane. W pierwszej kolejności 
będą robione drogi, które wynikają z Planu Rozwoju Lokalnego, czyli Pieczyska, Piegonisko, 
Przystajnia – Folwark, Aleksandria – Goszczury w miarę możliwości finansowych. Dodał, że 



  

po 14 listopada planowane jest spotkanie z sołtysami na temat inwestycji i planowanych 
działań w poszczególnych miejscowościach. 
Dodatkowo poinformował, że z subwencji oświatowej na lata 2016/2017 jest około 200.000 
zł mniej. Dodał, że zmniejszyła się liczba dzieci, a koszty utrzymania szkół i kadra 
nauczycieli pozostają bez zmian. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zwróciła uwagę, że dzieci z Fajum uczęszczają do 
szkoły na Trzcince, bo nie było dowozów. Dodała nie, że nie umieliśmy uszanować woli 
rodziców w przeciwieństwie do Stowarzyszenia, które uszanowało. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że dowozy też kosztują i należałoby 
dodać jeszcze jeden autokar. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że dwa lata temu rozmawiał z rodzicami  
dzieci z Fajum i część rodziców zdecydowała, że dzieci będą uczęszczały do szkoły do 
Trzcinki. Taka była decyzja rodziców. 
 
Sołtys wsi Fajum Karczmarek Lesław poinformował, że dzieci ze szkoły i do szkoły w 
Trzcince są dowożone dwa razy dziennie. Dodał, że Szkoła Podstawowa w Dzięciołach 
zlikwidowana a rodzice muszą po dzieciaki jeździć do Brzezin. Nie pasują godziny powrotów 
autobusów a małe dzieci od godz. 8.00 do 15.00 zmuszone są pozostać w szkole. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że codziennie jest dołożony kurs i dzieci 
mają autobus po zakończonych zajęciach szkolnych. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zaznaczyła, że wina po stronie rodziców, gdyż dzieci 
po zakończonych zajęciach nie jadą najbliższym autobusem, tylko siedzą na świetlicy. 
 
 Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, że rodzice pytali, dlaczego jest dołożony kurs 
autobusowy, bo dzieciaki za wcześnie są w domu. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, gdzie jest GOPS? Powinni sprawdzić, czy 
rodzice pracują i czy mogą zajmować się dziećmi? Dzieciaki, które kończą zajęcia o godz. 
12.30 mają obowiązek jechać najbliższym połączeniem a nie czekać na ostatni kurs.  
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że po to jest świetlica i opiekun, aby 
dziecko mogło przebywać na świetlicy i my nie możemy tego zmienić. Dodał, że na apel 
kilkoro z rodziców, dołożono kurs autobusów i przystanki autobusowe. Po kilku dniach 
przyszło dwóch rodziców z żalem, że dzieci za wcześnie są w domu. 
 
Radna Anna Mituła poinformowała, że pracuje w szkole i z przykrością stwierdza, że 
rodzice zrzucają na nauczycieli i szkołę wychowanie swoich dzieci. Dla niektórych rodziców 
dzieciaki są problemem. Dodała, że dzieci to największa miłość i rodzice muszą zdać sobie 
sprawę z faktu, że dzieci także muszą przebywać w domu. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że Zakład Projektowo – Usługowy 
działający w imieniu Energa Operator Spółka S. A. Kalisz zwrócił się o zezwolenie na 
lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły na umieszczenie 
urządzenia infrastruktury technicznej kabel energetyczny. Dodał, że warunkiem zezwolenia 
jest przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego. Na obecną chwilę nie mamy 
oficjalnego zakończenia prac. Gwarancja przywrócenia pasa drogowego do stanu 
poprzedniego obowiązuje przez okres dwóch lat. 
Poinformował, że teren pod plac zabaw w Przystajnii jest wydzielony i planowany w 
przyszłym roku. 



  

Dodał, że o poszerzeniu drogi do Przystajnii rozmawiał z V-ce Starostą i powiat chce, aby 
dofinansować nie 30.000 zł ale znacznie więcej. Kosztorys na poszerzenie drogi jest znacznie 
wyższy. Nie wystarczy tylko położyć asfalt, ale musi być położona podbudowa. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz opuścił obrady sesji o godz. 1205 

 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zwróciła się do Wójta Gminy Krzysztofa 
Niedźwiedzkiego, że obiecał 30.000 zł na poszerzenie drogi i powinien dążyć do tego, aby ta 
kwota wystarczyła na poszerzenie drogi. 
  
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że to droga powiatowa i poszerzenie 
jej jest w gestii powiatu. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zaznaczyła, że Pan Wójt zadeklarował kwotę 30.000 
zł a pozostałą kwotę dopilnować, aby Starostwo Powiatowe w Kaliszu dołożyło. Dodała, że 
jeśli będzie taka potrzeba to sołtysi wraz z radnymi pojadą do starostwa. Zadeklarowała swoją 
pomoc jako Radna Powiatowa. 
 
Radny Roman Witoński zaproponował, aby zrobić 500m drogi za pieniądze, które ma 
starostwo i 30.000 zł z naszego budżetu np. do Bugaja od skrzyżowania do Kolonii 
Przystajnii a resztę zostawić. W przeciwnym razie nie będzie zrobiona żadna droga, bo nigdy 
nie będzie pieniędzy. 
 
Radny Powiatowy Robert Marszałek poinformował, że do niedawna Starostwo w Kaliszu 
mówiło, że nie ma pieniędzy. Jednak na ostatniej sesji Rady Powiatu do budżetu powiatu 
wpłynęło 2mln 400 tys zł jako zwrot środków od Wojewody i warto spróbować wykorzystać 
sytuację. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zaznaczyła, że indywidualnie nic nie zrobimy. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił uwagę na 300 m drogi do Raduchowa, 
która jest nieprzejezdna. Dodał, że może oddać 4 przyczepy gruzu, który można wykorzystać 
na utwardzenia drogi. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział odnośnie koszy, to należy przygotować 
listę osób, którzy chcą oddać popiół. Jeśli będą chętni to firma PUK odbierze każdą ilość 
popiołu na poszczególnych wioskach. Dodał, że w przyszłości zostanie wybudowany punkt 
segregacji odpadów komunalnych na oczyszczalni ścieków. 
 
Radny Roman Witoński poinformował, że w miejscowości Moczalec wszyscy są chętni, aby 
oddać żużel. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, aby podać przypuszczalną liczbę osób 
deklarujących kosz na popiół w danej wiosce. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiadając na pytanie radnego Romana 
Witońskiego poinformował, że zgodnie z ustawą grunty Skarbu Państwa pow. 30 arów można 
sprzedać tylko na cele rolnicze. 
 
Radny Roman Witoński zapytał, dlaczego dzierżawcy nie mogą uprawiać ziemi jak do tego 
czasu? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że grunty 3 działek w miejscowości 
Moczalec – Folwark czekają na zamianę. Na pozostałe grunty, które uprawiała Pani 
Kurczewska będzie przetarg. 
 



  

Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił uwagę, że działki łatwo sprzedać, 
zaznaczył, że przed wyborami została sprzedana działka. Teraz ani działki, ani pieniędzy. 
 
 
Radny Roman Witoński zapytał, czy przygotowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego trwa 10 lat? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że 2 – 3 lata. Trwa dłużej, dlatego, że 
plan zagospodarowania przestrzennego został rozszerzony. 
 
Radny Roman Witoński zwrócił uwagę, że jeśli będzie, co dwa lata rozszerzany to nigdy nic 
nie zrobimy. Dodał, że jest 6 ha do sprzedania i można zainwestować teraz a nie za 15 lat. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, że plan zagospodarowania 
przestrzennego będzie zakończony w 2018 r. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław 
Walaszczyk zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1235. 
 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
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