
 

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

 
odbytej w dniu 14 grudnia 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
 
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. Łukasz Kuroszczyk – Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim, 
9. Irena Sójka - p.o. kierownik sekcji GP 
10. 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 Wójta Gminy Brzeziny projektów wykonania budżetu za projektów 

półrocze 2016 roku oraz informacja projektów przebiegu wykonania planu 
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za projektów półrocze 2016 
roku. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

� zmiany Uchwały Nr XX/155/2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016- 2026, 

� zmiany Uchwały Nr XXI/160/2016 z dnia 31.10.2016 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2026, 

� udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,  
� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 r, 
� zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -

2026, 
� rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brzeziny, 
� zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, 
� dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie Gminy Brzeziny, 



  

� przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 20217 -2020, 

� przyjęcia do realizacji na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

� wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu oraz dzierżawy 
gruntu z dotychczasowym najemcą/dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość na okres 3 lat, 

� wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Brzeziny 

� wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 

� wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego, 
� przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2021. 
 

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXII sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłych na sesję Rady Gminy gości: Irenę 
Sójkę - p.o. kierownik sekcji GP, Łukasza Kuroszczyka – Dyrektora Rejonowego Oddziału 
Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim, Radnych, 
Sołtysów, Wójta, Z-cę Wójta, Sekretarza, Skarbnika, oraz Prezesa ZOK- u i  Radnych 
Powiatowych 
Przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w porządku, 
polegającej na dodaniu w pkt. 7 –  projekt uchwały: 
 

- przystąpienia Gminy Brzeziny do projektu pozakonkursowego oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu 
pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie 
kaliskim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – 
projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz- stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 14, w 
obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał. 

  
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Jana Niedźwiedzia. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że protokół nr XXI 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 XXI/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.10.2016 r. został przyjęty  
14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz w pierwszej kolejności udzielił głosu Wójtowi Gminy 
Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu, oraz Dyrektorowi Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim Panu Łukaszowi Kuroszczyk. 
 
Anna Sobczak przybyła na obrady Sesji Rady Gminy o godz. 1320 

 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki podziękował za przybycie Dyrektorowi Rejonowego 
Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim Panu 
Łukaszowi Koroszczyk, oraz Inspektor Pani Irenie Sójka. 
 
 
Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Kuroszczyk poinformował, że z Gminą Brzeziny Zarząd 
Melioracji Wodnej w Ostrowie Wielkopolskim współpracuje kilka lat. Dodał, że 
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oddział w Ostrowie 
Wielkopolskim zarządza 1,5 tys. km cieków, 6 zbiornikami wodnymi, 70 –cio km wałów na 
terenie 7 powiatów. Środki pieniężne dzielone są na dwie pule – inwestycyjne, które są 
wspomagane środkami z Unii Europejskiej i budżetowe na konserwacje i eksploatacje. 
Poinformował, że pierwsze wnioski unijne były składane w 2009 r. Największe zadanie 
realizowane w Wielkopolsce jest to zbiornik Wielowieś Klasztorna. Wartość tego zadania 
wynosi niecałe 900 mln zł., 
94 mln w większości zostały poniesione na wykup gruntu, dodał, aby stać się właścicielami 
kolejnych gruntów dokumentacja opiewa na kwotę 46 mln zł. Zbiornik jest umieszczony w 
każdym aktualnym dokumencie planistycznym. Zakończenie tego zadania planuje się na  
2033 r. Poinformował o wykonywanych pracach i kosztach związanych z melioracją wodną. 
Największe zadanie to zbiornik wodny we wsi Jaraczewo gm. Jaraczewo. Zadanie obejmuje 
budowę zbiornika wodnego na rzece Odrze w kwocie 12.179.435,25 zł, odbudowa Rzeki 
Ołobok, gm. Sieroszewice i Nowe Skalmierzyce. Całkowity koszt to 7.324.481,85 zł. Oprócz 
środków europejskich uruchamiane są środki budżetowe np. na likwidację szkód powodzi, w 
latach 2014 -2020  w kwocie 5.582.894,52 zł. Przedstawił potrzeby tj.: odmulenie, 
wykaszanie.  W ciągu roku zostają wyznaczane cieki, które są odmulane, wykaszane lub 
odmulane i wykaszane, są również takie cieki, które z braku funduszy nie są wykaszane, ani 
odmulane. Poinformował, ze obiekty przygotowane do realizacji w 2014 -2020 np.: 
- struga Kraszewicka – gm. Kraszewice, 
- odbudowa wału prawostronnego  rzeki Prosny, gm. Gizałki, 
- odbudowa jezior – gm. Jarocin. 
 Na terenie Gminy Brzeziny stan ewidencyjny wynosi 32,5 km., w latach 2009 – 2016 
wykonano prace konserwacyjne o łącznej wartości 700.600,00zł. Przy planowaniu ważne są 
pewne roboty, które wykonywane są cyklicznie. Dodał, że na terenie Gminy Brzeziny w roku 
2016 prace zostaną wykonane w 100% , natomiast wartość robót opiewa na kwotę około 
130.000,00 zł. W latach 2013 – 2016 na obszarze 21 gmin dokonano inwentaryzacji drzew na 
działkach stanowiących „wp” o łącznej długości 140 km. W wyniku oceny dendrologicznej 
do  usunięcia zakwalifikowano 3.083 szt. drzew (uzyskano 31 decyzji zezwalające na 
wycinkę). Zestawienie przejechanych km przez pracowników w latach 2009 – 2016 to 
962.477 km, natomiast w ostatnim roku  2016 - 120.932 km. 
Na koniec podziękował za zaproszenie i możliwość przekazania informacji na temat 
działalności Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oddział w 
Ostrowie Wielkopolskim. 
 



  

Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał, kiedy będzie budowany zbiornik? 
Stwierdził, że grunty pod budowę zbiornika zostały sprzedane, niektórzy już płacą dzierżawę. 
Wioska się „starzeje”, nikt nie dostał pozwolenia na budowę, bo będzie budowany zbiornik.  
 
Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Kuroszczyk odpowiedział, że został odwołana decyzja. 
Odwołał się Klub Ekologiczny, który nie jest związany z tym terenem. G.D.O.Ś jest jednym z 
najwyższych organów, który rozpatruje decyzje. Termin odwołania 420 dni. Dodał, że liczy 
na szybką i  pozytywną decyzję G.D.O.Ś. 
 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapytał, kiedy będzie wystawiona ostateczna decyzja? 
 
Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Kuroszczyk odpowiedział, że nie ma terminu na wydanie 
decyzji. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapytał o utrzymanie cieków rzecznych położonych w 
Gminie Brzeziny na 2017 rok, Dodał, że rzeka Pokrzywnica będzie w całości wykaszana i  
odmulona, cześć rzeki Jamnica będzie wykaszana. Zapytał o wycinkę drzew przy ciekach? 
Czy będzie możliwość konserwacji, wykoszenia? 
 
Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Kuroszczyk odpowiedział: 
- W 2017 roku zarząd dysponuje środkami w kwocie 2.017.000,00 zł. Zostaną przeznaczone 
na eksploatację w kwocie ok.600.000,00 zł, na konserwację 1.400.000,00 zł. Dodał, że część 
prac jest rozpoczęta w 2016 r., z realizacją wykonania w 2017 r. Poinformował, że jest 
możliwość w 2017 r na terenie Gminy Brzeziny dokonania oceny dendrologicznej drzew na 
skarpach cieku. O wycince drzew decyduje geodezja, jeśli drzewo znajduje się na działce 
Skarbu Państwa to Zarząd Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń 
Wodnych składa wniosek. Natomiast, gdy drzewo znajduje się na polu rolnika, to rolnik 
składa wniosek do Urzędu Gminy i wycina we własnym zakresie. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapytał, kto pozyskuje drewno z wycinki?  
 
Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Kuroszczyk odpowiedział, że pozyskane drewno Skarb 
Państwa sprzedaje. Drewno jest wycenione jako drewno opałowe. Po dwóch nieudanych 
próbach sprzedaży pozyskane drewno można przekazać samorządom na cele własne. 
 
Radny Sylwester Nowak zapytał, która rzeka to Pokrzywnica na terenie wsi Dzięcioły?  
 
 
Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Kuroszczyk odpowiedział, że podstawą do wykonywania 
i działania są zapisy ewidencyjne. Wykaz działek ewidencyjnych jest dostępny w Starostwie 
w Kaliszu. Dodał, że jest działka, nr, „wp”- woda płynąca. Nie należy sugerować się mapami 
zamieszczanymi w publikacjach. Dodał, że w 2017 r. do realizacji przyjęto 1,5 km 
wykoszenia rzeki Pokrzywnica, oraz do odmulenia rzeka Pokrzywnica i część rzeki Jamnica. 
 
Sołtys wsi Rożenno Wiesław Wiertelak zwrócił uwagę, że środek rzeki Jamnica nie był 
odmulany. 
 
Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Kuroszczyk odpowiedział, że wykonywane prace muszą 
być uzgodnione z R.D.O.Ś. Jest to uzgodnienie długotrwałe. Jeżeli rzeka jest objęta obszarem 



  

nadzoru zaczynają się problemy. Należy złożyć raport, aby sporządzić raport oddziaływania 
na środowisko musi być złożony roczny okres obserwacji. Czasem się okazuje, że fragmenty 
rzek zostają wyłączone z oczyszczenia. 
 
Sołtys wsi Rożenno Wiesław Wiertelak zaznaczył, że ciek Jamnicy został oczyszczony od 
strony powiatu sieradzkiego, natomiast środek nie jest oczyszczony. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki dodał, że zostanie złożony wniosek na odmulenie 
cieku Jamnicy i systematycznie będziemy ubiegać się o następne cieki w 2017 roku. 
Podziękował gościom za przybycie, za dobrą współpracę, oraz złożył życzenia świąteczne i 
noworoczne. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak dodała, że wykoszenie, czyszczenie cieku jest 
wykonane bardzo dobrze. Podziękowała Dyrektorowi Panu Łukaszowi Kuroszczyk oraz  
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Markowi Woźniak. 
 
Dyrektor Rejonowego Oddziału Wielkopolskiego Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Kuroszczyk podziękował za zaproszenie i złożył życzenia 
świąteczne. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
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 Rewizyjnej Sylwia Lazarek. 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. 
 
  
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
14 głosami za. 
 
Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte 
jednogłośnie, tj. 14 głosami za. 
 
Piotr Wolarz Prezes ZOK opuścił obrady sesji o godz. 1500. 
 

Ad. 6 
 
Informacja Wójta Gminy Brzeziny projektów wykonania budżetu za projektów półrocze 2016 
roku iraz informacja projektów przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka 
Kultury w Brzezinach za projektów półrocze 2016 roku. Stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.  



  

 
Robert Marszałek – Radny Powiatowy opuścił obrady sesji o godz. 1515 

 

Grażyna Misiak  – Radna Powiatowa, sołtys wsi Czempisz opuściła obrady sesji o godz. 1515 

 

Ad.7 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

• zmiany Uchwały Nr XX/155/2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016- 2026, 

 
Projekt uchwały Nr XXII/171/2016 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 XXII/171/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  
zmiany Uchwały Nr XX/155/2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brzeziny na lata 2016- 2026 została podjęta 14 głosami za. 
 

 
• zmiany Uchwały Nr XXI/160/2016 z dnia 31.10.2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2026, 
 
Projekt uchwały Nr XXII/172/2016 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 XXII/172/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  
zmiany  Uchwały Nr XXI/160/2016 z dnia 31.10.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2026, została podjęta 14 głosami za. 
 

• udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 
 
Projekt uchwały Nr XXII/173/2016 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 XXII/173/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie   
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, została podjęta 14 
głosami za. 
 



  

Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym i 
imiennym. 
 
 

• zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2016, 
 
 
Projekt uchwały Nr XXII/174/2016 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 XXII/174/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 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 uchwały Nr XXII/175/2016 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 XXII/175/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -2022 została 
podjęta 14 głosami za. 
 
  

• Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brzeziny, 
 
Projekt uchwały Nr XXII/176/2016 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 XXII/176/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 

• Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

 
Projekt uchwały Nr XXII/177/2016 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 XXII/177/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków została podjęta 14 głosami za. 
 

• Dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie Gminy 
Brzeziny, 

 
Projekt uchwały Nr XXII/178/2016 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 XXII/178/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie Gminy Brzeziny została 
podjęta 14 głosami za. 

 
• Przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2017 – 2020, 
 
Projekt uchwały Nr XXII/179/2016 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 XXII/179/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyj ęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 
– 2020 została podjęta 14 głosami za. 
  

• Przyjęcia do realizacji na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 
Projekt uchwały Nr XXII/180/2016 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 XXII/180/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  
przyj ęcia do realizacji na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych  została podjęta 14 głosami za. 
 

• Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu oraz 
dzierżawy gruntu z dotychczasowym najemcą/ dzierżawcą, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, 

 
Projekt uchwały Nr XXII/181/2016 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 XXII/181/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu oraz dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym najemcą/ dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres 3 lat została podjęta 14 głosami za. 
 

• Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu 
użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny, 

 
Projekt uchwały Nr XXII/182/2016 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 XXII/182/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Brzeziny, została podjęta 14 głosami za  
 

• Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, 



  

 
Projekt uchwały Nr XXII/183/2016 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 XXII/183/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 14 głosami 
za. 
 

• Wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego, 
 
Projekt uchwały Nr XXII/184/2016 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 XXII/184/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego, została podjęta 14 głosami za. 
 

• Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2021, 

 
Projekt uchwały Nr XXII/184/2016 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 XXII/184/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyj ęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Brzeziny na lata 2017 - 2021  została podjęta 14 głosami za. 
 
Ad.8,9,10 
 
Radna Sylwia Lazarek  odczytała pismo Starosty Kaliskiego w imieniu Radnej Powiatu 
Kaliskiego Pani Grażyny Misiak w sprawie udzielenia informacji dotyczącej wykonania 
przeglądu gwarancyjnego drogi powiatowej w miejscowości Czempisz, oraz modernizacji 
drogi powiatowej w Brzeziny – Przystajnia. Stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu . Dodała, że Radna Powiatu Kaliskiego nadal pilotuje sprawę. 
 
Radna Powiatu Kaliskiego Renata Szulc dodała, że jutro w Starostwie w Kaliszu odbędzie 
się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym będzie poruszany w/w problem. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zaznaczył, że dzisiaj należy się ustosunkować do 
prośby właścicieli Niepublicznego Przedszkola Bajlandia skierowanej do Rady Gminy 
Brzeziny. Zaproponował 30 zł miesięcznie od osoby. 
 



  

Radna Sylwia Lazarek dodała, że właściciele Niepublicznego Przedszkola zostały 
zaproszone na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, aby odpowiedziały na kilka pytań. Na obecną 
chwilę na została podjęta decyzja, gdyż nie posiadamy wiedzy o funkcjonowaniu Klubiku. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zaznaczył, że jeśli będzie przyznane dofinansowanie 
to tylko dla dzieci uczęszczających z naszego terenu. 
 
Urszula Ziętek – sołtys wsi Dzięcioły opuściła obrady sesji o godz. 1550 

 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział na wniosek Komisji Oświaty odnośnie 
dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Sprostował, że Rada Gminy kilka 
lat temu odrzuciła projekt dofinansowania. 
 
Radny Roman Witoński sprostował, że Rada Gminy nie odrzuciła wniosku, zakład 
zrezygnował, gdyż to była kwota 10.000,00 zł i nie wiadomo, komu w pierwszej kolejności 
przyznać? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki stwierdził, że to tylko wola rady, aby dofinansować 
do oczyszczalni. Są gminy w powiecie kaliskim, które dofinansują do przydomowych 
oczyszczalni. 
 
Radny Sylwester Nowak zauważył, że gmina dopłaca do ścieków do wsi Aleksandria, 
Brzeziny to, dlaczego nie można dofinansować do przydomowych oczyszczalni? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki odpowiedział, jeśli będzie taka potrzeba i radni 
zadecydują można przygotować program i zatwierdzić uchwałą. 
Poinformował, sołtysów, że została zaprenumerowana od stycznia 2017 r. gazeta sołecka. 
Będzie dostępna w Urzędzie Gminy. Dodał, że Stowarzyszenie LGD Długosz królewski 
ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorców na rozwój firmy. Wnioski można składać do 
końca 2016 roku. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej LGD. 
Wójt dodatkowo poinformował: 
- w najbliższym czasie czeka nas przetarg na odbiór odpadów komunalnych, gdyż umowa 
jeszcze jest ważna pół roku. Dodał, że sołtysi mogą zgłaszać mieszkańców, którzy chcą kosz 
na popiół.  
- nadzór budowlany nie pozawala na funkcjonowanie świetlicy w budynku szkoły 
podstawowej. Dodał, że świetlica będzie funkcjonować w budynku Sali OSP. Za niewielkie 
pieniądze będzie przygotowane pomieszczenie z kuchnią i oddzielnym wejściem dla 
dzieciaków.  
- poinformował, że odbyło się XIV spotkanie folklorystów Południowej Wielkopolski. Dodał, 
że zespoły z Brzezin zdobyły najwięcej nagród na Biesiadzie Ziemi Kaliskiej w Brzezinach 9-
10 lipca 2016 r. 
- 9 grudnia odbyło się spotkanie Klubu Olimpia, która funkcjonuje 16 lat i odnosi sukcesy. 
Dodał, że na dożynkach gminnych chcemy złożyć podziękowanie dla Prezesa Klubu 
Mirosława Żurawskiego, który pracuje w czynie społecznym. 
- odbyło się 70-cio lecie Koła Łowieckiego Szarak. 
- została zakończona sprawa przejęcia gruntów poprzez zasiedzenie Straży Pożarnej w 
Pieczyskach. Dodał, że podobne kroki zostały podjęte we wsi Jamnice. 
- Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa PKS Kalisz. Przedsiębiorstwo 
PKS w 2017 r będzie funkcjonowało bez zmian. Dodał, że spółka po cięciach kursów chce, 
aby Samorząd Gminy Brzeziny ponosił opłatę za przewozy zbiorowe kwotę 1650 zł netto 
miesięcznie. 
 
Radna Sylwia Lazarek stwierdziła, że powinien wejść na rynek prywatny przedsiębiorca. 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy porównał na przykładzie gminy Brzeziny Przedsiębiorstwo 
PKS a prywatnego przewoźnika. Dawniej za dowóz dzieci płacono 500.000,00 zł a dzisiaj 



  

180.000,00 zł. Zostały przeprowadzone badania dot. naszych mieszkańców. Pracownik 
Urzędu Piotr Łuczak jadąc liniami autobusowymi stwierdził, że niektóre linie są nie 
rentowne. Po przedstawieniu sytuacji PKS z kwoty 6.000,00 zł obniżył do rozsądnej kwoty  
1.650,00 zł. Dodał, że samorządy ościenne nie są zainteresowane współpracą.  
 
Radna Powiatowa Renata Szulc stwierdziła, że to temat bardzo trudny i do póki samorządy 
nie będą z sobą współpracować nie dojdziemy do porozumienia. 
 
Radny Roman Witoński stwierdził, co Grabów zrobi sam z sobą, jak żaden samochód nie 
dojedzie? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki  stwierdził, że Miasto Kalisz tworzy miejsca pracy i 
nauki i to w ich interesie jest dowieź do pracy.  
 
 Przewodniczący Rady Karol Bakacz złożył w imieniu Wójta i swoim życzenia świąteczne.  
 
 
Ad .11 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad   Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął 
obrady XXII sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1650. 
 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
 

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


