
P R O T O K Ó Ł   Nr XXIII/16 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1000. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 12.  
Radni Sylwia Lazarek, Henryk Goliński i Witoński Roman nie uczestniczyli w obradach sesji. 
 
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. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności. 
6. Zaproszeni goście: Pan Paweł Czupryn Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska ECO  

- Precyzja, Pani Grażyna Misiak radna Powiatu Kaliskiego, Pan Robert Marszałek radny 
Powiatu Kaliskiego, Pani Renata Szulc radna Powiatu Kaliskiego, Pan Przemysław Sułek 
Dyrektor GOK  
w Brzezinach,  Pani Lilia Marciniak Kierownik GOPS, Pani Agnieszka Jakubowska 
Kierownik ZEAS, Pani Barbara Mikołajczyk Pełnomocnik ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Pani Maria Więcław Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Brzezinach, Małgorzata Błaszczyk Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach, Pani Elżbieta 
Plewińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobiesękach 

 
                          

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) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 

 
7) Uchwalenie  budżetu Gminy Brzeziny na2017 rok. 

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej. 
3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 
4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych  

w opiniach komisji stałych 
5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich 

przegłosowanie. 
6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 



  

7) Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej. 
 

 
8) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 2016 rok, 
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 2016 rok, 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016-2026, 
- zmiany Uchwały Nr 310/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeziny 
przez inne niż Gmina, osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania 
udzielonej dotacji, 

- przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, 
- przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2017 -2020 

9) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022. 
 

10) Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
11) Odpowiedzi na interpelacje . 
12) Wolne wnioski i informacje. 
13) Zakończenie obrad.   

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał gości 
przybyłych na sesję Rady Gminy, oraz radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika 
gminy, sekretarza gminy.  
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad   
 
Do w/w porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
 
Porządek obrad został przyjęty 12 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz w pierwszej kolejności udzielił głosu Panu Pawłowi 
Czupryn – Głównemu Specjaliście ds. Ochrony Środowiska ECO – PRECYZJA, który 
przedstawił prezentację dot. Ochrony środowiska na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 
2021 - 2024.   
 
Paweł Czupryn – Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska poinformował, że firma  
ECO - PRECYZJA przygotowała program ochrony środowiska na lata 2017 – 2020 z 
perspektywą na lata 2021 – 2024. Obowiązek przygotowania programu wynika z ustawy o 
Ochronie Środowiska. Prezentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
  



  

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że to dokument, który jest bazą do 
podejmowania decyzji, do korzystania z programów unijnych. To także dokument, który 
wskazuje, jakie są zagrożenia, oraz co należy poprawić lub zmienić aby poprawić ochronę 
środowiska na terenie gminy Brzeziny.  
 
Ad2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Żychlińskiego 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 12 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował że, protokół nr XXII/16 z ostatniej sesji został 
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy. 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 XXII/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 14.12.2016 r. został przyjęty  
12 głosami za. 
 
Ad.4 
 
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 Rewizyjnej przeczytała Członek Komisji Rewizyjnej 
Marzena Szmaj. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Członek Komisji Krzysztof Żychliński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
  
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej poszczególnych komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
12 głosami za. 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki  przedstawił sprawozdanie za okres 
międzysesyjny: 
 
1. Trwają prace porządkowe na drogach gminnych i powiatowych w porozumieniu z 

Urzędem Pracy w Kaliszu. Prace trwały we wsi Wrząca, na drodze powiatowej Brzeziny -  
Zajaczki. 

2. Okres przedświąteczny to okres wzmożonych działań w zakresie uzupełniania wniosków. 
Był to okres konsultacji, spotkań z projektantami inwestycji planowanych w 2017 r. np. 



  

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeziny, budowy oczyszczalni ścieków w 
Brzezinach, stacji uzdatniania wody w Piegonisku Wsi. 

3. Okres wielu spotkań świąteczno – noworocznych na terenie Gminy Brzeziny: w Szkołach 
Podstawowych, przedszkolach, gimnazjum. Dodał, że spotkania są wyjątkowe, 
przepełnione świąteczną atmosferą, za które przygotowania podziękował nauczycielom, 
dzieciom, oraz rodzicom.  

4. W GOK-u odbyło się spotkanie opłatkowe z podopiecznymi GOPS. W spotkaniu 
uczestniczyli: władze samorządowe, Proboszcz parafii ks. Robert Wardęcki, 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny, oraz  pracownicy GOPS wraz z kierownikiem. 

5. Odbyło się spotkanie podsumowujące rok sportowy klubu LKS Olimpia Brzeziny. 
6. Odbyło się walne zgromadzenie członków Lokalnej Grupy Działania. Również odbyło się 

spotkanie opłatkowe rady zarządu komisji rewizyjnej czterech gmin wchodzących w skład 
Lokalnej Grupy Działania. 

7. Dzisiaj odbędzie się spotkanie koła Rencistów i Emerytów w Brzezinach.  
8. Odbyło się XIV spotkanie folklorystów w Kaliszu. Naszą gminę reprezentował Dyrektor 

GOK ,władze samorządowe, kapela ludowa, zespół ludowy „Brzezinianki” . Dodał, że na 
tym spotkaniu doceniono naszego jubilata 90 -cio letniego członka zespołu kapeli ludowej 
Brzeziny Pana Leona Lewandowskiego. 

9. Odbyła się biesiada folkloru Ziemi Kaliskiej w Liskowie – Regionalny Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych, gdzie występowało ponad 60 zespołów ludowych. 

10. Odbyło się XIV świąteczne spotkanie z tradycją w Łaszkowie w gminie Blizanów, 
połączone z jubileuszem 150 -lecia Kół Gospodyń Wiejskich. Naszą gminę 
reprezentowały członkowie z 6 kół gospodyń wiejskich. 

11. 5 grudnia odbyło się spotkanie z Komendantem Miejskiej Policji z Kalisza insp. 
Dariuszem Bieńkiem, oraz Komendantem Komisariatu Policji z Opatówka - asp. szt. 
Grzegorzem Janus. Tematem spotkania była rozmowa nt. bieżącej sytuacji działalności 
zespołu dzielnicowych  w Brzezinach w kontekście ewentualnie planowanych zmian 
współpracy Samorządu Gminy Brzeziny z Komendą Miejską Policji w Kaliszu. Dodał, że 
Komendant rozważa różne warianty poprawy lub zmiany dostępności dzielnicowych do 
ogółu mieszkańców. 

12. Odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Obsługi Komunalnej sp. zo. o. 
Brzeziny. Sprawozdanie od stycznia do 31 października przedłożył Prezes Zarządu Piotr 
Wolarz. W realizacji planu trzyletniego zostały przyjęte stawki za wodę i odprowadzane 
ścieki. Zwrócił się do komisji Rolnictwa, budżetu i finansów, aby w planie pracy na 2017 
r. uwzględniła spotkanie z Prezesem ZOK- u, i omówiła działalność spółki, m.in  o 
gospodarce wodno- ściekowej. 

13. Odbyło się w Kaliszu nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Oświetlenie 
Uliczno – Drogowe na temat koncepcji współpracy z gminami w zakresie modernizacji z 
gminami oświetlenia ulicznego. 

14. 20 grudnia odbyło się spotkanie członków Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. 
15. 19 grudnia rozpoczęła się planowana kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu Urzędu Gminy Brzeziny. 
 
 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 12 
głosami za. 
 
Ad. 6 
 
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026. 
 
Projekt uchwały nr XXIII/187/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 



  

 
Uchwałę Nr SO – 0957/40/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Brzeziny przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026. 
Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 
1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
12. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
  
Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017– 2026 
została podjęta 12 głosami za. 
 
Ad.7 
 
 Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok. 
 
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały nr XXIII/188/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2017 
rok wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
 
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
 
Opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 
2016 r. Nr SO 0952/40/1/Ka/2016 w sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały 
budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Brzeziny na 2017 
rok przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 
 
Opinię Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów o projekcie budżetu na 2017 rok przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 



  

4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych. 
 
Komisje stałe Rady Gminy Brzeziny w swych opiniach nie zawarły żadnych wniosków. 
 
5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie. 
 
  
6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
 
 
Nie wniesiono poprawek, w związku z tym nie było dyskusji. 
 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do proponowanego na rok 2017 
budżetu Gminy. 
„ Dochody budżetu na 2017 rok zostały ustalone w kwocie 23.010.000 zł. Dochody założono 
w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, dotyczące przyjętych kwot 
subwencji ogólnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, planu dotacji celowych, a 
także na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie administracji 
rządowej, planowanych dotacji  celowych na wykonanie zadań własnych, oraz informacji z 
Krajowego Biura Wyborczego. W dochodach planujemy 10 % podwyżkę z najmu i dzierżawy 
lokali mieszkalnych, 5% podwyżkę z tytułu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego 
gruntów użytkowych, oraz inne wpływy środków z innych źródeł na dofinansowanie 
własnych inwestycji. Na tym samym poziomie pozostały stawki podatku od nieruchomości, 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od budynków mieszkalnych lub ich 
części, stawki opłaty targowej – minimalnie zwiększono 0,03% od podatku od nieruchomości 
i od środków transportu . Większość kwot wydatków zaplanowano na poziomie 
przewidywanego wykonania za rok 2016 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 1,3%. 
Nie planujemy wzrostu stawki za odpady komunalne, również nie wzrosną od 1 stycznia 2017 
r. stawki za dostawę wody natomiast wzrośnie cena odprowadzenia ścieków komunalnych 
5%  z 5,10 zł do 5,34 zł. Przyjęto proponowane ceny i wskaźniki na 2017 rok oraz własne 
kalkulacje. Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy. W 
planowanych dochodach minimalną pozycję stanowić będą subwencje z budżetu państwa – 
9.629.266 zł w tym oświatowe 5.120.605 zł oraz dotacje na zadania zlecone 6.944.665 zł, 
dochody własne 5.378.470 zł. 
Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 24.296.000 zł, natomiast deficyt w kwocie  
1.286.000 zł. Plan wydatków został skalkulowany przy założeniu prognozowanego średniego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,30 % 
- planowanej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
społeczne, 
- przewidywanego zatrudnienia  we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w 2017 
roku, 
- planowanych wydatków bieżących na przełomie 2016 roku. 
Wydatki bieżące  - 21.032.819,96 zł z czego dotacje na zadania bieżące 963.621 zł, 
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.294.779 zł, obsługa długu 222.000 zł, wydatki 
majątkowe (inwestycje) w kwocie 3.263.180,04 zł – 13,43 % wydatki ogółem. 
Największe w planowanym budżecie wydatki to: 

1. Oświata i Wychowanie – 7.684,918 zł, 
2. Rodzina – 6.965.550 zł ( świadczenia 500+), 
3.  Rolnictwo i Łowiectwo  - 2.731.038 zł ( rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków – I etap planowanej inwestycji), 
4. Administracji publicznej – 2.670.265,96 zł, 



  

5. Pomoc społeczną – 1.123.106 zł (ośrodek pomocy społecznej, zasiłki, dom pomocy 
społecznej, 

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 960.200 zł, 
7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 551.800 zł, 
8. Kultura fizyczna i sport – 201.300 zł, 
9. Edukacyjna opieka wychowawcza – 298.377 zł, 
10. Ochrona zdrowia – 85.172 zł, 
11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – 106.650 zł, 
12. Obsługa długu publicznego – 239.141 zł, 
13. Działalność usługowa – 98.000 zł, 
14. Gospodarka mieszkaniowa – 57.700 zł. 

 
Największą uwagę skupiamy jednak na wydatkach majątkowych – inwestycje gminne: 

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach - I etap w 2017 
roku – 2.700.000 zł. 

2. Kontynuacja działań przy budowie stacji uzdatniania wody w Piegonisku Wsi 
(2018 – 2019).  
- I etap – odwiert – 156.000 zł. 
- II etap – 2018 – 250.000 zł. 
- III etap – 2019 – 862.750 zł. 

3. Przebudowa drogi gminnej w Brzezinach: ul. Klonowa, część ul Jodłowej i 
Dębowej – 345.000 zł. 

4. Plany termomedernizacyjne  zostały oddalone na 2018 r. 
5. Przebudowa sanitariów w Zespole Szkół w Brzezinach. 
6. Dofinansujemy budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na 

terenie lotniska w Michałkowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. 
7. Budowa oświetlenia ulicznego osiedla jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w 

Brzezinach – 129.000 zł. 
8. Dofinansujemy przebudowę domków letniskowych w Brzezinach w ramach LGD, 
9. Inwestujemy w oświetlenie uliczne na terenie gminy. 
10. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę kilku odcinków 

dróg gminnych – Piegonisko Wieś, Jamnice. 
11. Realizujemy dwa projektu z dofinansowaniem europejskim tzw. projekty miękkie 

w ramach WRPO. Realizatorem będzie GOPS w Brzezinach. Pierwszy w ramach 
dostępności usług społecznych w powiecie kaliskim z niewielkim 
dofinansowaniem gminy 5% . Drugi projekt tzw. aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych współfinansowany z gminą Lisków i z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Kaliszu. 

12. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny – dofinansowanie ze środków 
unijnych z niewielkim dofinansowaniem środków własnych. 

13. Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący Przystajnie Kolonię, 
Moczalec, Przystajnie około 60 ha i koszt około 50.000 zł. 

14. Budowa PSZOK – tzw. punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy 
Zakładzie Obsługi Komunalnej w Brzezinach. 

 
Gmina obejmuje opieką finansową także inne działalności. Działalność kulturalną, sportową, 
społeczną, działalność Stowarzyszeń -LGD, bezpieczeństwo publiczne, promocje gminy. 
Budżet został opracowany przez Skarbnika Gminy Panią Ewę Wabnik, przy współudziale 
Wójta gminy, współpracowników i propozycji jednostek organizacyjnych gminy. Przy 
realizacji liczymy na środki zewnętrzne, głównie dotacje, oraz środki budżetu na których 
oparta będzie głównie realizacja dużych inwestycji gminnych (oczyszczalnia ścieków, stacja 
uzdatniania wody w Piegonisku Wsi, gminne drogi), plan rewitalizacyjny, czy 
termomodernizacja budynków gminnych. Odpowiadamy na wnioski mieszkańców, sołtysów, 



  

radnych gminy, rad sołeckich, kierowników jednostek organizacyjnych, OSP, LGD. Część z 
nich została wpisana do projektu budżetu, część została zrealizowana a część została 
przełożona na następne lata. 
Budżet jest realny i możliwy do realizacji. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek na koniec roku wyniosło 2.479.306 zł. Została wydana pozytywna opinia RIO o 
zadłużeniu i możliwościach sfinansowania deficytu budżetowego”.  
 
Wójt podziękował Radzie Gminy, współpracownikom, sołtysom za wsparcie w działaniach, 
zamierzeniach i realizacji inwestycji. 
 
  
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz poddał pod głosowanie imienne 
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2017 rok. 
 
1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
12. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 12 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz pogratulował Wójtowi przyjęcia budżetu na 2017 rok, 
wyraził nadzieję na jego realizację. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Radni Józef Skoczylas i Jan Niedźwiedź opuścili obrady sesji o godz. 1050. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  
i imiennym. 
 

o Udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXIII/189/2016 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
Karol Bakacz.. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
 



  

Uchwała Nr XXIII/189/2016  Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu  została podjęta 10 głosami za. 
 
Radni Józef Skoczylas i Jan Niedźwiedź przybyli na obrady sesji o godz. 1105. 
 
 o udzielenie dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu  
 
Projekt w/w uchwały Nr XXIII/190/2016 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
Uchwała Nr XXIII/190/2016  Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu została podjęta 12 głosami za. 
 
 

o zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXIII/191/2016 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 

1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
12. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXIII/191/2016  Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok została podjęta 12 głosami za. 
 
 

o zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016-2026 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXIII/192/2016 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 



  

 
 1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za  
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
12. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 

Uchwała Nr XXIII/192/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016-2026 została 
podjęta 12 głosami za. 
 
 
     o Zmiany Uchwały Nr 310/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w 
sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXIII/193/2016 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXIII/193/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 310/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny  z dnia 29 maja 2014 r. w 
sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych została 
podjęta 12 głosami za. 
 
    o trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeziny przez inne niż 
Gmina, osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji, 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXIII/194/2016 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXIII/194/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Brzeziny przez inne 
niż Gmina, osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakres kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji, 
została podjęta 12 głosami za. 
 



  

 
o przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXIII/195/2016 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
Karol Bakacz. 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zaproponował, aby w sprawach usług 
komunalnych zwołać jedną wspólną komisję.  
 
 
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 XXIII/195/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy została podjęta 12 głosami za. 
 
 

o Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2020 z 
perspektywą na lata 2021 – 2024” 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXIII/194/2016 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXIII/194/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2020 z 
perspektywą na lata 2021  - 2024” została podjęta 12 głosami za. 
 
 
Ad. 9, 10, 11  
 
 Radna Powiatu Kaliskiego Grażyna Misiak poinformowała, że wczoraj odbyła się sesja 
Powiatu Kaliskiego, na którym poprosiła Dyrektora Dróg Powiatowych Pana Pawła Kocioka, 
aby zainteresował się zarwanym chodnikiem koło posesji Państwa Guzdeckich w Aleksandrii, 
oraz drogą i poboczem nowo wybudowanej we wsi Przystajnia Folwark, Przystajnia. Także 
poprosiła o przedstawienie kosztorysu drogi Brzeziny – Przystajnia. Opiewa on na kwotę 
ponad 1.200.000 zł. Zwróciła się z prośbą do Pana Wójta i Pani Skarbnik, że jest to jedyna 
szansa aby zrobić tę drogę. Kolejna sprawa to zlecenie niezależnemu laboratorium zbadanie  
nowo wybudowanej drogi Aleksandria do granic powiatu. Czy bardzo duże usterki zależne są 
od podłoża, czy jest źle położony asfalt. Okazało się, że jest źle zrobione przez wykonawcę. 
Poinformowała, że w miesiącu styczniu ma się odbyć spotkanie z władzami powiatu i 
wykonawcą drogi. Dodała również, że w miejscowości Czempisz koło Pana Garncarek 
wypadła kolejna dziura, poinformowała, że nie ma więcej niż 2 cm asfaltu. Kilka kawałków, 
które zostało  przekazane Panu Dyrektorowi. Zapytała, czy naprawa tzw. Traktu 
Wieluńskiego jest jeszcze w ramach gwarancji, czy naprawa będzie ze środków gminy? 
Na koniec złożyła życzenia Noworoczne i życzyła Szczęśliwego Nowego Roku. 
 
Radna Powiatu Kaliskiego Grażyna Misiak opuściła obrady sesji o godz. 1130. 
 



  

 Radny Powiatu Kaliskiego Robert Marszałek w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej 
Powiatu Kaliskiego Pani Grażyny Misiak poinformował, że w Komisji Bezpieczeństwa 
uczestniczył w wyjazdowej komisji, która miała na celu zbadanie stanu wszystkich dróg 
powiatowych. Dodał, że są odcinki dróg, które są w gorszym stanie niż na terenie gminy 
Brzeziny. Także przejechaliśmy drogę do Przystajni, Rożenna, Piegoniska Wsi. Także 
wskazaliśmy brak znaku drogowego kierunkowego od Kalisza przy dojeździe do drogi 
wojewódzkiej pod kontem bezpieczeństwa. Wszystkie uwagi zostały zawarte w protokole 
konieczności – sprawy pilne, który został przekazany zarządowi powiatu. Dodał, że na 
ostatniej sesji Rady Powiatu Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal powiedział, że powiat 
kaliski ma jeden z najniższych budżetów a jednocześnie najdłuższą sieć dróg powiatowych w 
całym województwie. Dodał, że Starosta Kaliski Krzysztof Nosal zadeklarował, że dołoży 
wszelkich starań, aby doprowadzić do naprawy dróg tam, gdzie są rzeczywiste potrzeby przy 
udziale samorządów. 
Na zakończenie złożył życzenia Noworoczne. Życzył wszystkim zdrowia, ciepła, radości, 
spokoju oraz przewidywalnego roku i jak naj mniej problemów, które uda się rozwiązać. 
 
Radna Powiatu Kaliskiego Renata Szulc w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej Powiatu 
Kaliskiego Grażyny Misiak dodała, że kosztorys  został wykonany na kwotę 1.200.017 zł. Na 
ostatniej sesji okazało się, że prace związane z wykonaniem drogi zostaną przesunięte na 
2017 rok, gdyż kwota nie jest wprowadzona do budżetu. Dodała, że możemy liczyć tylko na 
kwotę około 120.000 zł. Przypomniała, że wykonawcą inwestycji przebudowy ciągu dróg 
powiatowych, była firma SIDROG firma zo. o. z Domaniewa , gm. Błaszki. Dodała, że należy 
zwrócić uwagę, że jeśli jest coś robione to niech będzie robione w sposób dobry, aby 
inwestycja służyła nam przez wiele lat a nie jak do tej pory. Poinformowała, że zostało 
wystawione 14 grudnia 2016r. pismo,  do firmy SIDROG , jednak do wczoraj nie wpłynęła 
odpowiedź. Dodała, że zostały pobrane dwa materiały do przeprowadzenia analizy. Po 
przeprowadzeniu badań w obu przypadkach stwierdza się niezgodność w stosunku do 
dokumentacji projektowej. Np. zgodnie z dokumentacją projektową konstrukcja jezdni 
powinna się składać z nawierzchni asfaltowej, gr. 5 cm, natomiast w rzeczywistości jest 
mieszanka o gr. 2cm.  
Na zakończenie złożyła życzenia Noworoczne: zdrowia, dobrego przyszłego roku, realizacji 
wszelkich zamierzeń, inwestycji i planów. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak podziękował radnym powiatowym za wspólną 
pracę na rzecz gminy Brzeziny. Dodał, że droga  Przystajnia Raduchów jest przejezdna. 
 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do inwestycji przebudowy ciągu 
dróg powiatowych. Poinformował, że po przedstawieniu kosztorysu mamy obraz ile powinna 
kosztować inwestycja przebudowa dróg powiatowych. Dodał, że ograniczeniem prac są 
środki finansowe. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak stwierdził, że kosztorys na drogę we wsi 
Przystajnia nie będzie wysoki, gdyż podbudowa jest już zrobiona około 25 cm i wystarczy 
tylko asfalt. 
 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się pisma właścicieli Klubiku 
Malucha. Dodał, że w 2018 roku można zastanowić się nad dofinansowaniem Klubiku. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz  poddał pod głosowanie, czy radni zgadzają się z 
propozycją Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego? 
 



  

Propozycja o możliwość dofinansowania do Klubiku Malucha  w 2018 r. została podjęta 12 
głosami za. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz złożył życzenia noworoczne: zdrowia, spokoju, dużo 
sukcesów w życiu rodzinnym, osobistym i zawodowym. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki podziękował za możliwość zrealizowania 
budżetu, za wnikliwe analizowanie bieżących spraw finansowych kierownikom jednostek 
organizacyjnych, Dyrektorom szkół, Radzie Gminy, Skarbnik Pani Ewie Wabnik, Z- cy 
Wójta Panu Zbigniewowi Słodowemu, Sekretarzowi Panu Marianowi Kasperskiemu,  
Prezesowi ZOK Brzeziny Panu Piotrowi Wolarz, Prezesowi Straży Pożarnej  
Staroście Kaliskiemu Panu Krzysztofowi Nosal, oraz Radzie Powiatu Kaliskiego, 
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, m.in. W-ce Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego Panu Krzysztofowi Grabowskiemu,  pracownikom Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kaliszu, pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim,  
Kierownikowi Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej, pracownikom Nadleśnictwa Kalisz, 
Proboszczowi parafii ks. Robertowi Wardęckiemu, kierownikom i pracownikom biura LGD, 
oraz organizacjom pozarządowym. 
Na zakończenie złożył życzenia Noworoczne zdrowia, wspólnej realizacji pomysłów, oraz 
życzenia imieninowe dla radnego Sylwestra Nowaka i sołtysa Sylwestra Adamusa. 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że Stowarzyszenie LGD dysponuje pewną 
kwotą pieniędzy. Dodał, że w 2016 roku zostały ogłoszone dwa nabory dla jednostek 
samorządów terytorialnego w kwocie 900.000 zł, termin składania wniosków do 4 stycznia. 
Natomiast wczoraj zakończył się nabór dla przedsiębiorców.  Zostało złożonych 9 wniosków 
na kwotę prawie 2.000.000 zł. Dodał, że do wykorzystania dla jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu czterech gmin  jest kwota 1.900.000 zł, dla przedsiębiorców to kwota 
2.250.000 zł, natomiast na małe grandy do 50.000 zł dla stowarzyszeń, bądź jednostek 
samorządu terytorialnego 300.000 zł, oraz 500.000zł dla osób rozpoczynający działalność 
gospodarczą. Przyznana pomoc dla osób rozpoczynający działalność gospodarczą to kwota 
50.000 zł dofinansowania. 
 
Radna Anna Mituła w imieniu Rady Gminy złożyła życzenia Noworoczne. 
 
Ad.12 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIII sesję 
Rady Gminy Brzeziny o godz. 1210. 
 
 

 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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