
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXIV/17 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 28 lutego 2017 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. Renata Szulc – Radna Powiatowa 
5. Robert Marszałek – Radny Powiatowy 
6. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
 

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

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

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

 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026, 
 ustalenia regulaminu nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Brzeziny”, 
 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, 

 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Brzeziny, 

 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku, 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego 
będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Wieś, 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres 3 lat, 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres 5 lat, 



  

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres 3 lat, 

 nadanie nazw ulicom w miejscowości Natalin – obręb geodezyjny Jamnice, 
 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Brzeziny na lata  2012 – 2020, 
 szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny, 
 zmiany Uchwały Nr 296/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 kwietnia 

2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w Gminie Brzeziny, 

 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2017 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane, 

 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, 

 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego 
publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXIV sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłych na sesję Rady Gminy gości: Anetę 
i  Ryszarda Antczak z córką Anią, Karolinę Mikoraj - Przedstawiciela firmy ECO TEXTIL, 
Radnych, Sołtysów, Wójta, Z-cę Wójta, Sekretarza,   
 
Przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w porządku, 
polegającej na dodaniu w pkt. 6 –  projekt uchwały: 
  

 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego 
Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022”. 

 
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 Henryka Golińskiego. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
 
 



  

Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że protokół nr XXIII 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 XXIII/16 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2016 r. został przyjęty  
14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz w pierwszej kolejności udzielił głosu Wójtowi Gminy 
Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że w związku ze współpracą 
z firmą ECO TEXTIL został ufundowany rower dla osób niepełnosprawnych. Poinformował, 
że organizatorem i pomysłodawcą był Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy. Dodał, że zostanie 
przekazany Ani Antczak. Przekazania dokonała Pani Karolina Mikoraj przedstawiciel firmy 
ECO TEXTIL.   
 
Karolina Mikoraj przedstawiciel firmy ECO TEXTIL poinformowała, że środki pochodzą 
z odbioru pojemników na odzież używaną, które stoją na terenie gminy. Część odzieży jest 
poddawana obróbce, a część jest przekazywana fundacji. Dodała, że w pojemnikach znajdują 
się tekstylia, odzież, zabawki, buty. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz  udzielił głosu Staroście Kaliskiemu Panu 
Krzysztofowi Nosal. 
 
Starosta  Kaliski Krzysztof Nosal podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Sesji Rady 
Gminy poinformował:   
1. jesteśmy po technicznym odbiorze budynku Interwencyjnego Domu Dziecka w Ostrowie 
Kaliskim. 
2. został dokończony pierwszy etap rozpoczętej trzy lata temu przebudowa drogi od osiedla 
do Sobiesęk. Dodał, że 20 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami nadleśnictwa, wójtem Szczytnik, v-ce wójtem Brzezin, radnymi 
powiatowymi. Uzgodniono dalszy etap realizacji przebudowy tej drogi, ma powstać kolejny 
odcinek drogi asfaltowej z mijankami, oraz miejscem postoju dla podróżnych.   
3. Trwa nabór na odbiór pokryć azbestowych w gminach. Realizuje Powiat ze środkami z 
NFOŚiGW w Poznaniu. 
4. Osoby fizyczne w marcu mogą składać wnioski do WFOŚ na termomodernizacje 
budynków mieszkalnych- ocieplenie, wymiana pokryć dachowych, okien, pieca. Dodał, że to 
pożyczka, którą w 100% finansuje projekt. 
 
Radna Sylwia Lazarek zaznaczyła, że można tylko skorzystać z dofinansowania maks. 
8.000 zł. 
 
Radna Powiatowa Renata Szulc dodała, że przy termomodernizacji warunkiem 
dofinansowania jest budynek oddany do użytku przed 1999 rokiem. 
 
Starosta  Kaliski Krzysztof Nosal poinformował, że po 1999 r budynek nie spełniający 
norm nie powinien zostać oddany do użytku. Dodał, że ogłoszono drugi konkurs na wymianę 
pieców z certyfikatem piątej generacji z 40% dofinansowaniem. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zapytał Starostę Kaliskiego Krzysztofa 
Nosala o budowę ronda i przebudowę drogi Błaszki – Grabów? 



  

 
Starosta  Kaliski Krzysztof Nosal odpowiedział, że po rozmowie z Marszałkiem 
Grabowskim jest planowana przebudowa drogi od granic powiatu sieradzkiego do Grabowa 
wraz z infrastrukturą i chodnikami. Dodał, że również jest planowana przebudowa drogi 
Kalisz – Września. Poinformował, że wniosków ze strony radnych, mieszkańców jest 
znacznie więcej. Na uwadze jest droga w kierunku do Przystajni, jednak nie wcześniej niż w 
miesiącu czerwcu. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała o przegląd gwarancyjny drogi? 
 
Starosta  Kaliski Krzysztof Nosal odpowiedział, że przegląd gwarancyjny drogi jest 
zaplanowany na 14 marca 2017 r. W ramach przygotowania do przeglądu zostały 
zabezpieczone materiały kolejnego ubytku w drodze. Próbki materiału zostały przekazane do 
analizy. Dodał, że to wykonawstwo to bardzo duży kompromis między potrzebami a 
finansami. Nie można obarczać tylko winą wykonawcę, to także nasza wina, gdyż nie 
zaplanowaliśmy w budżecie odpowiedniej sumy pieniędzy. Dodał, że na odcinku drogi od 
Dzięcioł do Chudoby jest położone mniej masy wyrównawczej i droga jest pofalowana. W 
okresie gwarancji, rękojmi od wykonawcy będziemy egzekwować wykonanie prac zgodnie z 
umową. Dodał, że droga Kalisz Wieluń ma obciążenie tonażowe i powinna być drogą 
wojewódzką. Został złożony wniosek do Marszałka Województwa o przejęcie drogi, lecz 
został zaopiniowany negatywnie. Poinformował, że w powiecie mamy zlokalizowaną 
produkcję masową i ilość towarów się nie zmniejszy.  Tylko województwo ma takie 
pieniądze, aby utrzymać drogi w odpowiednim standardzie.  
 
Radna Powiatowa Renata Szulc poprosiła o przekazanie informacji dot. poradni 
psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i rodziców oraz o  nowym adresie wydziału 
komunikacji. 
 
Starosta  Kaliski Krzysztof Nosal poinformował, że został wyremontowany budynek i 
zostają przenoszone dwa wydziały. Wydział komunikacji, oraz wydział  architektury i 
budownictwa. Dodał, że będzie prowadzona w Opatówku publiczna poradnia psychologiczno 
– pedagogiczna dla nauczycieli, dzieci, młodzieży, rodziców. Z przeznaczeniem dla 11 gmin 
powiatu kaliskiego. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak  odnośnie drogi we wsi Przystania 
poinformował, że mieszkańcy nastawieni są na budowę drogi. Zapytał ile miesięcy może być 
poślizgu? Zapytał o drogę do Kakawy? 
 
Starosta  Kaliski Krzysztof Nosal  odpowiedział, że w czerwcu odnośnie przedmiotowej 
drogi będą rozmowy. Dodał, że kierowcom należy zwracać uwagę i przypominać o 
przestrzeganiu przepisów kodeksu drogowego. 
  
Sołtys wsi Przystania Kolonia Irena Szczepaniak zaznaczyła, że jadący autobus ma 
problem z mijaniem się z drugim samochodem. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że potrzeb mamy na 10 lat a 
możliwości finansowe na 1 rok. Dodał, że jest widoczny wzmożony ruch pojazdów 
ciężarowych i drogi zaczęły siadać. Zwrócił się do Starosty Kaliskiego o tymczasowy ratunek 
drogi powiatowej Brzeziny Przystajnia. 
 
Starosta  Kaliski Krzysztof Nosal zaproponował kontrolę i sprawdzenie drogi wraz z 
Inspektorem Nadzoru z drogownictwa i Wójta Gminy. Dodał, że jeśli będziemy nadal 
tolerować jazdę samochodami ciężarowymi w niedozwolonych miejscach to drogi nigdy nie 
będą w dobrym stanie. 
 



  

Radny Roman Witoński stwierdził, że samochody ciężarowe choć nie pojadą w tygodniu to 
pojadą w niedzielę. Dodał, że sami wydajemy pozwolenia dojazdu do posesji, czy składu 
opału. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak dodał, że policja nie zatrzymuje samochodów 
ciężarowych. Natomiast zatrzymuje  rowerzystów. 
 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal opuścił obrady sesji o godz. 1420 

 
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. 
 
Radna Sylwia Lazarek w sprawie dofinansowania do Powiatowego Dnia Dziecka 
sprostowała, że jeśli mamy dofinansować to należy zwrócić uwagę, że druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy zabezpieczają teren powinni dostać symboliczny 
ciepły poczęstunek. 
 
  
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
14 głosami za. 
 
Sekretarz Gminy Brzeziny Marian Kasperski opuścił obrady sesji o godz. 1435 

 
Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. 
 

1. Trwają prace porządkowe na drogach gminnych i powiatowych, polegające na 
wycince krzewów i wykaszaniu poboczy w miejscowości Dzięcioły – Chudoba, 
Wrząca, Sobiesęki, 

2. Trwają przygotowania dokumentacji do złożenia kolejnych wniosków o 
dofinansowanie środkami europejskimi z PROW na Przebudowę grogi gminnej Ul 
Krawczykowskiego i drogi gminnej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzezinach 
wraz z przebudową chodników. Przebudowa drogi gminnej nr 676139P w 
Sobiesękach, obejmującą przebudowę chodnika z własnych środków oraz 
termomodernizację budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną do AKO w 
ramach ZIT, 

3. W dniu 16 lutego 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na kwotę 
310.994,33 zł na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzeziny, ul. Klonowa 
oraz część ulicy Jodłowej i Dębowej z dofinansowaniem ze środków europejskich z 
programu PROW na lata  2014 - 2020 z wnioskiem gminy Brzeziny inwestycji w 
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 



  

poddziałania „wsparcie inwestycji związanej z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii. Inwestycję realizować będzie firma „ROL - 
DROG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane inż. Rafał 
Świątek z Rajska gm. Opatówek.  

 
Radny Józef Skoczylas opuścił obrady sesji o godz. 1445 

 
4. W dniu 21.02.2017 r. Starosta Kaliski Decyzją Nr 126.20217 zatwierdził projekt 

budowlany i udzielił pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego dla projektu 
„Budowy oświetlenia ulicznego osiedla jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w 
Brzezinach”. Dokumentacja projektowa obejmuje całe Osiedle za Kościołem oraz ul 
Kaliska do przystanku autobusowego w Jagodzińcu. W tym roku zostanie 
zrealizowany I etap inwestycji wzdłuż ul. Klonowej do cmentarza.  Dokumentacja 
została opracowana przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Agnieszka 
Stradomska z Ostrzeszowa za kwotę 36.900,00 zł brutto. Projekt budowlany 
podzielony został na 4 etapy: 
- I etap  - 128.426,95 zł brutto, 
- II etap – 132.652,01 zł brutto, 
- III etap – 207.184,07 zł brutto, 
- IV etap – 119.398,58 zł brutto 
Razem 587.659,61 zł brutto 

5. Wybudowana została modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Piegonisko 
Pustkowie. 

6. W związku z brakiem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie - przebudowy z 
rozbudową oczyszczalni ścieków w Brzezinach złożonego do WRPO złożyliśmy 
uzupełniony wniosek do biura AKO w ramach ZIT w Kaliszu. 

7. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że w dniu 26 stycznia 2017 
roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„ Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii, 
objętego programem PROW na lata 2014 – 2020”. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego przyjął listę informacyjną o kolejności przysługiwania pomocy, 
która może być przyznana. Wniosek gm. Brzeziny pn. „Poprawa stanu gospodarki 
wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś 
oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” znalazł się na 
50 miejscu listy rankingowej z liczbą 16 pkt. Uzupełnienie wniosku w dwóch 
terminach. Pierwszy termin poprawki mija 6 marca 2017 r. Będziemy składać 
uzupełnienia dotyczące pozwolenia na budowę stacji wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, których ze względu na ich przygotowywanie nie złożyliśmy w 
chwili składania wniosku. Kwota wstępna dofinansowania wynosi 552.065,00 zł.  
Złożono w sumie 157 wniosków, limit co najmniej 12 pkt, warunki spełniało 129 
wniosków, do dalszej oceny przeszło 77 wniosków. 

8. Modernizacja linii elektroenergetycznej w miejscowości Wrząca koło państwa 
Kuświk, Olszyny, wymiana słupów, transformatora. 

9. W dniu 20.02.2017 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w 
sprawie realizacji drugiego etapu drogi powiatowej Nr 4631P Sobiesęki – Brzeziny 
na odcinku 3,5 km jako kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Brzeziny – 
Sobiesęki Drugie. 

10. W dniu 2.02.2017 r. odbyła się  rozprawa dotycząca zasiedzenia dróg gminnych. 
Kolejna ostatnia rozprawa wyznaczona na dzień 06.02.2017 r. 

11. Otrzymaliśmy informację z WZMiUW w Poznaniu oddział Ostrów Wielkopolski 
dot. cieku Jamnica, iż właściciele gruntów przyległych do cieku Jamnicy winni 



  

zgłosić do Urzędu Gminy Brzeziny zamiar wycięcia drzew z wyłączeniem drzew 
porastających skarpę cieku, które stanowią własność Skarbu Państwa. 

12. Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków o finansowanie usuwania 
azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w 2017 
roku. Wniosek i formularz można pobrać w Urzędzie Gminy Brzeziny w pokoju nr 
15 lub ze strony internetowej Powiatu Kaliskiego. Termin składania wniosków od 
dnia 20.02.2017 do 24.03.2017 r. w Urzędzie Gminy Brzeziny pokój 15. 

13. W dniu 27.02.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Długosz 
Królewski”, na którym został podsumowany miniony 2016 rok. 

14. Składamy wniosek na Przebudowę drogi gminnej – ul. Franciszka 
Krawczykowskiego do planowanego naboru wniosków „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanej z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

15. Złożony został wniosek do LGD o dofinansowanie na operacje pn. ”Przebudowa 
istniejących domków letniskowy poprawiających infrastrukturę turystyczną na 
terenie gminy Brzeziny” w ramach poddziałania 19.2”Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
Celem operacji jest poprawa infrastruktury turystycznej oraz stworzenie wszystkim 
mieszkańcom gminy i wczasowiczom komfortowych warunków odpoczynku na 
terenie gminy Brzeziny. Realizacja operacji planowana jest do grudnia 2017 roku. 
Całkowity koszt operacji wynosi 206.943,16 zł, natomiast wnioskowana kwota 
pomocy wynosi 131.677,00 zł. 

16. Zamontowany został przystanek autobusowy dla dzieci w Czempiszu 
17. Wpłaty z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r. 

wyniosły 503.267,50 zł. Zaległości wynosiły 12.167,90 zł. Procent wpłat z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 
97,64%. Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Brzeziny w 2016 roku: 
niesegregowane odpady komunalne- 514,635 t., popiół – 133,010 t, zmieszane 
odpady opakowanie – 101,753 t., szkło – 71,92 t, zużyte opony – 3,180 t, urządzenia 
zawierające freony – 1,180 t, zużyte urządzenia elektryczne – 0,800 t, odpady 
wielkogabarytowe – 11,340 t. Razem  845,158 t. 

18. Organizowany Powiatowy Dzień Dziecka w Kaliszu nie będzie dofinansowywany z 
budżetu Gminy Brzeziny. Dzień Dziecka dla dzieci i rodzin będzie organizowany i 
finansowany jak co roku w Brzezinach. 

19. Obecnie budynek, w którym znajduje się  przedszkole nie będzie remontowany. 
Przedszkole po dwóch latach będzie przeniesione do budynku gimnazjum. Odbyło 
się wiele spotkań z dyrektorami szkół związanych z wygaszaniem gimnazjum. Mamy 
trzy wersje rozwiązań i nie wiemy, które rozwiązanie wybrać.  

 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, jak mamy przyjąć uchwałę intencyjną jak nie mamy wiedzy  
na dany temat. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że uchwałę intencyjną możemy 
zmienić i doprecyzować. Dodał, że uchwałę opiniuje Kuratorium Oświaty. 
  

20. Złożony został wniosek  o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Pod nazwą zadania „Odnowienie pomnika pamięci 16 
obywateli Polskich wraz z jego otoczeniem w Brzezinach”.  

21. Trwają rozmowy w sprawie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Brzezinach przy ul. 
1000 – lecia 8. 

Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte 
jednogłośnie, tj. 14 głosami za. 
 
 



  

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

 
Ad.6 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
  

 zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2017, 
 
 
Projekt uchwały Nr XXIV/197/2017 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 imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 

1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Andrzej Molka – głosował za 
4. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował - za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 14 głosami za. 
 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -
2026, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/198/2017 wraz z objaśnieniem  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 imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 

1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Andrzej Molka – głosował za 
4. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 



  

9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował - za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 została 
podjęta 14 głosami za. 
 
  

 ustalenia regulaminu nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Brzeziny”, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/199/2017 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 XXIV/199/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  
ustalenia regulaminu nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
została podjęta 14 głosami za. 
 

 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/200/2017 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 XXIV/200/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów została 
podjęta 14 głosami za. 
 

 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Brzeziny, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/201/2017 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 XXIV/201/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny   
została podjęta 14 głosami za. 

 
 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku, 
 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/202/2017 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 XXIV/202/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku,   została podjęta 14 głosami za. 
  

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego 
będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia 
Wieś, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/203/2017 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 XXIV/203/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 
własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Wieś,   została podjęta 14 
głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres 3 lat, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/204/2017 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 XXIV/204/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego  2017 r. w sprawie   
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, została podjęta 
14 głosami za. 
 
 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres 5 lat, 



  

 
 
Projekt uchwały Nr XXIV/205/2017 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 XXIV/205/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 
lat, podjęta 14 głosami za  
 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
na okres 3 lat, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/206/2017 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 XXIV/206/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie   
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
została podjęta 14 głosami za. 
 

 nadanie nazw ulicom w miejscowości Natalin – obręb geodezyjny Jamnice, 
 
 
Projekt uchwały Nr XXIV/207/2017 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 XXIV/207/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
nadanie nazw ulicom w miejscowości Natalin – obręb geodezyjny Jamnice,    została 
podjęta 14 głosami za. 
 

 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Brzeziny na lata  2012 – 2020, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/208/2017 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 XXIV/208/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na 
lata  2012 – 2020,  została podjęta 14 głosami za. 
 

 szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy 
Brzeziny, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/209/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Radna Sylwia Lazarek  sprostowała, że Kierownik GOPS nie ma uprawnień do waloryzacji 
stopy procentowej i pozostaje zapis 13 zł za usługo-godzinę. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie   
szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 
zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny została podjęta 14 
głosami za. 
 

 zmiany Uchwały Nr 296/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 
kwietnia 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w Gminie Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/210/2017 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 XXIV/210/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  
zmiany Uchwały Nr 296/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2014 r. w 
sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie 
Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
  

 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2017 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny 
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także specjalności i 
form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane, 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/211/2017 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 XXIV/211/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz maksymalnej kwoty 



  

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest 
przyznawane została podjęta 14 głosami za. 
 

 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, 

 
 
Projekt uchwały Nr XXIV/212/2017 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 XXIV/212/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 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 zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji 
została podjęta 14 głosami za. 
 
 

 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego 
publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 
 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/213/2017 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 XXIV/213/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego publicznego 
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  została podjęta 11 głosami za, trzy osoby 
wstrzymały się od głosu. 
 

 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego 
Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022”. 

 
Projekt uchwały Nr XXIV/214/2017 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 XXIV/214/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie   
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na 
lata 2015 – 2022” została podjęta 14 głosami za. 



  

 
 
Ad.7,8,9 
 
Radna Anna Mituła ze względu na zmianę ustawy wnioskuje o uczestnictwo Komisji 
Oświaty w debatach organizowanych z Dyrektorami Szkół. 
Zwróciła się z prośbą o wsparcie w organizacji konkursu „piosenki ekologicznej” 
organizowanej w Szkole Podstawowej w Brzezinach. 
 
Radna Sylwia Lazarek wnioskuje o wysypanie kamieniem ok. 5 - 6cm w miejscowości 
Czempisz do Państwa Piskuła. 
 
Radna Powiatowa Renata Szulc w związku z pismem mieszkańców Osiedla za Kościołem, 
które było również  przedmiotem protokołów na komisjach sprostowała: ”kupując działki 18 
lat temu wiedzieliśmy jakie kupujemy działki, ale nie drogi”. Nie była to jedna działka, ale 
była to zabudowa osiedlowa, która mogła sugerować, że będzie to osiedle za, które płaciliśmy 
podatki. Trudno teraz wnikać kogo są drogi. Poinformowała, że nie mieliśmy świadomości, 
że przez dziesiątki lat nie będzie dróg na osiedlu”. Dodała, że to trudny temat, każda 
miejscowość, osiedle chcą infrastrukturę drogową. Radna dodała, że jest zadowolona, że 
będzie budowana droga i oświetlenie uliczne. Stwierdziła, że trudno wybrać, co bardziej 
potrzebne droga, czy oświetlenie uliczne? Poinformowała, że użytkownikami dróg nie tylko 
są dorośli, którzy mają samochody ale dzieci i młodzież, która mają największy problem, 
gdyż nie mają którędy przejść. Poinformowała, że osiedle to wizytówka Brzezin. Dodała, że 
w trudnych sytuacja była interwencja. Przyjeżdżała równiarka i teren wyrównany ale na 
pewien okres czasu, jednak nie załatwiało sprawy. Drogi zostały w dole, natomiast pobocze 
znacznie wyżej i woda schodzi na drogi tworząc jeziora. Prosi o tymczasową interwencję 
naprawy drogi. Poinformowała, że dużo osób: mieszkańcy gminy, jak również przyjezdni 
goście korzystają z drogi dojazdu do cmentarza. Dodała, że nie wszyscy mieszkańcy mają 
świadomość o problemach finansowych i prosi o spotkanie z mieszkańcami Osiedla za 
Kościołem. 
 
Radna Powiatowa Grażyna Misiak przekazała informację z ostatniej Sesji Izy Rolniczej. W 
sesji uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii, oraz pracownicy ARiMR w Kaliszu. 
Pracownicy ARiMR  w Kaliszu mówili o poprawnym wypełnieniu wniosków, które są 
drukowane i będą sukcesywnie wysyłane do rolników, oraz o wymaganym obowiązku 
oznakowania trzody chlewnej. Dodała, że kolczykiem oznacza się prosięta do 30 dnia życia. 
Natomiast kupując prosięta należy tatuować w środku ucha połowę numeru i na drugim uchu 
drugą połowę numeru. Lekarz weterynarii poinformowała o zamykaniu ptactwa domowego, 
gdyż wirus jest coraz bliżej naszego powiatu. Na dzień 21 lutego w naszym powiecie nie 
odnotowano ogniska choroby. Dodała, że najniższa kara to 809 zł, na dzień 21 luty 2017 r. w 
powiecie kaliskim nikt nie został ukarany. 
Poinformowała również o spotkaniu w Dobrzecu, w którym uczestniczył  Dyrektor Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Pan Arkadiusz Błochowiak poinformował, że 
koszt zbiornika Wielowieś Klasztorna  to kwota 493 mln zł, z tego 94 mln zł zostały wydane 
na wykup działek. Termin realizacji zbiornika Wielowieś Klasztorna przewidywany jest na 
2021 rok. 
 
Radna Sylwia Lazarek odnośnie drogi na Osiedlu za Kościołem. Poinformowała, że to są 
słowa wszystkich radnych na ten temat a nie tylko jednej osoby. Dodała, że z jednej strony 
mieszkańcy Osiedla chcą drogi, natomiast z drugiej strony, jako radni podjęliśmy budowę 
drogi dojazdowej do cmentarza, który nie jest cmentarzem komunalnym, ale parafialnym to 
zarzuca się nam działanie proekologiczne. Odczytała fragment pisma i stwierdziła, że 
mieszkańcy Osiedla muszą zdecydować i wybrać czy chcą drogę, czy przyrodę? 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy zwrócił się radnej powiatu kaliskiego Renaty Szulc. 
Poinformował, że forma pisma nie powinna tak brzmieć i nie uczciwe jest, jak później się 



  

okazało,  mieszkańcy podpisując listę nie widzieli pisma. Dodał, że „wjeżdżając na działkę 
musiała Pani mieć pozwolenie pisemne na wjazd, jeśli takiego nie było, to nie prawnie Pani 
korzystała z drogi. I nie prawnie drogi były sprzedawane. Natomiast sprawa własności dróg 
nie wyniknęła od 3-4 lat, ale od momentu, kiedy Biskup Kaliski Stanisław Napierała w 1997 
r. zwrócił się do Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy  i zażądał od samorządu za 
przekazanie drogi  430.000 zł”. Poinformował, że właścicielem działek i drogi jest Kuria i 
gmina  nie musiała ich przejąć. Dodał, że gmina oficjalnie w  grudniu 2013 r. przejęła drogi i 
w przyszłości będą one  budowane. Poinformował, że gmina w zamian za przejęcie dróg 
wybudowała przy kościelny parking, który nigdy nie będzie własnością gminy.   
 
Wójt Gminy Brzeziny   Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że całkowity koszt budowy drogi i 
oświetlenia ulicznego wyniesie około 3 mln zł. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak zwróciła uwagę na wypalanie śmieci w 
koszach przy cmentarzu parafialnym w Brzezinach. Dodała, aby ksiądz postawił kontenery na 
odpady. 
 
Radna Powiatowa Renata Szulc w związku z pismem mieszkańców Osiedla za Kościołem 
dodała, że są to myśli i słowa mieszkańców. Dodała, że treść pisma może spowodowana była 
brakiem wiedzy mieszkańców na dany temat i prosi o ustalenie terminu spotkania Wójta z 
mieszkańcami Osiedla za Kościołem . 
 
Radny Jan Niedźwiedź dodał, że także mieszka na tym osiedlu i o wszystkim wie, jednak są 
osoby, które nie mają świadomości. Rodzą się napięcia i pretensje, że nic się w tym kierunku 
nie robi. Nie wiadomo, czy wszyscy mieszkańcy przyjdą na to spotkanie, jednak warto 
zorganizować i wyjaśnić mieszkańcom o zamierzeniach związanych z budową dróg i 
oświetleniem ulicznym. 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że podpisy załączone do pisma mieszkańców powinny być 
listą obecności na zebraniu. 
 
Wójt Gminy Brzeziny   Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że mieszkańcy Osiedla za 
Kościołem zostaną powiadomieni o planowanym spotkaniu. 
 
Radna Powiatowa Renata Szulc zapytała, czy mogła dostać pozwolenie na budowę nie 
mając drogi dojazdowej? Dodała, że pozwolenia pisemnego na korzystanie z drogi nie miała. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy odpowiedział, że 18 lat temu nie wie, czy było 
wymagane pozwolenie na korzystanie z drogi dojazdowej, natomiast trzy lata temu było 
wymagane pozwolenie. Zapytał, dlaczego 18 lat temu nie były składane wnioski o budowę 
drogi tylko teraz w momencie przejęcia dróg przez gminę? 
 
Wójt Gminy Brzeziny   Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że propozycje mieszkańców są 
rozkładane proporcjonalnie w czasie, według najpilniejszych potrzeb mieszkańców. 
 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad   Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął 
obrady XXIV sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1650. 
 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
.......................................    ................................................. 


