
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXV/17 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 10.03. 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
W obradach sesji uczestniczyli: 

 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny  
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
3. Marian Kasperski- Sekretarz Gminy 

 
P O R Z Ą D E K     O B R A D 
 

1. Otwarcie sesji 
a/ stwierdzenie kworum 

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

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

- zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie likwidacji aglomeracji Kraszewice, 

-  przystąpienia do opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny. 

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXV nadzwyczajnej sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. 
Powitał przybyłych na sesję nadzwyczajną Rady Gminy –  wójta, zastępcę wójta, sekretarza, 
radnych Gminy Brzeziny. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad.  
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w 
obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Sylwestra Nowaka. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 



  

Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXV z sesji Rady Gminy Brzeziny jest w trakcie przygotowania. 
    
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek Treść sprawozdania stanowi załącznik 
nr 1 do protokołu. 
 
Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie za okres 
międzysesyjny.  
 

1. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej, 
2. Odkopany został rów przydrożny w Czempiszu na odcinku około 600 m, 
3. Opracowana zostało dokumentacja techniczno – kosztorysowa uproszczona na 

przebudowę drogi gminnej nr 676137 P w Sobiesękach, obejmująca przebudowę 
chodnika na długości 170 mb. Wartość kosztorysu inwestorskiego wynosi 57.610,00 
zł brutto, 

4. Został dokonany przegląd dróg gminnych do wiosennych prac modernizacyjnych i 
stan ubytków w nawierzchni po ostatnim okresie zimowym, 

5. Uzupełniamy znaki drogowe do posesji w Brzezinach, Fajum, Moczalcu i Przystajni 
Kolonii, 

6. Wysłane zostały zapytania ofertowe do firm zainteresowanych wykonaniem budowy I 
etapu oświetlenia ulicznego na ul. Klonowej, część Dębowej i Jodłowej w Brzezinach 
na Osiedlu za Kościołem, 

7. W dniu  07.03.2017 r. podpisana została umowa na przebudowę drogi gminnej w 
miejscowości Brzeziny – ul. Klonowa, część ul. Jodłowej i Dębowej z wykonawcą 
wyłonionym w drodze przetargu Firmą ROL – DRÓG, Zakład Usługowo 
Produkcyjny, Roboty Drogowo – Budowlane z Rajska za kwotę 310.994,33 zł, 

8. Wysłano poprawki na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko 
Wieś, oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska do Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu, 

9. Przygotowujemy dokumentację modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Moczalec, Dzięcioły, Brzeziny, Jagodziniec 

 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 
jednogłośnie. 

 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 
sprawie likwidacji aglomeracji Kraszewice, 

 
Projekt uchwały Nr XXV/215/2017 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 XXV/215/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
likwidacji aglomeracji Kraszewice, została podjęta 14 głosami za. 

 
 przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Brzeziny 
  

Projekt uchwały Nr XXV/216/2017 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 XXV/216/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny, 
została podjęta 14 głosami za. 
 
 Radna Sylwia Lazrek opuściła obrady sesji o godz. 930 

 
Ad. 7 
 
W interpelacjach i zapytaniach radnych do Wójta nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad. 8 i 9 
 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki  poinformował: 

 nie otrzymaliśmy dofinansowania na utrzymanie Lokalnego Animatora Sportu. Dodał, 
że ORLIK funkcjonuje codziennie i koszty w całości będą pokrywane z budżetu 
gminy. 

 W Ostrowie Wielkopolskim została zorganizowana wystawa "Młodzi artyści z 
Brzezin" to prace trojga rodzeństwa: Zuzi, Emilii i Jakuba, Duleba, którzy mają od 14 
do 16. Ich twórczość ostrowski Młodzieżowy Dom Kultury zna i promuje od lat, 
młodzi artyści wygrywają konkursy takie jak "Cuda na kiju" czy "Małe biennale". 

 Odbył się turniej wiedzy pożarniczej. Młodzież szkolna z terenu Gminy Brzeziny ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczyła w 
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „ Młodzież zapobiega pożarom". 
Gminne eliminacje odbyły się 8 marca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Brzezinach. Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP w 
Brzezinach i Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, a patronatem gminnych 
eliminacji był członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, 
którą reprezentowała Dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu - Dorota Kinal. 

  W kwietniu odbędzie się międzyszkolny turniej wiedzy ekologicznej organizowany 
corocznie przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach, 

 W dniu 31 .03. 2017 r. odbędzie się w ramach  Lokalnej Grupy Działania 
„Stowarzyszenie Długosz Królewski” odbył się turniej wiedzy o Unii Europejskiej, 

 W dniu 20.02.2017 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie  w sprawie 
realizacji II etapu budowy drogi powiatowej 4136 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki 
Drugie. W spotkaniu uczestniczył Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy, pracownik 
nadleśnictwa radny Jan Niedźwiedź, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, V-ce Starosta 



  

Kaliski Jan Kłysz, Wójt Gminy Szczytniki Marek Albrecht, oraz Nadleśniczy mgr inż. 
Wiesław Chojnacki. 
W ramach realizacji prac zostanie wykonana: jezdnia – 3m w gm. Brzeziny, jezdnia – 
5m w gm. Szczytniki, utwardzone pobocza na łukach drogowych, odwodnienie jezdni, 
rozwiązanie ewentualnych kolizji,  bariery ochronne, oznakowanie pionowe i 
poziome, miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych i dla rowerów, most na 
cieku wodnym. 

Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki w związku ze złożonym zapytaniem Starostwa 
Powiatowego zapytał o decyzję radnych w sprawie współuczestnictwa w realizacji inwestycji 
drogowej budowy drugiego etapu drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – 
Sobiesęki Drugie. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski odniósł się odnośnie szerokości drogi. Stwierdził, że to 
inwestycja i droga powinna być szersza niż 3,5 m, tym bardziej, że szerokość drogi w gm. 
Szczytniki będzie 5 m. Dodał, że szerokość drogi w gm. Brzeziny to min. 4,5 m. 

 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki  dodał, że szerokość drogi można ustalić. 
 
Radny Roman Witoński stwierdził, że wchodzimy w nowe inwestycje, natomiast zapytał, co 
z drogą powiatową Brzeziny – Przystajnia?   
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki  odpowiedział, że budowa drogi powiatowej Brzeziny 
– Sobiesęki  Drugie nie będzie dużym obciążeniem budżetu gminy maks. 20 – 30 tys. zł 
 
Radny Jan Niedźwiedź dodał, jeśli inwestycja wyniosła by 1mln zł to gmina Brzeziny 
dołoży około 50.000 zł. Dodał, że 50 % finansuje nadleśnictwo, 25% powiat, gm. Brzeziny 
5%, natomiast 20% gm. Szczytniki. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod głosowanie wyrażenia opinii realizacji 
drugiego etapu budowy drogi powiatowej  nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki 
Drugie. Opinia została podjęta 13 głosami  za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał, czy można określić ile zbieramy śmieci przy 
drogach gminnych? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki  odpowiedział, że około 150- 200 worków w jednej 
akcji zbierania. 
 
Radny Andrzej Molka zapytał, czy można wykaszać kosiarką spalinową rowy przy swojej 
posesji? I czy to jest bezpieczne? 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy odpowiedział, że każdy ma obowiązek dbać o prządek przy 
posesji, przestrzegając zasad BHP. 
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXV 
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1010. 

 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

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


