
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXVI/17 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 30 marca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 12.  
 
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. 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. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2016 roku. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2017 środków 

stanowiących fundusz sołecki. 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dzierżawy 

gruntu z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres 3 lat, 

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

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

- określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określenia 
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia. 

- określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Brzeziny, które będą brane pod uwagę na etapie 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych 
szkół, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 
 



  

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

  
 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXVI sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz.  
  
Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłych na sesję Rady Gminy –  radnych, 
sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, radnych powiatowych. 
Przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w porządku, 
polegającej na dodaniu w pkt. 7 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026. 
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, 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.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radną Annę Mitułę. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 12 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXIV i XXV  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 XXIV/17 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 10.03.2017 r. został przyjęty  
12 głosami za. 
 
Protokół nr XXV/17 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.03.2017 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 1 do 
niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu. 



  

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał Radny Jan 
Niedźwiedź. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Radna Marzena Szmaj. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
  
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
12 głosami za. 
 
Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.   
 

1. Trwają prace budowlane przy przebudowie drogi gminnej ulicy Klonowej oraz część 
ul. Dębowej i Jodłowej w Brzezinach. Prace budowlane są zaawansowane w około  
50 % . Wykonano kanalizację deszczową, ułożono pierwszą warstwę podbudowy 
tłuczniowej jezdni, ułożono po jednej stronie chodnik. Wywieziono znaczną ilość 
gruntu pod podbudowę jezdni. 
Równolegle trwają prace budowy oświetlenia ulicznego. Dobiegają prace podziemnej 
infrastruktury oświetleniowej  z wyprowadzeniem na powierzchnię ziemi do montażu 
lamp oświetleniowych. Prace budowy oświetlenia wykonuje w drodze zapytania 
ofertowego – firma ELPROBUD Łukasz Juszkiewicz za kwotę  71.709,00 zł brutto. 
Inspektor nadzoru Tomasz Korpik z Kalisza za 984,00 zł brutto. 

2. Trwają prace modernizacyjne usunięcia kolizji elektroenergetycznej na terenie 
planowanej budowy z rozbudową oczyszczalni ścieków w Brzezinach zlecone firmie 
Energa Operator Kalisz. 

3. Na dzień 20.04.2017 r. wyznaczono kolejny termin rozprawy w sprawie wniosku 
Gminy Brzeziny przy udziale Skarbu Państwa – Starosta Kaliski o zasiedzenie, Sąd 
powiadomił gminę o przesuniętym terminie rozprawy ze względu na stan choroby 
sędzi  prowadzonej rozprawy. 

4. Wykonany został etap prac modernizacyjnych na drogach gminnych po okresie 
zimowym, polegające na uzupełnianiu tłuczniem na odcinkach dróg gminnych o 
nawierzchni tłuczniowej oraz równanie niektórych odcinków dróg gruntowych w 
Jagodzińcu, Rożenno, Chudoba, Czempisz, Aleksandria – Goszczury, Ostrów Kaliski, 
Wrząca, Pieczyska . 

5. Otrzymano  do poprawy wniosek złożony w ramach Lokalnej Grupy Działania – 
Kultywowanie Tradycji Społeczności  Lokalnej poprzez organizację, prezentację 
regionalnych zespołów folklorystycznych. Na zakup strojów oraz na przygotowanie 
uroczystości obchodów jubileuszu 40 – lecia kapeli ludowej i 20 – lecia zespołu pieśni 
tańca „Brzezinianki” w ramach VII edycji „pięknieje Wielkopolska Wieś” w dniu 30 
września 2017 r. w kwocie 36.715,00 zł. n Dofinansowanie w kwocie  25.700,00 zł, 
natomiast wkład gminy wynosi 11.015,00 zł.   

6. W dniu 24 marca 2017 r. odbyło się zebranie z mieszkańcami Osiedla za Kościołem 
na temat historii działań i przejęcia działek przez samorząd gminy, prowadzonych 
prac dokumentacyjnych i planistycznych dotyczących planowanych inwestycji w 
następnych latach w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny. Dokonano 
oceny planowania obecnych prowadzonych robót budowlanych. 

7. W fazie końcowej jest opracowywany przetarg na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeziny na okres 4 lat. Obecna umowa 
kończy się 30 czerwca 2017 r. 

8. W dniu 27 marca zakończono kontrolę Regionalnej Iżby Obrachunkowej w Poznaniu, 
Zespół Zamiejscowy w Kaliszu. Kontrola kompleksowa przeprowadzana co 4 lata. 
Dotyczy gospodarki finansowej Gminy Brzeziny za okres od 01.01.2015 r. do 



  

31.12.2015 r. oraz w miarę potrzeb inne lata na podstawie kryterium zgodności z 
prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Czynności kontrolnych 
dokonali: Ewa Jakubowska  Główny Inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz 
Jerzy Chałupski Starszy Inspektor regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas wyników 
kontroli uczestniczyli: Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Przewodniczący Rady 
Gminy, oraz trzy osobowy zespół kontrolny pod przewodnictwem Pani Zofii 
Kowalskiej. Kontrolujący osobiście pogratulowali pracownikom, którzy 
współpracowali z kontrolującym zespołem. 

9. W dniu 20 czerwca odbyło się spotkanie w Ostrowie Kaliskim z Panią Kierownik 
Rejonowych Dróg Wojewódzkich z Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia 
miejsca przystankowego w pasie drogi wojewódzkiej (koło Państwa Kłysz), 
utwardzenia parkingu przy Sali OSP w Ostrowie Kaliskim, odtworzenia odcinka rowu 
przydrożnego drogi wojewódzkiej na wysokości sklepu spożywczego do przystanku 
autobusowego, oraz naprawy chodnika i nawierzchni jezdni – gruntownego remontu, 
przebudowy drogi. Po rozmowie z Marszałkiem Panem Krzysztofem Grabowskim 
poinformowano, że w b.r. będzie projektowana i  modernizowana część odcinka drogi 
wojewódzkiej od granic gminy w miejscowości Sobiesęki do miejscowości Palaty w 
gminie i mieście Grabów / Prosną. 

10. W dniu 7 maja 2017 r. w Sobiesękach zaplanowano Gminny Dzień Strażaka, 
połączony z jubileuszem  90 - lecia OSP Sobiesęki, poświęceniem figury św. Floriana 
oraz oddaniem planowanego chodnika przy drodze gminnej. Rozpoczęcie o  godz. 
1300 uroczystą mszą św. w Sobiesękach w kościele parafialnym z udziałem delegacji i 
zaproszonych gości. 

11.  W dniu 18 czerwca  2017 roku ustalono termin Gminnych Zawodów Sportowo - 
Pożarniczych, które odbędą się w Zajączkach. 

12. W trakcie przygotowania dokumentacja inwestycyjna – 130 m odcinka drogi w 
miejscowości Przystajnia Folark, gm. Brzeziny o nawierzchni asfaltowej. 

13. Odmulono rów przydrożny przy drodze gminnej we wsi Zaleśna na odcinku 550 m. 
14.  W dniu 8 marca odbył się gminny turniej wiedzy pożarniczej. Laureaci  w dniu 25 

marca 2017 r uczestniczyli w Powiatowym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej w Liskowie. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie: Wiktoria Adamczyk ze 
Szkoły Podstawowej w Brzezinach i Bartosz Białecki z Gimnazjum w Brzezinach. 
Natomiast drugie miejsca zajęli również uczniowie szkół podstawowych Gminy 
Brzeziny: Adam Mikołajczyk i Szymon Kurcbach. Opiekunami grupy z Brzezin był 
dh Paweł Białecki, dh Waldemar Kupajczyk i dh Mirosław Szuleta. Do eliminacji 
pisemnych przystąpiło 19 uczniów ze szkół podstawowych, 17 z gimnazjów oraz 10 
ze szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy poszczególnych grup awansowali do 
eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Żychlinie  koło Konina 22 kwietnia 
2017 r. Dla zwycięzców organizatorzy oraz Wójt Gminy Lisków ufundowali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Zwycięzcy poszczególnych grup będą 
reprezentować powiat  kaliski w OTWP na szczeblu wojewódzkim. 

15. Dzisiaj podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji do projektu 
partnerskiego w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z 
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w celu realizacji 
zadania: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim". W imieniu 
przekazującego, umowę na dotację podpisali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i 
Wicestarosta Jan Adam Kłysz w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Doroty Augustowskiej. Partnerem wiodącym jest Powiat Kaliski, a w jego 
imieniu realizatorem PCPR  a partnerami projektu jest gmina Lisków, Blizanów, 
Godziesze Wielkie, Opatówek, Brzeziny oraz Fundacja AKME z Bogucina 
województwo wielkopolskie. Realizacją projektu ze stron gmin powiatu kaliskiego 
zajmować się będą samorządowe jednostki organizacyjne tj. Gminne Ośrodki Pomocy 
Społecznej. Gmina Brzeziny jako partner otrzyma dofinansowanie na realizację do 
grudnia 2018 roku łącznie 142.430,01 zł. W tym w 2017 roku kwotę 89.615,00 zł w 
2018 roku 52.815,01 zł. Wkład własny gminy Brzeziny 5.000,04 zł, czyli 5% kwoty 
projektu. 



  

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

Ad.6 
 
Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Brzeziny  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2016 roku. 
 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Ad.7 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
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 2017 

 
Projekt uchwały Nr XXVI/217/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo poinformował, że zmienia się w 
załączniku nr 2 wydatki majątkowe w dziale 900, rozdziale 90015, w § 6050 Budowa 
oświetlenia ulicznego osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach 
kwota 129.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.000,00 zł. Zwiększa się 
natomiast w pkt. 3 załączniku nr 2 plan wydatków budżetu gminy o kwotę 54.000,00 zł - 
15.000,00 zł na usługę w schronisku w Wojtyszkach, 39.000,00 zł na przebudowę 
nawierzchni drogi gminnej we wsi Przystajnia Folwark. 
  
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. 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 Roman Witoński – głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
12. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2017 r. w 
sprawie zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 12 głosami za. 



  

 
  

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -
2026 

 
Projekt uchwały Nr XXVI/218/2017 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 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 Roman Witoński – głosował za 
11. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
12. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXVI/218/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2076 -2026 została 
podjęta 12 głosami za. 
 
  

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dzierżawy gruntu z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość na okres 3 lat 

 
Projekt uchwały Nr XXVI/219/2017 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 XXVI/219/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 
lat została podjęta 12 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 XXVI/220/2017 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 XXVI/220/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 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 
12 głosami za. 
 

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

 
Projekt uchwały Nr XXVI/221/2017 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 XXVI/221/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego  została podjęta 12 głosami za. 

 
 określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXVI/222/2017 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 XXVI/222/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  
została podjęta 12 głosami za. 

 
 określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Brzeziny, które będą brane pod uwagę na etapie 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych 
szkół, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXVI/223/2017 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 XXVI/223/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Brzeziny, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania 
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, określenia 
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia   została podjęta 12 głosami za. 
 
Radna Powiatowa Grażyna Misiak opuściła obrady sesji o godz. 1430 
 

 niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków 
stanowiących fundusz sołecki 

 
Projekt uchwały Nr XXVI/224/2017 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 XXVI/224/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków 
stanowiących fundusz sołecki została podjęta 12 głosami za. 
 
 
Ad. 8,9,10 
 
Radny Powiatowy Robert Marszałek przekazał informację o zmianach w Starostwie 
Powiatowym w Kaliszu: 

1. W dniu 27.03.2017 r odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego we 
wschodnim skrzydle Wydziału Komunikacji w Kaliszu. To nowy wydział 
przystosowany do obsługi interesantów, wprowadzono system kolejkowy, jak również 
internetowy. Na parterze przygotowanych jest sześć stanowisk do rejestracji, dwa do 
szybkiej do obsługi interesantów, w tym jedno stanowisko do informacji. Na 
pierwszym piętrze Wydział Architektury i Budownictwa. Na drugim piętrze transport 
zbiorowy, wydawanie prawa jazdy. 

2. W dniu 29.03.2017 r odbyła się Sesja Rady Powiatu, na której Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w sprawozdaniu poinformował, że w 2016 
roku w gminie Brzeziny było najwięcej pożarów. Dodał, że Komenda Miejska Straży 
Pożarnej będzie zwracać się do gmin o wyznaczenie miejsc czerpania wody do celów 
pożarowych, usystematyzowanych i konkretnie  na mapach wyznaczonych. Będą 
również opracowane nowe zasady dysponowania jednostek do zdarzeń związanych z 
usuwaniem owadów błonkoskrzydłych. Do tej pory w większości jeździły jednostki 
zawodowe teraz będzie przeprowadzane szkolenie ochotniczych jednostek OSP. Nie 
będą to zdarzenia nagłe, ale planowe. 
Na ostatniej Sesji Rady Powiatu otrzymano coroczną informację stanu sanitarnego z 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na terenie powiatu. Do gminy 
Brzeziny nie ma  zastrzeżeń. Woda jest czysta i zdrowa pod względem 
mikrobiologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. Natomiast stan 
techniczny obiektu wczasowo – rekreacyjnego GOSiR budzi zastrzeżenia i wymaga 
kompleksowego remontu. 

3. Informacja dotycząca dofinansowania z NFOŚiGW, która jest umieszczona na stronie 
internetowej urzędu dla przedsiębiorców i osób fizycznych. NFOŚiGW prowadzi 
dofinansowanie stałe na termomodernizację, budowę przyłączy kanalizacyjnych. Jest 
to pożyczka dla przedsiębiorców, umożliwiająca umorzenie 10%  spłata do 15 lat z 
oprocentowaniem 2,8%. Natomiast dla osób fizycznych pożyczka z umorzeniem 30 % 
do 15 lat z oprocentowaniem 2,8%. Od maja następny program wymiana źródeł 



  

ciepła, wymianą pieca. Piec musi być piątej generacji. Podobnie jak poprzedni 
program do 15 lat z oprocentowaniem 2,8% z umorzeniem 40 %. 

 
 

Radny Roman Witoński zapytał jaki jest minimalny czas pożyczki? 
 

Radny Powiatowy Robert Marszałek odpowiedział, że minimalnie na okres dwóch lat a 
później można całość spłacić.  
Dodatkowo poinformował odnośnie drogi powiatowej Godziesze – Chudoba. W dniu 14 
marca dokonany został przegląd gwarancyjny drogi. Asfalt został pobrany  po raz kolejny do 
analizy i jest ustalone z wykonawcą etapowa naprawa drogi. Ustalono, że trzy dni przed 
naprawą drogi firma musi powiadomić Starostwo Powiatowe w Kaliszu o zamierzonych 
działaniach. Jednak ostatnio 28 – 29 marca firma weszła bez uzgodnienia i Pan Dyrektor 
zakazał dalszych prac naprawczych. 
 
Radna Powiatowa Renata Szulc dodała, że termin naprawy drogi powiatowej Godziesze – 
Chudoba jest do 30.04.2017 r. Poinformowała, że w przyszłości Wydział Komunikacji w 
Kaliszu jeden dzień w tygodniu będzie czynny w godzinach popołudniowych. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał, czy kury w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych nadal muszą być zamknięte? 
 
Sołtys wsi Zagórna Ewa Nowak zapytała, czy został uwzględniony remont drogi we wsi 
Zagórna? 
 
Sołtys wsi Fajum Lesław Kaczmarek zgłasza problem naprawy drogi od Państwa Krzywik i 
od skrzyżowania w miejscowości Fajum. Zwrócił uwagę na zły stan pobocza od miejscowości 
Dzięcioły do Fajum. Zapytał w czyjej gestii jest naprawa drogi do Państwa Pietrucha – 
gminy, czy nadleśnictwa? 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił uwagę na drogę od mostu do gminy 
Sieroszewice do Raduchowa. Poinformował, że droga jest przejezdna, ale powstały następne 
ubytki. Należy wywieź kamień i wyrównać, dodał, że gmina Sieroszewice wyrównała drogę 
równiarką.  
 
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak za zgodą Przewodniczącego Rady opuściła 
obrady sesji o godz. 1445. 
 
Radny Krzysztof Żychliński za zgodą Przewodniczącego Rady opuścił obrady sesji o godz. 
1448. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że zgłaszane uwagi sołtysów 
są uwzględnione i  stopniowo będą realizowane. Zagórna jest również na liście 
wykonywanych prac. Droga w Fajum jest również uwzględniona. Natomiast odnośnie 
pobocza drogi Dzięcioły – Fajum wykonawca zapewnił, że wróci do prac wiosną jak ziemia 
„usiądzie”.  Dodał, że co roku z przedmiotowej inwestycji wpływa do budżetu gminy około 
10.000,00 zł. Poinformował, że obecnie będą uzupełnione ubytki w nawierzchni asfaltowej 
we wsi Fajum. Dodał, że z powodu wzmożonego natężenia samochodów ciężarowych, 
dostarczających drewno do Fajum są przymierzenia naprawy całego odcinka pobocza i drogi 
w miejscowości Dzięcioły od skrzyżowania do Fajum.  
Wójt wyjaśnił sołtysowi wsi Przystajnia, że równiarka była, ale ze względu na pogodę 
kierowca bał się wjechać. Dodał,  że kierowca zapewnił, gdy będzie w Sieroszewicach 
odcinek drogi do Raduchowa zostanie wyrównany.  
Odnośnie ptasiej grypy poinformował, że na obecny czas jest tylko projekt rozporządzenia 
Wojewody Wielkopolskiego zwalczania ognisk ptasiej grypy. Dodał, że na terenie wsi 
Przystajnia w okresie ostatnich dwóch tygodni kontrolowano i nakładano mandaty. 



  

 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał, czy będą rozsyłane kurendy 
uchylające zakaz? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że jeśli będzie 
rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego zostaną wydrukowane kurendy i rozesłane do 
sołtysów. 
Dodatkowo poinformował: 

1. odbyło się spotkanie dla samorządowców z Komendantem Miejskim Państwowej 
Straży Pożarnej, w którym uczestniczył Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy. 
Poinformował, że z ogólnej liczby 400 hydrantów, które mamy na terenie gminy 
Brzeziny wyodrębnionych zostało koło 40 hydrantów, które będą służyć 
zabezpieczeniu p.poż. Hydrant powinien mieć odpowiednie ciśnienie, musi być 
oznakowany i powinien być poddany okresowym przeglądom. 

2. Odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Wydziału Dróg odnośnie drogi w miejscowości 
Przystajnia. 

3. Odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Wydziału Dróg odnośnie montowania 
przystanków autobusowych. Trzy przystanki zostały zamówione, będzie zrobiona 
podbudowa w miejscowościach: Aleksandria, Czempisz i Moczalec. 

4. Złożony został wniosek do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Przyczyną planowanej przebudowy dróg 
dojazdowych jest zły stan techniczny, szczególnie na wymienionych odcinkach dróg, 
co powoduje, że w okresach wiosennych i jesiennych drogi stają się nie przejezdne w 
miejscowościach: Piegonisko Wieś, Pieczyska, Jagodziniec. Jednak okazuje się, że we 
wsi Jagodziniec część drogi przebiega przez prywatne grunty. 
 

Radny Leon Łaski poinformował, że gospodarze zgadzają się na przekazanie drogi. 
 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że przygotowując wniosek na 
przebudowę drogi musi mieć akt własności gruntu. Dodał, aby zamienić grunt należy zrobić 
wycenę, która wiąże się z kosztami i wydłuży się w czasie około 6 m-cy. 

 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, że na „słowo” nie ma zamiany gruntów. 

 
5. W miejscowości Aleksandria była hodowla psów. Jak się okazało było 106 psów, 

szczenięta, jak i dorosłe psy, które przebywały w bardzo złych warunkach. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w następnym dniu wystąpiła z wnioskiem do Wójta o czasowe 
odebranie właścicielom psów. Psy zostały zabrane właścicielom i umieszczone w 
schronisku w Wojtyszkach. 

 
  
Radny Krzysztof Żychliński za zgodą Przewodniczącego Rady opuścił obrady sesji o godz. 
1448. 
     
Ad.11 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XXVI sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1530. 
 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
 

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


