
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXVII/17 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 08 maja 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. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
4. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
5. 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 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 - 

2026 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny  
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 

geodezyjnym Brzeziny gmina Brzeziny 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Piegonisko Pustkowie gm. Brzeziny 
- wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Opatówek, oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”. 

 
 

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

  
 



  

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXVII sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz.  
  
Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłych na sesję Rady Gminy –  radnych, 
sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika, sekretarza, radną powiatową Grażynę Misiak. 
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz w pierwszej kolejności złożył życzenia imieninowe 
Radnemu Stanisławowi Walaszczyk. 
 
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 radną Sylwię Lazarek. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXVI  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 XXVI/17 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty  
14 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Radna Marzena Szmaj. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
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 Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał Radny Jan 
Niedźwiedź. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
  
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
14 głosami za. 
 
 
 



  

Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
Wójt dodatkowo poinformował: 
- Gmina Brzeziny uzyskała wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w  
zakresie opracowania sołeckiej strategii rozwoju dla sołectw uczestniczących w programie 
Wielkopolska odnowa Wsi 2013 – 2020. Koszt opracowania strategii to 4.000,00 zł z 
dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.000,00 zł. W programie 
uczestniczą sołectwa: Aleksandria, Brzeziny, Ostrów Kaliski i Wrząca. Wizja terenowa z 
każdym z sołectw odbędzie się 12 maja , natomiast dwudniowe warsztaty 15 i 16 maja br. 
- W dniu 07.05.2017 r.  w Sobiesękach odbył się Dzień Strażaka połączone z poświęceniem 
kapliczki Św. Floriana. Podziękował Prezesowi OSP Sobiesęki, radnemu Henrykowi 
Golińskiemu za zorganizowanie i pokierowanie obchodów Dnia Strażaka. 
- W dniu 30 kwietnia 2017 r. uczestnicząc z delegacją , reprezentując gminę Brzeziny wraz z 
Ks. Kanonikiem Proboszczem Parafii w Brzezinach i grupą straży Grobu Pańskiego przy 
parafii w Brzezinach w XV Podkarpackiej Paradzie Straży Wielkanocnych „TURKI – 2017 r” 
w Grodzisku Dolnym w woj. Podkarpackim pod patronatem Marszałka Województwa 
Podkarpackiego. W Delegacji uczestniczyła grupa 9 członków Straży reprezentujący OSP w 
Brzezinach i Zajączkach. Prezes OSP w Brzezinach dh Arkadiusz Kuświk. Organizatorami 
Parady oprócz Wójta Gminy Grodzisko Dolne był Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym i 
Woj. Dom Kultury w Rzeszowie.  
Wszystkie delegacje  z placu w gminie Grodzisko Dolne przemaszerowały na mszę św. W 
kościele parafialnym, następnie maszerując na stadion LKS Grodziszczanka w Grodzisku 
Górnym dokonały pięknego pokazu umiejętności w pokazach musztrowych.  
W Paradzie uczestniczyło 48 grup Straży Wielkanocnych oraz 17 orkiestr dętych wraz z  
mażoretkami. Imprezę finansowało Województwo Podkarpackie, lokalne samorządy oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                                  
 - Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kaliszu dokonał obszarowej oceny jakości wody 
przeznaczonej do spożycia, pobranej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy w 2016 
roku. Poinformował, że woda na terenie gminy Brzeziny nie budzi zastrzeżeń  i jest zdatna do 
spożycia. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
14 głosami za. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego  Kamila Biernacik przybyła na obrady 
sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1430. 
 
Ad.6 
 
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 XVII/225/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 



  

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

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

 
Uchwała Nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 maja 2017 r. w 
sprawie zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 14 głosami za. 

 
  

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 
2017 -2026 

 
 Projekt uchwały Nr XVII/226/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 

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

 
Uchwała Nr XXVII/226//2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 
została podjęta 14 głosami za. 
 

 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 
 
Projekt uchwały Nr XXVII/227/2017 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 XXVII/227/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie   
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 
 

 wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości położonej w 
obrębie geodezyjnym Brzeziny gmina Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XXVII/228/2017 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 XXVII/228/2017 Rady Gminy Brzeziny z dniu 08 maja 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym Brzeziny gmina Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Piegonisko 
Pustkowie gm. Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XXVII/229/2017 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 XXVII/229/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Piegonisko 
Pustkowie gm. Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 

 
 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXVII/230/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju 
Lokalnego Kamilę Biernacik odnośnie § 3 projektu uchwały. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Kamila Biernacik poinformowała, 
że możliwość taką daje ustawa o rewitalizacji, Rada Gminy może ustalić na rzecz gminy 
prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na terenie obszaru rewitalizacji. 
Polega na tym, że jeśli na tych pięciu obszarach będzie sprzedawany grunt lub nieruchomość 
właściciel musi dostać z Urzędu Gminy zaświadczenie, że gmina nie będzie korzystała  z 
prawa pierwokupu. 
 
Radna Sylwia Lazarek poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego ten zapis jest w uchwale? 
 



  

Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Kamila Biernacik odpowiedziała, 
że zapis jest na wypadek, jeśli gmina będzie chciała kupić grunt, będzie miała prawo 
pierwokupu np. pod stację uzdatniania wody. 
 
Radny Józef Skoczylas dodał, że każdy myśli o osobach fizycznych. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, dlaczego w obszarze zdegradowanym znalazły się te wsie a 
nie inne? 
 
Sekretarz Gminy Brzeziny Marian Kasperski poinformował, że za obszar zdegradowany 
uznaje się w szczególności: bezrobocie, ubóstwo. Dodał, że to degradacja społeczeństwa. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Kamila Biernacik poinformowała, 
że była robiona diagnoza. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, że była robiona diagnoza i jej podstawie  w/w 
wsie znalazły się w projekcie uchwały. 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że dobrze jest dla mieszkańców wsi, aby znalazła się w 
uchwale dlatego, że może wtedy skorzystać z funduszy unijnych. Prosi o wyjaśnienie , 
dlaczego te wsie znalazły się w uchwale i co one skorzystają będąc w obszarze rewitalizacji? 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Kamila Biernacik odpowiedziała, 
że w uchwale na str. 37 są wypisane wskaźniki, na której podstawie znalazły się dane 
miejscowości. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że  miejscowości, które znalazły się 
na terenach obszaru rewitalizacji będą mogli skorzystać ze środków europejskich. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, skąd są osoby, którzy opracowywali te 
miejscowości? 
 
Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Kamila Biernacik odpowiedziała, 
że były organizowane warsztaty, na których nie było zainteresowanych. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zwróciła uwagę na pracę Poczty Polskiej, gdyż 
korespondencja dochodzi z dużym opóźnieniem. Dodała, że w poniedziałek odbyło się  
spotkanie, a korespondencja z kurendami dostarczono we wtorek. Jak mieszkańcy mieli 
przybyć na spotkanie o niczym nie wiedząc. Poruszyła temat z ARiMR odnośnie pisma z 
przedłużonym terminem składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Sołtysi powinni dostać 
kurendy, aby rozesłać rolnikom. Dodała, że nie wszyscy rolnicy korzystają z Internetu i 
dlatego kurenda jest jedynym źródłem informacji. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zwrócił uwagę na błędy zapisane w projekcie 
uchwały, które należy poprawić. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił uwagę na pracę Poczty Polskiej. 
Dodał, że listy nie dochodzą na czas lub z opóźnieniem, albo w ogóle ich nie ma. 
 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję poprawiony projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

 



  

Uchwała Nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie  
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została podjęta 14 głosami 
za. 

 
 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu 

pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Opatówek, oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”. 
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXVII/231/2017 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 XXVII/231/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek, 
oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”   została podjęta 14 głosami za. 
 
 
Ad. 7,8,9 
 
  
Radny Henryk Goliński jako Prezes OSP Sobiesęki podziękował wszystkim za przybycie na 
Dzień Strażaka połączone z jubileuszem 90 lecia organizowanego we wsi Sobiesęki oraz 
radnym za osobiste wsparcie finansowe. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak  zapytał o oświetlenie ostatniego przystanku na 
granicy Kakawa – Przystajnia. Dodał, że nie możliwości zainstalowania oświetlenia, gdyż 
słupy są daleko od asfaltu. Podpowiedział, że można zrobić oświetlenie solarne, dla 
bezpieczeństwa małych dzieci korzystających z przystanku autobusowego.  
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że dzisiaj o godz. 1000 niezależne 
laboratorium zbadało wykonanie konstrukcji jezdni na odcinku drogi Godziesze  do granicy 
powiatu – Dzięcioły. Dokonano odwiertu jezdni i pobrano próbki masy. Po spotkaniu z 
Dyrektorem i pracownikami okazało się, że żaden odwiert nie był zgodny z projektem.  
Wyniki będą znane w czwartek. Dodała, że odbędzie się spotkanie robocze w starostwie 
powiatowym z inwestorem, wykonawcą i radnymi powiatu. 
Poinformowała również, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu Starosta zlecił sekretarzowi 
powiatu, aby zajął się sprawą przygotowania projektu, aby jeden dzień w tygodniu Wydział 
Komunikacji w Kaliszu był czynny dłużej. Dodała, że Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof 
Nosal ustalił termin spotkanie z mieszkańcami wsi Przystajnia w dniu 16.05.2017 r. o godz. 
1800 w Szkole Podstawowej we wsi Przystajnia w sprawie przebudowy drogi Brzeziny – 
Przystajnia.  
Z Sołtys Wsi Czempisz Grażyna Misiak zwróciła uwagę na temat odbioru odpadów 
komunalnych. Poinformowała, że pracownicy PUK powinni zabrać wszystkie worki a 
rzeczywistość jest inna. Dodała, że ostatnio przy jej posesji nie były zabrane wszystkie worki 
i nie wie, co było przyczyną? 
 
Radna Sylwia Lazarek zaznaczyła, że warto poruszyć sprawę pracy Poczty Polskiej, gdyż 
radni także dostają korespondencję z opóźnieniem lub w ogóle. Dodała, że szkoda, że nie jest 
obecna radna powiatowa Pani Renata Szulc, która jest również Naczelnikiem Poczty Polskiej 



  

w Opatówku i może by wytłumaczyła zaistniałe sytuacje, gdyż korespondencja wcześniej 
„dochodzi” do Łodzi niż do Brzezin. 
 
Radny Józef Skoczylas zapytał, czy nie można zrobić stosunkowo wcześniej odwiertu przed 
odbiorem drogi, a nie teraz się sądzić? 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że za stan drogi powinien być odpowiedzialny Inspektor 
Nadzoru. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że Przewodniczący Rady Powiatu po 
raz pierwszy zaprosił wójtów gmin na obrady Sesji Rady Powiatu w Kaliszu. Dodał, że na 
sesji wyraził swoje zdanie na temat współpracy Gminy z Powiatem, realizacji wspólnych 
inwestycji, zwłaszcza drogowych. Poinformował, że gmina przejęła dużo odcinków dróg, 
które w przyszłości będą wiązać się z kosztami ich utrzymania. Dodał, że należy zwrócić 
uwagę na jakość inwestycji, należy poddać większej kontroli dokumentację wykonawczą, jak 
również wykonanie tych robót, jednak musimy wybrać, czy idziemy na jakość, czy na ilość 
wykonywanych robót. Poinformował, że Województwo Wielkopolskie przyznało w formie 
dotacji celowej w kwocie 116.250,00 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m. Dodał, że jest to kwota niższa niż w latach 
ubiegłych, natomiast wykonanie inwestycji drogowych droższe. 
 
Radny Roman Witoński stwierdził, że przede wszystkim chodzi o jakość budowy dróg. 
Dodał, że Inspektor Nadzoru powinien kontrolować  i dopilnować, aby droga była budowana 
według projektu. Jeśli w projekcie jest 20 cm podbudowy i 4 cm asfaltu to tak powinno być w 
rzeczywistości. Dodał, ze jeśli 1 cm asfaltu na szerokości 4 m - 1 km drogi kosztuje 24.000 zł 
to na kilkunastu km pieniądze będą dużo wyższe. 
 
Radna Sylwia Lazarek poinformowała, że zostały zrobione odwierty a pobrane próbki masy 
nie zgadzały się z projektem. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki stwierdził, że z przeznaczonych pieniędzy droga 
zostałaby zrobiona tylko do Czempisza. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak  dodała, że droga ta była budowana w latach 70 tych i 
nie była w tak złym stanie jak teraz po przebudowie. Zapytała kto zawinił? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że nie potrzebnie był frezowany asfalt. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak  dodała, że wykonawcy nie wiedzieli, że mają nie 
frezować asfaltu. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy dodał, że wina jest po stronie wykonawcy. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że pierwotny kosztorys był wyższy. 
Dodał, że po redukcji kosztów ostateczna wersja opiewa na kwotę 5 mln zł. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak  dodała, ze na każdej sesji zwracała uwagę, że droga 
jest źle robiona i wszyscy powinni tego dopilnować. Poinformowała, że nie powinno dojść do 
odbioru drogi. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że odpowiedzialnym za budowę drogi 
oraz głównym inwestorem jest Powiat Kaliski. Odnośnie budowy oświetlenia przystanku 
autobusowego - końcowego we wsi Przystajnia poinformował, że wiąże się z kosztami, gdyż 
to kolejna inwestycja. Dodał, że w przyszłości można skłonić się do zamontowania 
oświetlenia ledowego. Odnośnie odbioru odpadów komunalnych poinformował, że są to 



  

pojedyncze przypadki, które wyjaśnimy dlaczego pracownicy PUK nie zabierają worków z 
odpadami.  
 
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak dodała, że mieszkańcy wystawiają kosze 
wraz z workami. Kosze zostają zabrane, natomiast worki obok koszy pozostają nie zabrane. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zaznaczył, aby od razu informować o zaistniałej 
sytuacji pracowników urzędu gminy.  
Odnośnie drogi w miejscowości Fajum poinformował, że droga do państwa Pietrucha nie jest 
to drogą gminną. Dodał, że na odcinku leśnym to droga lasów państwowych, natomiast przez 
groble Skarbu Państwa. Odcinek drogi będzie wyrównany i przejezdny. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak  zapytał co z ulicą Krawczykowskiego? 
  
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że dokumentacja została wykonana i 
należy czekać. 
 
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XXVII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1520. 
 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
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