
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXIX/17 

 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 31.07. 2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 13.  
 
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 
4. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
5. Krzysztof Nosal – Starosta Powiatu Kaliskiego 
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: 

- Sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 
XXVIII/235/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 
2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 r., 

- Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 
realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4632P Brzeziny – Przystajnia etap I”, 

- Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie operacji pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnej  
poprzez budowę stacji uzdatniania wody w  miejscowości 
Piegonisko Wieś oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, 

- Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji „Przebudowa istniejących domków 
letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na 
terenie gminy Brzeziny”, realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 



  

- Zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny 

na lata 2017 -2026, 
- Wyrażenia zgody na przekazywanie trwałego zarządu 

nieruchomości między jednostkami organizacyjnymi, 
- Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, 
- Upoważnienia Wójta Gminy Brzeziny do zawarcia umowy 

użyczenia ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w 
Świerczynie, 

- W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Brzeziny, 

- Przystąpienia Gminy Brzeziny do projektu konkursowego oraz 
wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji 
projektu konkursowego „Integracja i aktywizacja społeczno – 
zawodowa w powiecie kaliskim” realizowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 -2020, Osi priorytetowej7: Włączenie społeczne , 
Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałnie7.1.2.Aktywna 
integracja. 
 

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXIX sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję nadzwyczajną Rady Gminy –  wójta, zastępcę wójta, sekretarza, 
skarbnika, starostę powiatu kaliskiego, radnych Gminy Brzeziny, sołtysów 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 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Andrzeja Molkę. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 13 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz w pierwszej kolejności udzielił głosu Staroście 
Powiatu Kaliskiego Panu Krzysztofowi Nosal. 
 
Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal podziękował za zaproszenie na Sesję Rady 
Gminy. Poinformował, że odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Przystajnia odnośnie 
poszerzenia drogi we wsi Przystajnia. Dodał, że w przyszłym roku jest możliwość pozyskania 
pieniędzy na przedmiotową drogę. Proponowana kwota to 30.000,00 zł ze samorządu Gminy 
Brzeziny i 100.000,00 zł z Powiatu Kaliskiego. Ze wstępnego kosztorysu wynika, że z tych 
pieniędzy można poszerzyć około 3 km drogi. 
 



  

Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał w których miesiącach rozpoczną się 
prace poszerzenia drogi? 
 
Starosta Powiatu Kaliskiego Krzysztof Nosal odpowiedział, że niezwłocznie. Dodał, że na 
dzisiejszej Sesji Rady Powiatu pieniądze zostaną zatwierdzane i będą dysponowane. Zostanie 
uruchomiona procedura przetargowa i będą rozpoczynane prace. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że prace poszerzenia drogi w 
Przystajni opóźniły się dlatego, że była możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych. 
Poinformował, że zostały podjęte działania w kwestii budowy oczyszczalni ścieków, gdyż 
wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego nie został zaakceptowany. Nasz wniosek 
został oceniony na 48 pkt na możliwość uzyskania 60 pkt.  Należy więc dobudować odcinek 
kanalizacji, aby uzyskać dodatkowe punkty. Podziękował Staroście Kaliskiemu Panu 
Krzysztofowi Nosal za przybycie i wsparcie w działaniach. 
 
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal opuścił obrady sesji o godz. 1325 

 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz  poinformował, że protokół nr XXVIII/2017 został 
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy, była również możliwość zapoznania się z jego 
treścią na posiedzeniu 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 XXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty 13 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Oświaty. Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Anna Mituła. 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. Została podpisana umowa na przebudowę sieci kanalizacji w miejscowości Jagodziniec 
w ramach działania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji w miejscowości Jagodziniec”. Wartość 
projektu budowlanego jednego odcinka we wsi Jagodziniec wynosi 29.520,00 zł. 

2. W dniu 01.08.2017 r zostanie ogłoszony przetarg na budowę stacji uzdatniania wody 
pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Ostrzeszów – 
Błaszki i dróg powiatowych w miejscowości Brzeziny”. Gmina Brzeziny została 
poinformowana o przystąpieniu do realizacji projektu do wyrażenia stanowiska w 
przedmiotowej sprawie do WZOW w Poznaniu. W projektowanym rondzie przewiduje 
w centralnym punkcie wyspę środkową o średnicy 25 m, wymianę kanalizacji 
deszczowej, ciągi piesze i rowerowe oraz wymianę nawierzchni. Według wstępnych 
założeń WZDW  realizacja tej inwestycji może nastąpić w 2018 roku.  

3. Zmiana inwestycji drogowych spowodowana jest brakiem uzyskania własności terenu 
gruntu w miejscowości Piegonisko Wieś. Podobna sytuacja jest we wsi Jagodziniec. 
Prace  inwestycji drogowych zostaną rozpoczęte wtedy, gdy gmina będzie miała akt 



  

własności gruntu. Wniosek był składany na 4 odcinki we wsi: Piegonisko Wieś, 
Jagodziniec, Pieczyska i Wrząca. Jest zgoda Departamentu Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu. W miejscowości Jagodziniec to odcinek 360 m drogi. 
Kosztorys natomiast opiewa na kwotę 80.000,00 zł brutto. Drugi odcinek to droga w 
miejscowości Pieczyska. We wsi Jagodziniec zmodernizowano 600 m drogi gminnej. 

4. W dniu 13 lipca gmina dostała zawiadomienie w sprawie wydania decyzji na realizację 
inwestycji drogowych (budowy ronda). Szansa budowy ronda jest w przyszłym roku. 

5. Dzisiaj do godz. 16.00 kończy się głosowanie na Podwórko Talentów NIVEA w 
Pieczyskach. Do rozlosowania jest 20 placów zabaw. Obecnie jesteśmy na 3 miejscu. 
Duży wkład pracy mieszkańców, radnego wsi, sołtysa wsi, pracowników urzędu oraz 
koordynatora, który zajmował się organizacją głosowania. 

6. Do sprzedaży 3 lokale mieszkalne i 5 użytkowych po dawnej weterynarii przy ul. 21 -go 
Stycznia w Brzezinach. Przy wpłacie jednorazowej za lokale mieszkalne jest bonus 30% 
wartości wyceny lokalu. Wycena budynków od 26.000 zł do 69.000 zł brutto oraz 
dodatkowo wycenione zostały działki. Prawo pierwokupu mają najemcy lokali. 

7. Ogłoszono przetarg na domki letniskowe w Brzezinach pn.: „Przebudowa istniejących 
domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy 
Brzeziny”. Rozstrzygnięcie przetargu  07.08.2017 r. 

8. W dniu 01.08.2017 r zostanie ogłoszone zamówienie - Budowa stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wymiana odcinka sieci wodociągowej - SUW 
Piegonisko Wieś. w ramach operacji: „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez 
budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska". 

9. Trwają prace remontowe w szkołach na terenie gminy Brzeziny. W Zespole Szkół 
Podstawowych w Brzezinach modernizowane są sanitariaty na trzech piętrach, trwają 
prace remontowe w Szkole Podstawowej w Aleksandrii, natomiast w Szkole 
Podstawowej w Sobiesękach zostały wymienione okna w sali gimnastycznej. Został 
odnowiony budynek po starej szkole rolniczej w Brzezinach. Odmalowany został skwer 
z pomocą członków Koła Myśliwskiego „Szarak”. 

10. Kolejne projekty ze środków europejskich. Do końca listopada składanie wniosków w 
ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania. Do wykorzystania 218.000,00 zł 
skierowane na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Świerczyna, Przystajnia Kolonia. 

11. Została podpisana w Starostwie Powiatowym w Kaliszu umowa na pożyczkę na 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Brzezinach (budynek Urzędu 
Gminy, Ośrodka Zdrowia i Gimnazjum) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

12. Zakończono budowę I etapu oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Brzezinach w kwocie 
74.000,00 zł. 

13. Projekt budowy nowych odcinków i wymiany instalacji elektroenergetycznych dotyczy 
miejscowości Fajum od Kaplicy do Państwa Pędziwiatr, Ostrów Kaliski, Zagórna, 
Piegonisko Wieś, Czempisz w okolicy skrzyżowania do Państwa Spiżak. 

14. Zakupiono samochód strażacki Mercedes VITO  rok 2005 za kwotę 20.000,00 zł  dla 
gminy Brzeziny, który obecnie jest w dyspozycji OSP Brzeziny. Natomiast 
zezłomowany zostanie samochód volkswagen LTK z 1989 r, który jest własnością OSP 
Brzeziny. Dodał, że został ogłoszony przetarg na sprzedaż samochodu STAR - 266, 
którego Gmina jest właścicielem. Rzeczoznawca wycenił na kwotę 5.412,00 zł, za 
wycenę zapłacono 260,00 zł 

15. Realizujemy projekt z dofinansowania europejskiego dla osób integracja i aktywizacja 
społeczna zawodowa w powiecie kaliskim w porozumieniu z 7 gminami. Wiodący 
partner to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Brzeziny, Opatówek, 
Stawiszyn, Koźminek, Liskowa, Cekowa i Fundacja AKME. Wartość projektu określona 
została na kwotę 212.600,00 zł, z czego gmina Brzeziny finansuje 5%, natomiast 95 % z 
funduszy europejskich. 

16. Gmina zwróciła się do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu w sprawie przyjęcia 



  

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny. Dodał, że ostateczny termin to 
31.10.2017 r. 

17. Został złożony wniosek do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego o przyznanie 
dofinansowania na odnowienie pomnika pamięci 16 obywateli Polskich. Niestety 
wniosek pn.: „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc 
pamięci” nie otrzymał wystarczająco ilości punktów w związku z tym nie uzyskał 
pozytywnej decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

18. Zadania ze Strategii Rozwoju Gminy do 2019 roku będą stopniowo zrealizowane. 
Została jedna nie zrealizowana inwestycja – budowa drogi w miejscowości Pieczyska w 
latach 2015/2016, która została przesunięta na lata 2018 – 2019. 

 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 
jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz ogłosił 10- cio minutową przerwę. 
 
Sołtys wsi Piegonisko Pustkowie Ludwicki Bogdan i sołtys wsi Piegonisko Wieś Zdzisław 
Figas opuścili obrady sesji o godz. 1410. 
 

Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

  Sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVIII/235/2017 Rady 
Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy 
Brzeziny na 2017 r., 

 
Projekt uchwały Nr XXIX/271/2017 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 XXIX/271/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy Brzeziny z 
dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 r., została 
podjęta 13 głosami za. 

 
 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 

pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P Brzeziny – Przystajnia 
etap I”, 
  

Projekt uchwały Nr XXIX/272/2017 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 XXIX/272/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P Brzeziny – Przystajnia etap I”, została podjęta 
13 głosami za. 
 
 



  

 Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
operacji pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnej  poprzez budowę stacji 
uzdatniania wody w  miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenia stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, 
  

  
Projekt uchwały Nr XXIX/273/2017 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 XXIX/273/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie  
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. 
„Poprawa stanu gospodarki wodnej  poprzez budowę stacji uzdatniania wody w  
miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020,  została podjęta 13 głosami za. 
 
 

 Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających 
infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny”, realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 
 

  
Projekt uchwały Nr XXIX/274/2017 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 XXIX/274/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji 
„Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę 
turystyczną na terenie gminy Brzeziny”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 została podjęta 13 głosami za. 
 
 

 Zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
 
  
Projekt uchwały Nr XXIX/275/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 
Uchwała Nr XXIX/275/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie   
zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 13 głosami za. 
 

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

Projekt uchwały Nr XXIX/276/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 
Uchwała Nr XXIX/276/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie   
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 
została podjęta 13 głosami za. 
 

 Wyrażenia zgody na przekazywanie trwałego zarządu nieruchomości między 
jednostkami organizacyjnymi, 
 

  
Projekt uchwały Nr XXIX/277/2017 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 XXIX/277/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazywanie trwałego zarządu nieruchomości między 
jednostkami organizacyjnymi została podjęta 13 głosami za. 
 
  

 Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 
  
Projekt uchwały Nr XXIX/278/2017 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 XXIX/278/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej została podjęta 13 głosami 
za. 
 

 Upoważnienia Wójta Gminy Brzeziny do zawarcia umowy użyczenia ze 
Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczynie 

  
Projekt uchwały Nr XXIX/279/2017 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 XXIX/279/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie  
upoważnienia Wójta Gminy Brzeziny do zawarcia umowy użyczenia ze 
Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczynie została podjęta 13 głosami 
za. 
 

 W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeziny, 
 

  
Projekt uchwały Nr XXIX/280/2017 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 XXIX/280/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie w 
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeziny została podjęta 13 głosami za. 
 
 



  

 
 

 Przystąpienia Gminy Brzeziny do projektu konkursowego oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego 
„Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie kaliskim” 
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 -2020, Osi priorytetowej7: Włączenie społeczne , 
Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałnie7.1.2.Aktywna integracja 

 
  
Projekt uchwały Nr XXIX/281/2017 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 XXIX/281/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie w 
sprawie  przystąpienia Gminy Brzeziny do projektu konkursowego oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Integracja i 
aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie kaliskim” realizowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Osi 
priorytetowej7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, 
Poddziałnie7.1.2.Aktywna integracja została podjęta 13 głosami za. 
 
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 Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował: 

 trwają prace porządkowe przy drogach gminnych,  
 Zwrócił się do radnego Janka Niedźwiedzia, aby odcinek drogi - 490 m, od drogi 

powiatowej w kierunku Jagodzińca wpisać do sieci dróg leśnych. Dodał, że Gmina 
Brzeziny i Starosta Kaliski są zainteresowani przebudową odcinka drogi na 
pograniczu powiatu kaliskiego i sieradzkiego (Fajum – Kamieniki). Jest to odcinek 
około 1200 m. W porozumieniu z Nadleśnictwem Złoczew, Nadleśnictwem 
Przedborów, Wójtem Gminy Czajków, Brąszewice i Brzeziny oraz ze Starostwem 
Powiatowym Sieradz i Kalisz. Odbyły się dwa spotkania w Nadleśnictwie w 
Złoczewie. Poinformował, że właścicielem odcinka drogi jest Nadleśnictwo Złoczew, 
ale chętni do wspólnego złożenia wniosku są ościenne gminy i Starostwo Powiatowe 
Kalisz i Sieradz. Drugim odcinkiem przebudowy drogi jest doga Kamieniki – Narty 
około 500 m. Dodał, że te dwa odcinki drogi są łącznikiem gminy Brąszewice, 
Czajków i Brzeziny. Środki finansowe na przedmiotową inwestycję Nadleśnictwo ze 
Złoczewa zamierza pozyskać z funduszu leśnego, którego dysponentem jest 
Generalny Dyrektor Lasów Państwowych. 

 
 
Radny Jan Niedźwieź poinformował, że na obecną chwilę złożony został wniosek na 
odcinek drogi do Sobiesęk. Dodał, że Nadleśnictwo Kalisz zwróci się do Gminy Brzeziny o 
dodatkowe informacje wpisane do wniosku. 
 



  

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał,  że dołoży wszelkich starań aby się tą 
inwestycją zająć. Poinformował, że zrealizowane inwestycje do odcinek drogi we wsi 
Jamnice i Fajum. 
 
 

 W dniu 20 sierpnia 2017 odbędą się dożynki gminne. Dodał, że stoły biesiadne 
przygotuje wieś Piegonisko Pustkowie, Zajączki oraz Ostrów Kaliski. Zwrócił się do 
sołtysów, aby postarali się zorganizować sprzęt rolniczy z poszczególnych wiosek a 
później zaprosić rolników do wspólnego biesiadowania podczas dożynek. 
Poinformował, że podczas dożynek będą wręczane odznaczenia Zasłużony dla Gminy 
Brzeziny. 

 
Na obrady sesji o godz. 14.45 przybyła Pani Małgorzata Doryń 
 

 W dniu 30.07.2017 r odbył się festyn Smaki LGD w partnerstwie z czterema  
gminami. Podziękował za organizację pracownikom biura LGD, Kierownikowi Pani 
Karolinie Figas, oraz Prezesowi Panu Zbigniewowi Słodowemu. 

 W dniu 26.08.2017 r. organizowana jest impreza prozdrowotna – promocja zdrowej 
żywności – akcja przeciwko chorobom nowotworowym oraz zagrożeń żywności 
modyfikowanej GMO czy szczepionek. Zaproszeni goście to: Robert Wagner, dr 
Jarosław Sachajko, dr Andrzej Vogt, Jerzy Zięba, dr Hubert Czerniak, Marta Dul oraz 
Janusz Nawolski. Dodał, że Gmina Brzeziny wchodzi z powiatem Kaliskim i 24 
gminami powiatu kaliskiego w trzy letni projekt europejski: wirusowe zapalenie 
wątroby typu B i C oraz czerniaka. 

 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz udzielił głosu Pani Małgorzacie Doryń. 
 
Pani Małgorzata Doryń zwróciła uwagę na termin odpadów komunalnych. Dodała, że w 
tym miesiącu jest odstęp 6- cio tygodniowy odbioru śmieci zmieszanych. Zwróciła się do 
Rady Gminy, aby w przyszłym roku przy planowaniu odbioru odpadów komunalnych 
wprowadzić aby w okresie letnim w miesiącach:  czerwiec, lipiec i sierpień odbiór był co 2 
tygodnie. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że to się wiąże z kolejnym 
przetargiem za cztery lata. Dodał, że w dniu 29 maj 2017 roku rozstrzygnięto przetarg na 
okres czterech lat na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Wygrało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Kaliszu od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. jest  odbiór raz w miesiącu 
odpadów zmieszanych według ustalonego harmonogramu. Taka zmiana wymaga zgody Rady 
Gminy i firmy PUK oraz dodatkowych kosztów dla mieszkańców gminy. 
  
Pani Małgorzata Doryń zadeklarowała, że może zapłacić wyższą kwotę, ale nie dla całej 
gminy aby w przyszłym roku odbiór odpadów zmieszanych w okresie letnim był 2 razy w 
miesiącu.  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, aby porozumieć się z firmą 
PUK. Dodał, że można dodatkowo dopłacić i odbiorą odpady zmieszane co 2 tygodnie. 
 
Pani Małgorzata Doryń odpowiedziała, że firma PUK przyjedzie tylko na zlecenie gminy.  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że nie chce obarczać mieszkańców 
gminy na dodatkowe koszty, gdyż większość z nich nie wyraża zgody. Dodał, że od stycznia 
2018 r stawka co miesięczna za odbiór odpadów komunalnych i tak wzrośnie. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy wystawiony dodatkowo worek z odpadami 
zmieszanymi zostaną zabrane? 



  

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że należy uzgodnić z firmą. 
 
Pani Małgorzata Doryń dodała, że w dniu wyznaczonym zabiorą każdą ilość. 
 
  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że firma zabierze każdą ilość 
wystawionych śmieci segregowanych. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy dodatkowe niesegregowane odpady też zabiorą?  
 
Radny Sylwester Nowak zwrócił uwagę, że w ubiegłym miesiącu przy posesji 13 A i 13 B 
stały 2 kosze , z czego zabrali tylko jeden. Dodał, że rozmawiał z pracownikiem i na tym się 
skończyło –  pracownicy PUK – u kosza nie zabrali . 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy  stwierdził, że pracownicy mogli pomyśleć, że to 
dodatkowy kosz. W umowie jest zapisane, że odbierają jeden kosz. Jeśli zaistnieje taka 
sytuacja należy zgłosić do pracownika urzędu, który się zajmuje. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił uwagę, żeby terminy były co 
miesięczne jednakowe, np. przed 20 lub po 20 - tym każdego miesiąca. Dodał, że odbiór 
odpadów zmieszanych w miesiącu czerwcu był 24, później 4 lipca i 17 sierpnia. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy  dodał, że to tylko okres przejściowy między 
przetargami 
 
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIX 
nadzwyczajną sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1515. 

 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

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


