
  

P R O T O K Ó Ł   Nr XXX/17 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 26 września 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. Piotr Wolarz – Prezes ZOK sp. z o. o. Brzeziny 
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 wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, dla 
których zarządcą jest Gmina Brzeziny, 
- przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 



  

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność gminy Brzeziny, 
- sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXIX/275/2017 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 r. 

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

  
Ad.1. 
 
Otwarcia XXX sesji dokonał Przewodniczący Karol Bakacz.  
  
Przewodniczący Rady Karol Bakacz powitał przybyłych na sesję Rady Gminy –  radnych, 
sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika, radnych powiatowych Grażynę Misiak oraz 
Roberta Marszałka 
 
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 14 głosami za. 
 
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 Romana Witońskiego 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXIX  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 XXIX/17 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty  
14 głosami za. 
 
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 Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 



  

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Roman Witoński. 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. 
 
  
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.  
 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
14 głosami za. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Na obrady sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1450 przybyły Kierownik Referatu Gospodarki i 
Rozwoju Lokalnego  Kamila Biernacik oraz Katarzyna Zawadzka spółka GREEN WOOD . 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz w pierwszej kolejności udzielił głosu Katarzynie 
Zawadzkiej spółka GREEN WOOD. 
 
Katarzyna Zawadzka poinformowała o zakończonym dwuetapowym programie 
rewitalizacji. Pierwszym etapem realizacji dokumentu było podjęcie uchwały o obszarach 
rewitalizacji. Obszary rewitalizacji były poddawane  konsultacjom społecznym na terenie 
gminy Brzeziny. Przez okres jednego miesiąca można było zgłaszać uwagi. Następnie 
Uchwałą Rady Gminy zastały przyjęte tereny, które zaliczyły się do obszaru  programu 
rewitalizacji. Powyższy dokument był oceniany przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego. 
Dodała, że Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale 
przede wszystkim społeczne. Ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja 
może przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy , 
podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację 
remontów i konserwacji miejsc i obiektów służących lokalnej społeczności . Dodała, że idea 
programu rewitalizacji polega na wykrywaniu najsłabszych diagnoz społecznych, na których 
będą lokowane inwestycje. Zaplanowane przedsięwzięcia przyczynią się do pozytywnych 
zmian na obszarze rewitalizacji zarówno pod względem społecznym, jak i przestrzenno – 
infrastrukturalnym, technicznym i gospodarczym. Efektem podjętych działań 
rewitalizacyjnych będzie minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego m.in. poprzez 
działania aktywizujące, wzrost świadomości ekologicznej, stworzenie warunków do integracji 
społecznej mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych.  
 
Katarzyna Zawadzka podziękowała za współpracę Wójtowi Gminy Brzeziny Krzysztofowi 
Niedźwiedzkiemu, Kierownik Referatu i Rozwoju Lokalnego Kamili Biernacik oraz 
mieszkańcom Gminy Brzeziny. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały o 
rewitalizacji są błędy, gdyż w przedmiotowym projekcie uchwały nie wszystkie wymienione 
drogi są drogami powiatowymi. Droga nr 267 Ostrów Kaliski – Czempisz, Nr 268 Brzeziny - 



  

Włocin, nr 289 Brzeziny – Głuszyna są  drogami gminnymi. Dodała, że następną błędną 
rzeczą jest fakt, że nie we wszystkich miejscowościach są miejsca pozwalające na spotkanie 
społeczności wiejskich m.in. w Dzięciołach.  
 
Katarzyna Zawadzka odpowiedziała, że program rewitalizacji przez okres 30 dni był 
wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i był to okres na zgłaszanie uwag. 
Dodała, że firma pracuje na bazie danych, które być może nie zostały zmienione. Zwróciła 
uwagę na przyszłość, aby niezgodności zgłaszać w terminie do tego wyznaczonym. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała w jaki sposób można wnosić poprawki do programu 
rewitalizacji? 
 
Katarzyna Zawadzka odpowiedziała, że na tym etapie to poprawki muszą być dzisiaj 
naniesione i poprawione. Aby otrzymać dofinansowanie z programu dokument dzisiaj musi 
być uchwalony. Dodała, że jeśli jest wola rady w każdej chwili można aktualizować. 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę na tereny zieleni w centrum Brzezin. Dodała, że 
radni ze względu na budowę skweru w Brzezinach w ramach programu rewitalizacji 
przedłużyli umowę dzierżawy gruntu na okres jednego roku. Stwierdziła, że bezpieczniej 
umowę przedłużyć niż później wypowiadać. Zauważyła,  że połowa z programów zawartych 
w rewitalizacji może być w ogóle nie realizowana. Dodała, że z góry  jest przewidziane, że 
może w ogóle nie będzie realizowana budowa skweru. Zapytała, po co głosować na taką 
uchwałę? 
 
Katarzyna Zawadzka odpowiedziała, że  program rewitalizacji musi być uchwalony nawet 
dla realizacji jednej inwestycji. Dodała, że jeśli była robiona diagnoza społeczna, z której 
wyszły braki, to przyszła  inwestycja musi te braki i potrzeby zaspokoić. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy radni mają domniemywać, które programy będą 
realizowane? Dodała, że powinny być wszystkie programy realizowane. 
 
Katarzyna Zawadzka odpowiedziała, że jeśli się uda to powinny być wszystkie programy 
realizowane. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że byli wszyscy zapraszani na konsultację i 
wtedy można było zgłaszać uwagi. 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że radni nic nie mają przeciwko programowi 
rewitalizacji. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zwrócił uwagę, że należy przygotować plan a później 
realizować. Dodał, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za 3 czy 5 lat. 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik o godz. 14.44 opuściła obrady sesji 
 
Prezes ZOK sp. Zo. O. Brzeziny Piotr Wolarz zaapelował do mieszkańców, aby się 
zaangażowali w przygotowanie programów. Dodał, że program rewitalizacji jest po to, aby 
stworzyć możliwości dofinansowania. W Gminie Brzeziny zaplanowano wiele inwestycji 
m.in. budowa stacji uzdatniania wody w Piegonisku Wsi  i budowa oczyszczalni ścieków w 
Brzezinach.  Korzystając z miejscowości, które nie były dostosowane do jakości życia i na tej 
podstawie zbudowano ten program. Dodał, że bez tych miejscowości nie dało by się tego 
osiągnąć. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że w programie rewitalizacji nie ma 
zaznaczonych dat realizacji inwestycji. 
 



  

Katarzyna Zawadzka dodała, że realizacja inwestycji w głównej mierze będzie zależała od 
poprawnie wypełnionego wniosku. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zapytał, czy w programie mogą być dokonywane 
zmiany? 
 
Katarzyna Zawadzka odpowiedziała, że program rewitalizacji jest bardzo podobnym 
dokumentem do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. To dokument otwarty i może być 
aktualizowany, gdy np. zmienią się potrzeby gminy, czy budżet gminy. Dodała, że ten 
dokument jest podstawą do złożenia jakiego kol wiek wniosku np. do WRPO czy pomoc 
społeczną. 
 
Radna Sylwia Lazarek poinformowała, że nikt nie jest przeciwko żadnemu programowi. 
 
Prezes ZOK sp. Zo. O Brzeziny Piotr Wolarz opuścił obrady sesji o godz. 15.00. 
 
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 XXX/282/2017 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 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 Roman Witoński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXX/282/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 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 XXX/283/2017 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 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 Roman Witoński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXX/283/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 
została podjęta 14 głosami za. 
 

 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, 
dla których zarządcą jest Gmina Brzeziny 

 
Projekt uchwały Nr XXX/284/2017 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 XXX/284/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, dla których 
zarządcą jest Gmina Brzeziny  została podjęta 14 głosami za. 
 
 

 przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny 
 
Projekt uchwały Nr XXX/284/2017 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 XXX/284/2017 Rady Gminy Brzeziny z dniu 26 września 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny  została podjęta 14 
głosami za. 
 



  

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

 
Projekt uchwały Nr XXX/285/2017 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 XXX/285/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,   została podjęta 14 głosami 
za. 

 
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 

dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/286/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
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 XXX/286/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,   została podjęta 14 głosami 
za. 

 
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 

dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/287/2017 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 XXX/287/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,    została podjęta 14 głosami 
za. 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/288/2017 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 XXX/288/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,    została podjęta 14 głosami 
za. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/289/2017 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 XXX/289/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została podjęta 14 głosami 
za. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/290/2017 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 XXX/290/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została podjęta 14 głosami 
za. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/291/2017 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 XXX/291/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została podjęta 14 głosami 
za. 
 



  

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/292/2017 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 XXX/292/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została podjęta 14 głosami 
za. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/293/2017 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 XXX/293/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została podjęta 14 głosami 
za. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/294/2017 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 XXX/294/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została podjęta 14 głosami 
za. 
 

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

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/295/2017 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 XXX/295/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie   
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została 
podjęta 14 głosami za. 
 

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

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/296/2017 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 XXX/296/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie   
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,, została 
podjęta 14 głosami za. 
 

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

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/297/2017 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 XXX/297/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie   
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została 
podjęta 14 głosami za. 
 

 przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
gminy Brzeziny. 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/298/2017 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 XXX/298/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie    
przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
gminy Brzeziny, została podjęta 14 głosami za. 
 
 

  Sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXIX/275/2017 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 
r. 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXX/299/2017 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 XXX/299/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXIX/275/2017 Rady Gminy Brzeziny z 
dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 r. została 
podjęta 14 głosami za. 
 
Ad. 7,8,9 
 
 Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował: 
  

1.) można zgłaszać wnioski o wykaszanie ręczne przy drogach gminnych. 
 
 Radny Roman Witoński zgłosił Moczalec i Kolonia Kakawa 
 

2.) Zarząd Wojewódzki wyraził zgodę na wycinkę rosnących przydrożnych akacji. 
3.) W Miejscowości Pieczyska powstaje Rodzinny Plac Zabaw. Zwrócił się do radnego i 

sołtysa wsi, aby zwrócili szczególną uwagę podczas budowy Podwórka NIVEA. 
4.) Od stycznia 2018 r. segregowane odpady komunalne będą odbierane i w zamian 

będzie pozostawiony worek. Do Końca 2017 r. pozostaje na dotychczasowych 
warunkach. 

 
Radny Roman Witoński zapytał, gdzie można odbierać worki? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że w Urzędzie Gminy pok. Nr 15 
lub u sołtysa. Dodał, że w październiku pierwszy raz zabierają popiół. 
 
5.) W sobotę o godz. 16.00 odbędzie się Powiatowe Spotkanie z Kulturą połączone z 

obchodami 40 – lecia Kapeli Ludowej Brzeziny i 20 – lecia zespołu pieśni 
Brzezinianki. Na uroczystości będą wręczane Medale dla członków kapeli i zespołu, 
m.in. Zasłużony dla Gminy Brzeziny.  

6.) W miejscowości Opatówek powstała poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla 
dzieci i młodzieży.  

7.) W miejscowości Ostrów Kaliski od 1 września 2017 r. funkcjonuje placówka 
interwencyjna im. Aniołów Stróżów. Placówka mieści się w budynku po byłej Szkole 
Podstawowej. Obecnie organem zarządzającym placówką jest CARITAS. Czas 
pobytu wychowanków w placówce to max. 3 miesiące. W niektórych przypadkach 
może wydłużyć się do 6 m-cy. Jest przeznaczona dla 14 wychowanków od 10 do 18 
roku życia. W przypadku rodzeństwa także dla dzieci młodszych. Oficjalne otwarcie 
nastąpi w późniejszym terminie. 



  

8.) W dniu 14.09.2017 r. miała odbyć się kolejna rozprawa o zasiedzenie. Jednak nie 
została powiadomiona jedna ze stron postępowania – Powiat, Skarb Państwa i sprawa 
się nie odbyła. Następna rozprawa została ustalona na 28 września 2017 r. 

9.) Zwrócił się do sołtys wsi Czempisz, odnośnie udzielenia pozwolenia wodno – 
prawnego dla właściciela Stawów Dzikie Nowe Panu Kamilowi Bartosiewiczowi. 
Dodał iż sprawa jest już zakończona. Decyzja jest wydana o zakończeniu pozwolenia 
wodno  prawnego. Dotyczy rowu „R0” do ujścia rzeki Jamnicy. Z informacji wynika, 
że do obowiązków użytkownika będzie należało  m.in. czyszczenie i konserwacja 
dalszej części rowów R- O i R-O2 na długości od przepustu pod drogą powiatową nr 
4634 P do ujścia rzeki Jamnicy raz na trzy lata. Dodał, że decyzja jest wydana na 20 
lat. 

10.) Budowa chodnika  ul. Bolesława Chrobrego i Władysława Sikorskiego ok. 120 
m. w kwocie około 40.000,00 zł 

11.) Złożono wspólną deklarację w porozumieniu z Nadleśnictwem Kalisz na przebudowę       
drogi leśnej w miejscowości Jagodziniec z dofinansowaniem Nadleśnictwa Kalisz około 
60.000,00 zł. Wartość całego zadania to kwota około 200.000,00 zł 
12.) W dniach 29 i 30 września oraz 1 października odbędą się Mistrzostwa Polski w 
kolarstwie szosowym. Dodał, że w tym czasie będą utrudnienia na drodze Brzeziny – 
Zajączki. 
13.) Powiat Kaliski zwrócił się do Wójta o współfinansowanie zakupu pulsacyjnych 
świateł przy najbardziej niebezpiecznych miejscach dla pieszych - przy szkołach. 
Instalacje jednego oświetlenia to koszt od 6.500,00 zł. brutto. W gminie Brzeziny 
wytypowano 2 przejścia dla pieszych: przy budynku Gimnazjum oraz przy Szkole 
Podstawowej w Czempiszu.  
14.) Zaproponował spotkanie z Komisją Bezpieczeństwa i z Komendantem Miejskim 
Policji w Kaliszu odnośnie złożonego wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu w 
kwocie 5.000,00 zł. Dodał, że gmina często zwraca się z prośbą do komendy miejskiej o 
zabezpieczenie terenu na organizowanych imprezach gminnych. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak  zgłosiła sprzeciw. Dodała, że Miejski Komendant 
Policji nie powinien bać się trudnych tematów i powinien przyjechać na sesję. 
Zaznaczyła, że chce uczestniczyć na Komisji Bezpieczeństwa. 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że komisje otwarte są dla wszystkich. 
 
14.) Wpływają wnioski do Urzędu Gminy, które stopniowo są realizowane. Dodał, że jest 
mało wniosków wpływa od Radnych i Sołtysów. 
 

Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak prosi o odpowiedź na pisma, które zostały 
przygotowane wraz z radną i złożone do Urzędu Gminy.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że mieszkańcom na wnioski      
odpowiadamy pisemnie, natomiast na wnioski sołtysów i radnych odpowiadamy na sesji. 
Dodał, że zadania ze Strategii Gminy Brzeziny są stopniowo realizowane. 
 
Radna Sylwia Lazarek przypomniała o wniosku złożonym na Komisji w sprawie 
utwardzenia drogi kamieniem w Czempiszu do Pana Gajderowicza. 
 
Radny Sylwester Nowak w imieniu własnym i mieszkańców wsi Dzięcioły za 
zorganizowanie corocznego festynu rodzinnego. Dodał, że szkoda, że w tym czasie nie ma 
dnia wolnego od imprez w gminie, bo w tym samym czasie była organizowana podobna 
impreza w Brzezinach.  Festyn w Dzięciołach jest organizowany 14 lat i nigdy nie był 
finansowany z budżetu gminy.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zaproponował, aby opracować dla każdej wioski plan 
odnowy miejscowości, aby skorzystać z dofinansowania np. na tego  rodzaju imprezy. 



  

 
Radny Sylwester Nowak dodał, że każda zarobiona złotówka nie jest zmarnowana. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że w przyszłym roku jest wiele imprez i 
podobnie jak Ostrów Kaliski można skorzystać ze środków unijnych. Poinformował, że 
wykonanie projektów wymaga dużo pracy i czasu. Zwrócił się do mieszkańców wsi o pomoc 
w składaniu wniosków.  
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że łatwiej jest przygotować historię Ostrowa Kaliskiego niż 
wsi Dziecioły.  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że należy zebrać materiały, 
zdjęcia, sprawozdania. Są organizacje pozarządowe, które mają dokumenty działalności: Koło 
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna. 
 
Z- ca wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że historia wsi może być bogatsza lub 
uboższa. 
 
Radny Roman Witoński zauważył, że nie dostał odpowiedzi na zadane pytanie na Komisji 
Rewizyjnej odnośnie transportu do szkoły dzieci 4- ro letnich. Składa ustny wniosek, aby 
dzieci były dowożone w ramach wolnych miejsc. Dodał, że tak jest w Gminie Godziesze. 
 
Sołtys Ewa Nowak zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy, aby złożył zawiadomienie do 
firmy PUK żeby każda wioska odpady niebezpieczne składowała przed swoją salą OSP. Dla 
Ostrowa Kaliskiego, Pieczysk i Zagórnej wytypowana jest sala OSP Zagórna. Firma PUK 
zabrała tylko typowe opony. Pozostałe opony zostały. Mieszkańcy wsi Zagórna zabrała swoje 
opony a pozostałe zostały. Zapytała, co z nimi zrobić? 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak poinformował, że utworzyły się spływy 
kajakowe lecz nie było dojścia do rzeki.  Dodał, że dzięki Z- cy Wójta Zbigniewowi 
Słodowemu w Przystajni zostały pousuwane krzaki a Pan Gotfryd wyrzeźbił piękny stół i  
ławkę. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zwróciła się do Wójta Gminy o doprecyzowanie 
przepisów związanymi ze śmieciami wielogabarytowymi. W umowie każdy może oddać 100 
kg. odpadów budowlanych . Dodała, gdyby wszyscy wystawili nie było tematu ale by może 
było 5 worków i ondulina. Pracownik nie powinien mówić, że za długo pracuje, bo ma za to 
zapłacone. Zapytała, co rolnicy mają zrobić z oponami ciągnikowymi?  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że opony ciągnikowe należy 
oddać w zamian za nowe. Dodał, że podobnie jest z lekami przeterminowanymi czy 
akumulatorami. Z ustawy wynika, że opony zabiera ten, kto sprzedaje. Poinformował, że 
firma PUK zabierze odpady wielogabarytowe ale za dodatkową opłatą. 
 
Z-ca wójta Zbigniew Słodowy odniósł się sołtys wsi Zagórna Ewy Nowak. Dodał, że nic nie 
zmieni, jeśli składowisko będzie wyznaczone w każdej wsi. Jeśli ktoś będzie chciał zawieźć 
opony do Zagórnej to i tak zawiezie.  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zadeklarował pomoc w odbiorze opon we 
wsi Zagórna. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zwróciła uwagę, że wiatr powoduje awarię prądu we 
wsi. Przyczyną są prawdopodobnie są opadające gałęzie nad przewodami. Zapytała, kto 
powinien usunąć. Dodała, że dzwoniła do elektrowni i w odpowiedzi usłyszała, że Urząd 
Terytorialny. W okresie jesienno – zimowym może być więcej braku  niż dostępu energii. 
 



  

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że należy złożyć wniosek o 
przebudowę linii energetycznej. 
 
Z-ca wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że prace pod liniami wykonuje 
wyspecjalizowana firma. 
 
Sołtys wsi Fajum Lesław Kaczmarek poinformował, że ta sama sytuacja była we wsi 
Fajum. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do wniosku radnego Romana 
Witońskiego odnośnie dowozów. Zaznaczył, że z ustawy o systemie oświaty wynika, że 
gmina nie ma obowiązku dowozu do szkół dzieci  4  letnich. 
 
Z-ca wójta Zbigniew Słodowy dodał, że przewoźnik nie pozwoli dzieciom wejść do 
autobusu bez ważnego biletu. 
 
 
Ad.10  
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XXX sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1610. 
 
 

Przewodniczący obrad     Protokolant 
 

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


