
 

 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXII/17 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 16 listopada 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
3. Marian Kasperski – Sekretarz Gminy Brzeziny 
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. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności 
oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny oraz opinia 
Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie 
skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, o której mowa w § 2 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, 
poz.634). 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
- szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego przez Gminę, 
- uchylenia Uchwały Nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014 -
2020, 
- uchylenia Uchwały 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, 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacje zadania pod nazwą 
„Remont drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny – Przystajnia etap I”, 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla pieszych przy szkołach w 
miejscowości Czempisz i Brzeziny”, 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ 
Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” 
realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finasowanie inwestycji 
„Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną 
na terenie gminy Brzeziny” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014  - 2020, 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026 
- ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 
- określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych, 
- określenia stawek podatku od nieruchomości, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 
Aleksandrii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Aleksandrii, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 
Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 
Sobiesękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sobiesękach, 
-   uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 rok”. 
 
8. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
9. Odpowiedzi na interpelacje . 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zakończenie obrad.   
 
Ad.1. 
 
 Otwarcia XXXII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, radnych Powiatu Kaliskiego 
sołtysów, wójta gminy, skarbnika, sekretarza. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu punktu po sprawozdaniu z działalności Wójta w okresie 
międzysesyjnej, który otrzymuje brzmienie: „zaopiniowanie dróg do wniosku o udzielenie w 
roku 2018 dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowie dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych” oraz dodaniu projektu uchwały w sprawie: 
 
-  Wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu, 
 
Do w/w propozycji zmiany w porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  
z proponowaną zmianą w porządku. 
 



  

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 15 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Krawczyka 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXXI  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 XXXI/17 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty 15 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 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 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte 15 głosami 
za. 
 
Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.    
 

1.  W dniu 14.11.2017 r. w  Starostwie Kaliskim wraz ze Skarbnikiem Gminy Ewą 
Wabnik  podpisano umowę na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej z 
Wicewojewodą Wielkopolski Marleną Maląg w obecności Starosty Powiatu 
Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz samorządowców z terenu powiatu kaliskiego. 
Wicewojewoda poinformowała, że resort zdrowia zakłada przekazanie 134 mln zł w 
skali kraju na różne działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Podejmowane są też 
działania przez Ministerstwo Zdrowia, które będą miały na celu dotarcie do małych 
miejscowości przez tzw. dentobusy. Środki finansowe na gabinet profilaktyki 



  

zdrowotnej trafią do Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Łączna kwota 
dofinansowania dla gmin z powiatu kaliskiego wyniesie 245 tys. zł. 

2. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych, powiatowych, polegające na 
wykaszaniu traw, wycinaniu krzewów wykonywanych przez pracowników w ramach 
robót publicznych  oraz zbieraniu odpadów komunalnych przez pracowników w 
ramach robót publicznych. Prace trwają na odcinku drogi powiatowej Brzeziny – 
Aleksandria na odcinku drogi Brzeziny -  Chudoba. 

3. W dniu 14 listopada  2017 r .w Kaliszu podpisano akt notarialny sprzedaży  
nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 3 budynku weterynarii przy ul. 21 – Stycznia w 
Brzezinach Pani Natalii Białek. Nieruchomość na parterze 62 m2 składająca się z 
kuchni, 4 pokoi, łazienki i wiatrołapu wraz z przynależną piwnicą. Cena lokalu z 
bonifikatą 30 % to kwota 36.990,80 zł. Dodatkowo cena gruntu w kwocie 5.156,00. 
Do ceny zakupu mieszkań doliczane zostały pozostałe koszty poniesione przez Gminę. 
Koszty wyceny lokalu i gruntu, koszty inwentaryzacji budowlanej oraz koszty 
geodezyjnego podziału działki. Łącznie do zapłaty 44.509,40 zł. 

4. Zwrócono się z pismem do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu w sprawie nadmiaru wody w rzece Pokrzywnica i cofaniu się wody z 
rzeki do rowu melioracyjnego i pól w miejscowości Aleksandria, Wrząca, Zajączki, 
Brzeziny. Poinformowano, że obecnie na cieku Pokrzywnica trwają prace 
konserwacyjne, polegające na wykoszeniu skarp oraz odmulaniu. Dodał, że w b.r. do 
melioracji są przewidziane wszystkie cieki występujące na terenie gminy Brzeziny. W 
dalszej części poinformowano, że do podwyższenia stanu wód nie tylko w gminie 
Brzeziny, ale w całym kraju przyczyniły się występujące duże opady deszczu. 
Odpowiadając na wniosek Komisji Rolnictwa poinformował, że wycinka drzew na 
skarpach jest bardzo trudna. Usunięcie drzew wiąże się z kontrolą Regionalnej 
Ochrony Środowiska, dodał, że dużym problemem są bobry, które są pod ochroną, 
powodujące tamy na rzekach, robiąc zapadliska. Rozebranie tamy bobrowej wiąże się 
z uzyskaniem decyzji RDOŚ.  

5. Trwają prace budowlane budowy stacji uzdatniania wody w Piegonisku-Wsi przez 
Zakład Obsługi Komunalnej Sp. z.o.o w Brzezinach, który w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargowego jest wykonawcą przedmiotowej inwestycji dofinansowanej ze środków 
europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 
operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W dniu 21 czerwca 2017 roku Wójt 
Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki i Skarbnik  Gminy Brzeziny Ewa Wabnik 
podpisali umowę  na dofinansowanie środkami Unii Europejskiej z Urzędem 
Marszałkowskim, w którego imieniu umowę podpisał V-ce Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski w obecności Dyrektora Departamentu PROW 
UM w Poznaniu Izabeli Mroczek.   Początkowo zakładano dłuższy termin realizacji, 
ale w związku z innym przebiegiem inwestycji gminnych oraz terminem zakończenia 
prac budowlanych i osiągnięcie założeń rozruchowych stacji nastąpi wiosną 2018 
roku.  

6. Zakończono procedury przygotowawcze przebudowy drogi gminnej w miejscowości 
Pieczyska. Umowa została podpisana na wykonanie 776 m odcinka drogi. 

7. Zakończono procedurę przygotowania przebudowy chodnika na ul. Bolesława 
Chrobrego oraz Władysława Sikorskiego na działce Nr 255 w Brzezinach. 

8. W dniu 26 listopada 2017 r. nastąpi oficjalne oddanie Podwórko Talentów NIVEA w 
miejscowości Pieczyska, na które zaproszono pracowników Urzędu Gminy, szkół, 
biblioteki, mieszkańców Pieczysk, radnych, sołtysów oraz mieszkańców Gminy 
Brzeziny. 

9. W dniu 5.11.2017r. odbyło się uroczyste oddanie drogi  gminnej pod nazwą 
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ul Klonowa oraz część ul 
Jodłowej i Dębowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla 
operacji typu „ Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 
„wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową 



  

wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. Uroczystość odbyła się z udziałem Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Wicestarosty Powiatu Kaliskiego Jana 
Adama Kłysza, Radnych Powiatu Kaliskiego Grażyny Misiak i Renaty Szulc, 
Przewodniczącego Rady Gminy Karola Bakacza wraz z radnymi, sołtysami z terenu 
gminy, dyrektora GOK- u Przemysława Sułka. Poświęcenia drogi dokonał ks. 
Włodzimierz Muszalski. Podczas spotkania Wicemarszałek Województwa  
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski poinformował o planowanej w przyszłym roku 
budowie ronda w Brzezinach. 

10. Przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2018 rok. Odniósł 
się do głosowania podczas komisji projektów uchwał podatkowych. Poinformował, że 
projekt budżetu jest przygotowany pod kontem planowanych podatków. Dodał, że 
wzrost podatku w stosunku rocznym nie jest wysoki. 

 
Skarbik Gminy Ewa Wabnik poinformowała, że kwoty podatku są ruchome, jedni kupują, 
inni sprzedają. Dodała, że są podwyżki a wpłaty są niższe. 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że to niosą za sobą podwyżki. Im wyższe podatki tym 
większa zaległość w płaceniu podatków. 
 
Skarbik Gminy Ewa Wabnik poinformowała, że od czterech lat nie wzrosły podatki od 
działalności. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że są dwa rodzaje podatków 
od działalności: jeden od gruntów a drugi od budynków. 
 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że wzrasta jeden i drugi podatek. Dodała, że są to już 
maksymalne stawki ustawowe. 
 
Skarbik Gminy Ewa Wabnik poinformowała, że zaistniała pomyłka,  podatek związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków nie wzrasta. Pozostaje kwota 19,64 zł.   
                                                    
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że złożone wnioski mieszkańców 
zostały zrealizowane lub do uwzględnione do realizacji w budżecie gminy w roku następnym. 
Poinformował, że wzrost subwencji oświatowej na 2008 rok o kwotę 168.000 zł, 
uwzględniając 5% podwyżkę. 
 
Radna Anna Mituła sprostowała, że  planowane są podwyżki, ale  zniesiony został dodatek 
za mieszkanie i dlatego podwyżki będą obniżkami. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
15 głosami za. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Radny Maciej Maksajdowski za zgodą Przewodniczącego Rady opuścił obrady sesji o godz. 
1405. 
 
Ad.6 
 
Uzyskanie opinii w kwestii zgłoszenia dróg do podziału środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą 
jakości gruntów rolnych – zostało przyjęte jednogłośnie 14 za. Stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 



  

 
 
 
 
Ad.7 
 
Przedstawienie informacji o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu 
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary 
ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian 
nieściągalnej grzywny oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej 
na kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, 
o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. 
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz.634) 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz przeczytał informację o podmiotach 
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy 
na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej 
orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Informacja stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przeczytał opinię Prezesa 
Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie 
skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, o której mowa w § 2 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, 
poz.634). Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.8  
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

 Szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i akcji w spółkach prawa 
handlowego przez Gminę Brzeziny 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/301/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/301/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie  szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i akcji w spółkach prawa handlowego 
przez Gminę Brzeziny została podjęta 14 głosami za. 
 

 uchylenia Uchwały Nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 
2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014 -2020,  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/302/2017 wraz z uzasadnieniem  przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 



  

 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  
i imiennym. 
 
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 Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXX/302/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2017 r. w 
sprawie  uchylenia Uchwały Nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 
2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wielskich na lata 2014 -2020, została podjęta 14 głosami za. 
 
 

 uchylenia Uchwały 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 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXXII/303/2017 wraz z uzasadnieniem  przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz 
 
Przewodniczący Rady 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 Roman Witoński – głosował za 
12.  Radny Henryk Goliński – głosował za 
13.  Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14.  Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXII/303/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie uchylenia Uchwały 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 14 
głosami za. 
 
 

  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacje zadania 
pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny – Przystajnia etap 
I”, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/304/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz   
 
Przewodniczący Rady 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 Roman Witoński – głosował za 
12.  Radny Henryk Goliński – głosował za 
13.  Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14.  Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXII/304/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacje zadania pod 
nazwą „Remont drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny – Przystajnia etap I”,  została 
podjęta 14 głosami za. 
 

  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla 
pieszych przy szkołach w miejscowości Czempisz i Brzeziny”, 

 



  

Projekt w/w uchwały Nr XXXII/305/2017 wraz z uzasadnieniem  przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz 
Przewodniczący Rady 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 Roman Witoński – głosował za 
12.  Radny Henryk Goliński – głosował za 
13.  Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 
Uchwała Nr XXXII/305/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla pieszych 
przy szkołach w miejscowości Czempisz i Brzeziny”, została podjęta 14 głosami za.  
 

  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „ Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/306/2017 wraz z uzasadnieniem  przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz 
 
Przewodniczący Rady 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 Roman Witoński – głosował za 
12.  Radny Henryk Goliński – głosował za 
13.  Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 
Uchwała Nr XXXII/306/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „ Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 -2020,   została podjęta 14 głosami za.  
 
 

  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finasowanie 
inwestycji „Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających 
infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny” realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  - 2020, 
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/307/2017 wraz z uzasadnieniem  przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz 
 
Przewodniczący Rady 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 Roman Witoński – głosował za 
12.  Radny Henryk Goliński – głosował za 
13.  Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14 Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 
Uchwała Nr XXXII/307/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finasowanie 
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 14 
głosami za. 
 
  



  

 zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2016 
 
Projekt uchwały Nr XXXII/308/2017 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 XXXII/308/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 14 głosami za. 
 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 
 
Projekt uchwały Nr XXXII/309/2017 wraz z objaśnieniem 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 XXXII/309/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 
została podjęta 14 głosami za. 



  

 
 Ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/310/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/310/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie  ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/311/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/311/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została 
podjęta: 9 głosami za i 5 głosami wstrzymującymi się . 
 

 Określenia stawek od nieruchomości 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/312/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. Zwrócił uwagę na zapis w § 1 pkt 2  ppkt 2 projektu uchwały, iż stawka 
pozostaje bez zmian w kwocie 19,64 zł. 
 
Radna Sylwia Lazarek w imieniu radnych zwróciła uwagę, że wszyscy mają świadomość, 
że bez wzrostu podatków nie ma inwestycji. Dodała, aby przedstawić wzrost kwotowo, gdyż  
wzrost podatków nie jest wysoki. Jednak dla mieszkańców każda złotówka jest ważna. 
Zwróciła uwagę, że podwyżka nie dotyka rolników, tylko mieszkańców nie mających 
gospodarstw lub prowadzący działalność gospodarczą. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że kwota podatku dla rolników 
wynika z ustawy. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zaproponował kontrole działalności 
gospodarczych. Poinformował, że pieniądze z podatków przeznaczane są na inwestycje. 
Dodał, że to ostatni czas na wykorzystanie dotacji z funduszy europejskich. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, czy można zmniejszyć kwotę podatku od 
garaży? 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik sprostowała, że garaże są zaliczane do: „pozostałych w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego”. Z ustawy wynika maksymalna kwota 7,77 zł., a w 
projekcie uchwały po zmianie 5,63 zł. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, czy w deklaracji garaże można zmienić na 
budynek gospodarczy, inwentarski. Dodała, że dla mieszkańców to bardzo duże pieniądze. 
 



  

Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zaproponowała, aby zmniejszyć stawkę garaży a 
egzekwować pieniądze z przydrożnych reklam zamieszczanych na terenie Gminy Brzeziny. 
Dodała, że była podejmowana uchwała a nikt jej nie respektuje. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zaznaczył, że można egzekwować podatki z 
działek gminnych, a nie z prywatnych posesji. Dodał, że nie są to duże kwoty. 
Zaproponował nowe stawki podatku: od budynków związanych z działalnością gospodarczą  i 
pozostałych wzrost o 0,02 zł 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/312/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w 
sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości po zmianie została podjęta 13 
głosami za, 1 głos wstrzymujący się. 
 

 W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Aleksandrii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Aleksandrii  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/313/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/313/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w  
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
w Aleksandrii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Aleksandrii  
została podjęta 14 głosami za. 
 

 W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/314/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/314/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w  
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach została podjęta 14 
głosami za. 
 

 sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Sobiesękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Sobiesękach 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/315/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/315/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w  
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 



  

w Sobiesękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sobiesękach została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2018 
rok”. 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/316/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXII/316/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w  
sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2018 rok” została podjęta 14 
głosami za. 
 

 Wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXII/317/2017  przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 
 
Przewodniczący Rady 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 Roman Witoński – głosował za 
12.  Radny Henryk Goliński – głosował za 
13.  Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXII/317/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. w  
sprawie  wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu została podjęta 14 głosami za. 
 
 Ad. 9,10,11 
 
Radna Anna Mituła po raz kolejny wnioskuje do Wójta Gminy o spotkanie na następnej  
komisji z dyrekcją gminy i dyrektorem Szkoły Podstawowej Panią Marią Więcław w sprawie 
przeniesienia przedszkola do budynku gimnazjum. 



  

 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki zaproponował spotkanie organizacyjne na temat 
funkcjonowania Szkoły Podstawowej oraz dodatku za wychowawstwo. Dodał, że jeśli będą 
oszczędności można mówić o wydatkach. 
 
Radna Sylwia Lazarek zaznaczyła, że przeniesienie przedszkola do budynku gimnazjum 
wiąże się z terminami realnego przeniesienia. 
 
Radna Anna Mituła dodała, że jest około 50 dzieci oczekujących do przedszkola. 
 
Sekretarz Gminy Brzeziny Marian Kasperski odniósł się odnośnie prac modernizacyjnych 
linii energetycznych. Poinformował, że na dzień dzisiejszy realizowany odcinek sieci w 
miejscowości Fajum. Następnie wymiana przewodów około 500 m w miejscowości Pieczyska 
od kaplicy w kierunku Brzezin i odcinek do Wilczych Ługów, w miejscowości Jagodziniec 
odcinek około 1 km, w miejscowości Czempisz od mostu w stronę Pieczysk. Natomiast w 
przyszłym roku planowana wymiana linii energetycznej w miejscowości Zagórna. Dodał, że 
obecnie linia jest na etapie projektowania. Zakończono projekt hydroforni w Piegonisku Wsi. 
Poinformował, że Gmina wraz z mieszkańcami wsi Piegonisko Pustkowie wystąpili z pismem 
do Energii S.A. w Kaliszu odnośnie modernizacji linii ze względu na spadek napięcia. Dodał, 
że firma Energa S. A. w pierwszej kolejności przeprowadzi pomiary parametrów jakości 
dostarczanej energii elektrycznej a następnie przeprowadzi stosowne działania. 
Poinformował, że Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe zaplanowała na Osiedlu za 
kościołem 6 latarni, W miejscowości  Świerczyna i Przystajnia Kolonia wymiana 6 lamp oraz 
w miejscowości Dzięcioły 1 lampę. 
Poinformował, że środki na zakup  znaków  drogowych w budżecie gminy na 2017 r. został 
wykorzystany. Dodał, że znaki zostaną zakupione w przyszłym roku, gdyż środki na 
powyższy cel planuje się zabezpieczyć  w budżecie gminy na 2018 rok. 
 
Sołtys wsi Fajum Lesław Kaczmarek w imieniu mieszkańców zwrócił się o naprawę drogi 
koło sklepu i od państwa Krzywik we wsi Fajum. 
 
Radna Powiatu Kaliskiego Grażyna Misiak przekazała informację: 

1. W dniu 13.11.2017 r. były pobierane próby asfaltu na odcinku drogi Godziesze - 
Dzięcioły. Dodała, że pobrano 20 prób z 10 miejsc. Oficjalne wyniki badań zostaną 
podane za 2 tygodnie. 

2. W dniu 20.11.2017 roku do przebudowy zostanie przekazana wykonawcy droga 
Przystajnia – Brzeziny. 

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że remonty dróg są 
realizowane na bieżąco. Dodał, że na remonty jest przeznaczona kwota około 200.000 zł 
rocznie. Poinformował, że zaplanowano w najbliższym czasie budowę odcinka drogi we wsi 
Aleksandria, Pieczyska – Raś, Jamnice i Jagodziniec. Dodał, że jeśli zaplanowany odcinek 
drogi we wsi Jamnice nie dojdzie do skutku w roku 2018. to w 2019 r. będzie wykonany cały 
odcinek drogi Jamnice -  Rożenno. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała o psy umieszczone w schronisku w Wojtyszkach? Zwróciła 
uwagę na wysoką  kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na 2018 rok. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że zostały postawione 
zarzuty dla właścicielki psów. Dodał, że w 2017 r. sprawa powinna się zakończyć. Jednak 
pieniądze w budżecie gminy na 2018 rok muszą być zabezpieczone. 
 
 
 
 



  

 
 
 
Ad.11 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XXVI sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1530. 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
 
 
.......................................    ................................................. 


