
 

 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIII/17 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 7 grudnia 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. Zbigniew Słodowy – Z-ca Wójta 
3. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
4. Marian Kasperski – Sekretarz Gminy Brzeziny 
5. Piotr Wolarz – Prezes ZOK sp. z o. o. Brzeziny 
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 sprawach: 
 
 - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026, 
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2018 roku, 
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 3 lat, 
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 3 lat, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 
własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki, 
- 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, 



  

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Brzeziny 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
8. Odpowiedzi na interpelacje . 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.   
 
Ad.1. 
 
 Otwarcia XXXIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, radnych Powiatu Kaliskiego 
sołtysów, wójta gminy, z-cę wójta, skarbnika, sekretarza, prezesa Zakładu Obsługi Komunalnej 
w Brzezinach . 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu punktu  w pkt.6 projektów uchwał w sprawach: 
 

-    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, 

-    dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie Gminy Brzeziny, 
- przyjęcia do realizacji na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
 
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 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 Jana Niedźwiedź 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXXII  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 XXXII/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 Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał Radny Jan 
Niedźwiedź. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Radny Sylwester Nowak odniósł się do sprawozdania Komisji Oświaty. Poinformował, że 
wstrzymał się od głosu nie z uwagi na pracę kierowców, ale na fakt, że jest wiele kierowców, 
którzy pracują poza domem. Dodał, że jednak kilka miesięcy przebywają w domu i powinni za 
te miesiące płacić. Dodał, żeby ustalić, ilu jest takich kierowców i być może podwyżka nie 
byłaby konieczna. Poinformował, że jest dużo domków letniskowych na terenie gminy, którzy 
nie płacą za odpady komunalne a ich  nikt nie kontroluje. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała ile właścicieli domków letniskowych płaci za odpady 
komunalne? 
 
Radny Józef Skoczylas przybył na obrady sesji o godz. 13.20. 
 
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. Zakończono wykonanie 125 m chodnika na Osiedlu Generała Zajączka.  Wykonawcą 
robót  pn. „Budowa chodnika na ul. Bolesława Chrobrego oraz ulicy Władysława 
Sikorskiego na działce 255 w Brzezinach” była firma „BEDRÓG” Roboty Drogowo – 
Budowlane Sebastian Piętka. Koszt inwestycji w kwocie 40.001,05 zł. 

2. W dniu 26.11.2017 r. uroczyste otwarcie placu zabaw „Podwórko Talentów NIVEA” . 
Dodał, że w dniu 31.05.2017 r. gmina dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie. W tym 
roku Konkurs obejmował dwa etapy. I etap polegał na nagraniu Filmu pokazujące 
talenty najmłodszych mieszkańców. Od 1 czerwca do 8 czerwca 2017 r. Jury wyłoniło 
spośród wszystkich zgłoszonych 100 najlepszych filmów. Do II Etapu Konkursu 
zakwalifikowano lokalizację w Pieczyskach. Od 10 czerwca do 31 lipca 2017 r. ruszyło 
internetowe głosowanie internautów, mające na celu wyłonienie 20 Zwycięzców 
Konkursu. Oficjalne wyniki ogłoszono 1 sierpnia 2017 r. Zajęliśmy 3 miejsce z 43.281 
głosami. W dniu 30 października 2017 r. firma NOVUM spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółka komandytowa ze Szczytna przekazała oficjalnie 
wybudowany plac zabaw w miejscowości Pieczyska. Wartość placu zabaw wyceniana 
przez NIVEA Polska Sp. z o. o wynosi 231.727,44 zł brutto. Podziękował radnemu 
Krzysztofowi Krawczyk, sołtysowi wsi Pieczyska Sylwestrowi Adamusowi oraz 
wszystkim, którzy włączyli się w akcję głosowania.  

3. Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w 
miejscowości Ostrów Kaliski na działce Nr 539 oraz drogi gminnej w miejscowości 
Pieczyska na działce Nr 365. Zakres robót budowlanych obejmował roboty 
przygotowawcze, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego z zagęszczeniem 
mechanicznym o grubości 8 cm, ułożenie nawierzchni jezdni na długości 760 m masą 
mineralno – asfaltową o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, ułożenie 



  

poboczy z kruszywa łamanego. Wykonawcą robót budowlanych była firma „ROL – 
DRÓG” Zakład Usługowo – Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane z Rajska  za 
kwotę 144.774,20 zł brutto. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 156.068,93 zł 
brutto. Pozostałe koszty to koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowej i koszty 
nadzoru inwestorskiego.  Inwestycja została dofinansowania środkami Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu za kwotę 116.909 zł. Inwestycja zdecydowanie 
poprawiła warunki poruszania się pojazdami mechanicznymi i zmniejszyła uciążliwości 
w okresie letnim, znacznie zmniejszyła wydatkowanie środków na ciągłe remonty tego 
odcinka i poprawiła warunki życia i zamieszkania mieszkańców Pieczysk i okolic oraz 
dojazdu rolnikom do upraw polowych. Z budżetu gminy Brzeziny na inwestycję 
wydatkowano 39.159,93 zł. 

4. Trwają prace remontowe na drogach gminnych. Prace zostały wykonane miejscowości 
Jagodziniec, które polegały na równaniu drogi z uzupełnieniem tłucznia, w 
miejscowości Fajum, Aleksandria – Goszczury. Natomiast w przyszłym roku został 
złożony wniosek na odcinek drogi we wsi Aleksandria, Piegonisko Pustkowie, 
Piegonisko Wieś, Jamnice, Rożenno. Dodał, że w trakcie prac jest odwodnienie części 
osiedla za kościołem.  

5. W dniu 28. 11.2017 r. po 5 rozprawach sądowych pozytywnie zakończono temat 
zasiedzenia dróg gminnych. 

6. Podpisano porozumienie z Powiatem Kaliskim na dofinansowanie do lamp 
sygnalizacyjnych na dwa przejścia dla pieszych w okolicach szkół na drogach 
powiatowych na terenie gminy Brzeziny w kwocie 3000,00 zł. 

7. Zatwierdzono projekt budowlany przez Starostę Kaliskiego na oświetlenie uliczne we 
wsi Moczalec. Projekt oświetlenia ulicznego wykonał Projektant Piotr Stradomski z 
Ostrzeszowa za kwotę 5.600,00 zł. 

8. Wielkopolski Wojewoda Zarządzeniem Zastępczym zniósł ulicę Zygmunta Berlinga. 
9. Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Brzeziny – Przystajnia na odcinku 

około 2,5 km 
10. Zakończono realizację projektu pn. „Przebudowa istniejących domków letniskowych 

poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny”. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w 
zakresie podejmowanie działalności gospodarczej objętego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Gmina Brzeziny zrealizowała przebudowę 
domków letniskowych w ramach złożonego wniosku poprzez Lokalną Grupę Działania 
Stowarzyszenie „Długosz Królewski” w dniu 03 stycznia 2017 r. dla naboru wniosków 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu od 19.12.2016 r. do 04.01.2017 r 
pod nazwą „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”. Zakres robót budowlanych obejmował 
kompleksową przebudowę z modernizacją dwóch domków letniskowych polegających 
na wymianie pokryć dachowych bez naruszania konstrukcji dachów z odróbkami   
blacharskimi , wymiana zadaszeń nad wejściami, docieplaniu dachów, ścian z 
wyprawami z tynku mineralnego, dociepleniu i izolacji ścian piwnic z opaskami wokół 
budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie schodów, pomostów, 
balustrad, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej, sanitarnej, elektrycznej i 
montażu klimatyzacji. Całość remontu dopełniły prace wykończeniowe z ułożeniem 
okładzin z płyt wodno i ognioodpornych, podług z płyt, posadzek z wykładziny  z PCV 
i wykładzin dywanowych oraz malowaniem ścian farbami emulsyjnymi. Wykonawcą 
robót w przetargu nieograniczonym była kaliska firma budowlana  - Usługi – Handel 
„Malbud”. Całkowita wartość projektu wyniosła 225.965,32 zł brutto, w tym 
dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 131.420,00 zł (63,63% kwoty 
całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji). Wkład własny Gminy Brzeziny 
wyniósł 94.545,32 zł. Celem operacji jest poprawa infrastruktury turystycznej oraz 
stworzenie wszystkim mieszkańcom gminy, wczasowiczom i przyjezdnym 



  

komfortowych warunku odpoczynku i zamieszkania na terenie gminy oraz podniesienie 
atrakcyjności Brzezin. Dodatkowo został uporządkowany otaczający teren wokół 
domków poprzez pracowników urzędu gminy. 

11. W trakcie przygotowania dokumentacja przebudowy drogi gminnej ul Franciszka 
Karczykowskiego i drogi gminnej – ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z 
przebudowa chodników . Wstępny koszt opiewa na kwotę 450.000,00 zł . 

12. Na terenie  Gminy Brzeziny działa Akademia Piłkarska REJSS. Pod opieką trenera 
Sebastiana Zmyślonego trenuje około 80 młodych osób. Dodał, że  w Krotoszynie 3 
grudnia 2017 r. odbył się turniej REJSS CAP 2017. Drużyna z Brzezin zajęła I miejsce, 
pokonała drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna, Jarocina, Kobylina a w 
finale drużynę z Kępna. 

 
Sekretarz Gminy Brzeziny Marian Kasperski odniósł się do oświetlenia uliczo – 
drogowego. Podsumował rok 2017 informując, że pozostało jedno zadanie do wykonania we 
wsi Jagodziniec. Dodał, że umowa  z wykonawcą została podpisana i do świąt Bożego 
Narodzenia umowa zostanie zrealizowana. Poinformował, że zostały wymienione lampy: 1 
lampa we wsi Piegonisko Pustkowie, w Piegonisko Kolonii 3 lampy oraz w Dzięciołach 3 
lampy. Również w 2017 r. wykonano I etap inwestycji zakładając oświetlenie uliczne wzdłuż 
ul. Klonowej prowadzącej do cmentarza parafialnego w ramach realizacji zadania pn.  
„ Budowa oświetlenia ulicznego  osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w 
Brzezinach”. Natomiast we wsi Piegonisko Pustkowie Energa S.A.  w związku z dużym 
spadkiem napięcia podjęła wymianę transformatora. Dodał, że zakończono modernizację we 
wsi Fajum, obecnie trwają prace we wsi Pieczyska. Poinformował, że planowana jest w 2018 
roku  dalsza modernizacja we wsi Czempisz do skrzyżowania w kierunku Pieczysk. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
15 głosami za. 
 
Na obrady sesji o godz. 1425 przybyła  Ewa Przybyłek - księgowa 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
  
 
Ad.6 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
  

 zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2017 
 
Projekt uchwały Nr XXXIII/318/2017 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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXIII/318/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 15 głosami za. 
 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 
 
Projekt uchwały Nr XXXIII/319/2017 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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXIII/319/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 została 
podjęta 15 głosami za. 
 

 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2018 roku, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/320/2017 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 XXXIII/320/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Brzeziny w 2018 roku została podjęta 15 głosami za. 
 



  

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy,  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/321/2017 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał, jaka jest sytuacja z odbiorem odpadów  
komunalnych od mieszkańców domków letniskowych? 
 
Ewa Przybyłek – księgowa odpowiedziała, że osoby składają deklaracje w Urzędzie Gminy 
tylko za te miesiące za, które przebywają lub zawierają umowę indywidualnie z firmą, która 
odbiera odpady komunalne. Dodała, że temat był poruszany w 2015 r. i w tedy były wysyłane 
wezwania do wszystkich osób, które musiały okazać się deklaracją lub umową indywidualną 
zawartą z  firmą. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zapytał, ile mieszkańców domków 
letniskowych w Brzezinach  złożyło deklarację na odbiór odpadów? 
 
Ewa Przybyłek – księgowa odpowiedziała, że w Brzezinach jest podpisana umowa grupowa 
na wszystkie domki letniskowe. 
 
Radna Sylwia Lazarek  zwróciła uwagę, że w 2015 r był podejmowany temat i na ówczesny 
czas pracownik urzędu powiedział, że od domków letniskowych powinna być naliczana kwota 
ryczałtowa. Zapytała, jak zaznaczyć w deklaracji rocznej pobyt domownika na okres 2 
miesięcy? 
 
Ewa Przybyłek – księgowa odpowiedziała, że można złożyć deklarację na miesiąc maj i 
czerwiec. Dodała, że tak robią studenci, gdyż umowę najmu mieszkania podpisują na okres 10 
m-cy.  
 
Radna Sylwia Lazarek poinformowała, że pracownicy gminy w 2015 r. powiadamiali 
telefonicznie właścicieli domków letniskowych o wycofaniu deklaracji sezonowej w Urzędzie 
Gminy. Natomiast umowę powinni podpisać bezpośrednio z firmą odbierająca odpady. 
Zapytała, ile właścicieli domków letniskowych z terenu gminy ma złożoną deklarację sezonową 
i płaci za odbiór odpadów komunalnych? 
 
Ewa Przybyłek – księgowa odpowiedziała, że koło 10 osób. 
 
Radny Jan Niedźwiedź zapytał, dlaczego nie można ustalić zgodnie z ustawą stawki 
ryczałtowej rocznej od wszystkich domków rekreacyjnych? 
 
Ewa Przybyłek – księgowa odpowiedziała, że aby podjąć stawkę ryczałtową roczną należy 
opracować deklarację, która musi być także przygotowana elektronicznie. Program deklaracji 
elektronicznej to koszt około 3.000,00 zł.   
 
Radna Sylwia Lazarek zaznaczyła, że na komisjach były podejmowane tematy, aby nie 
podnosić opłat za odbiór odpadów komunalnych warto poszukać dodatkowych pieniędzy. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że opłata za odbiór odpadów z domków 
letniskowych nie pokrywa poniesionych strat. 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik zapytała, jeśli ktoś czasowo jest nie obecny, czy powinien 
płacić? 
 



  

  
Ewa Przybyłek – księgowa odpowiedziała, że jest zapis w deklaracji i właściciel posesji 
powinien dokonać zmiany. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zaznaczył, że miał taką sytuację w domu . Dodał, że syn 
w okresie nauki szkolnej przebywał poza domem, natomiast deklaracja została złożona na okres 
wakacji. 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że zależy od zawartej umowy. Dodała, że studenci 
mają umowę na cały rok. 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik stwierdziła, że za umowę płaci się właścicielowi a nie 
urzędowi. 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że nie dążymy, aby właściciele domków letniskowych składali 
deklaracje i wpłacali do gminy. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski dodał, że ci, którzy mają działkę i  podłączoną wodę 
powinni płacić za odbiór odpadów komunalnych. Umowę powinni zawrzeć z firmą odbierającą 
odpady lub z Urzędem Gminy. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że zostanie przygotowany wykaz 
domków letniskowych,  składających deklarację do Urzędu Gminy. 
 
Radna Sylwia Lazarek dodała, że właściciele domków letniskowych składali deklarację, 
jednak się wycofali. 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik poinformowała, że zostanie przygotowana różnica między 
rokiem 2015 a 2017. Dodała, że w tedy będziemy mieć wiedzę, czy ubyło, czy przybyło. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak zapytała ile mieszkańców nie płaci za 
odbiór odpadów komunalnych? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że na koniec roku jest podawane 
procentowo ile osób nie płaci. Dodał, że jest to około 3% mieszkańców. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał dlaczego w Gminie Brzeziny cena za 
odbiór odpadów jest najwyższa? Dodał, że w sąsiednich gminach są niższe stawki: np. w  
Opatówku 7 zł, w Gminie Szczytniki 7 zł, Sieroszewice 6,5 zł, Godziesze do 2017 r. 7 zł w 
2018 r. 8 zł. Zapytał, czy ta podwyżka jest konieczna? 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak dodała, że w Gminie Godziesze od maja do 
października odbiór odpadów w okresie letnim jest 2 razy w miesiącu. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki dodał,  że w gminie Lisków 10 zł, a niesegregowane 20 
zł. 
 
Prezes ZOK Piotr Wolarz porównał ceny na przykładzie wody. Poinformował, że w Gminie 
Godziesze dłuższy czas woda była  tańsza. Obecnie się zmieniło i w gminie Brzeziny woda jest 
tańsza niż w gminie Godziesze. Dodał, że dużo czynników wpływa na zmianę ceny. 
 
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 – wstrzymała się od głosu 
6. Radny Sylwester Nowak – wstrzymał się od głosu  
7. Radny Leon Łaski – głosował za 
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
9. Radna Marzena Szmaj – wstrzymała się od głosu 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11.  Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXIII/321/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,   została 
podjęta: 12 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się . 
 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 3 lat. 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/322/2017 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 XXXIII/322/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie   
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 3 lat. została podjęta 15 głosami za,   
 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 3 lat, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/323/2017 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/323/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia  2017 r. w  sprawie   
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 3 lat, została podjęta 15 głosami za. 
 

  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego 
będącego własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki, 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/324/2017 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 XXXIII/324/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 
Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach została podjęta 15 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 XXXIII/325/2017 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 XXXIII/325/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została 
podjęta 15 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 XXXII/326/2017 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 XXXIII/326/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta 
15 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 XXXIII/327/2017  przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
 
Uchwała Nr XXXIII/327/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  została 
podjęta 15 głosami za. 
 
 

 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków, 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/328/2017  przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 
 



  

Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Radny Stanisław Walaszczyk zwrócił uwagę, że stawka za licznik miała być niezmienna w 
kwocie 5 zł a jest 5,58 zł 
 
Prezes ZOK sp. z o. o Brzeziny Piotr Wolarz sprostował, że w 2013 roku stawka za 
wodomierz wynosiła 3,58 zł. Ustalając program trzyletni w 2014 roku kwota została 
podwyższona o 2 zł i stawka 5,58 zł się nie zmieniła. Dodał, że zmieniła się struktura 
abonamentowa. Dochodzi opłata zgodnie z ustawą o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków na usługę p.poż. od każdego hydrantu 17,91 zł. 
Poinformował, że cena za wodę nie wzrasta, natomiast wzrasta cena za odprowadzenie ścieków 
w kwocie 0,34 zł. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się stawek odbioru odpadów komunalnych. 
Poinformował, że nie wszystkie samorządy podejmowały uchwałę. W 2018 roku cena za odbiór 
ulegnie zmianie. Dodał, że w Gminie Lisków  było 8 zł,  po zmianie 10 zł, natomiast stawka za 
niesegregowane odpady 20 zł. Poinformował, że cena za odbiór odpadów jest spowodowana 
przetargiem. Dodał, że na ostatnim spotkaniu Czyste Miasto Czysta Gmina podejmowano  
działania na odbiór odpadów od osób niezamieszkałych np. od  parafii. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał, co z udziałami, kiedy gmina brała 
kredyty?  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że gmina udziały miała tylko 
na wybudowanie zakładu. 
 
Prezes ZOK sp. z o.o. Brzeziny Piotr Wolarz poinformował, że od 2018 roku obowiązują 
inne zasady ustalania taryfy. Kontrole nadzorczą nad wodociągami przejmą wody polskie. 
Dodał, że to one będą ustalały i zatwierdzały taryfy. Poinformował, że od przyszłego roku 
taryfa będzie zaplanowana na okres trzech lat – zaplanować taryfę i przewidzieć koszty. Prawo 
wodne od 2019 r. nakłada opłatę na usługi wodne, polegające na wzroście podatku od 
wydobycia wody. Poinformował, że podatek będzie nieunikniony. Do tej pory stawka podatku 
wynosiła 25.000,00 zł a po zmianie 200.000,00 zł. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do jakości wody. Poinformował, 
że wykryto śladowe ilości bakterii coli. Dodał, że można było by uniknąć poprzez chlorowanie 
wody. W całym powiecie woda jest regularnie chlorowana. 
 
Prezes ZOK sp. z o.o. Brzeziny Piotr Wolarz poinformował, że chlor zabija żywą wodę. 
Woda w Brzezinach nie była chlorowana od 7 lat. Dodał, że w wodzie były tylko śladowe ilości 
bakterii coli. Stacja sanitarno – epidemiologiczna  nie wydała decyzji o skażeniu wody. 
Sprostował, że były to wewnętrzne badania zaplanowane w ubiegłym roku 27 listopada 2016 
r. Dodał, że wyniki  szczątkowe badań otrzymano po 48 godzinach. Natychmiast dostarczone 
zostały kurendy informujące o złej jakości wody. Informacja została również zamieszczona na 
stronie internetowej. Dodał, że większym  niebezpieczeństwem  jest chlorowanie wody niż 
śladowe ilości bakterii coli. Podczas ostatniego badania wody nie stwierdzono obecności 
jednostek bakterii coli. 
 
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 Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 
Uchwała Nr XXXIII/328/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,  
została podjęta 15 głosami za. 
 
 

 dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie Gminy Brzeziny, 
 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/329/2017  przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
 
Uchwała Nr XXXIII/329/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie  
dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie Gminy Brzeziny,  została 
podjęta 15 głosami za. 
 
 

 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Brzeziny  
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/330/2017  przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
 
Uchwała Nr XXXIII/330/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Brzeziny   została podjęta 15 głosami za. 
 
 
 

 przyjęcia do realizacji na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIII/331/2017  przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz 
 



  

Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
 
Uchwała Nr XXXIII/331/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie  
przyjęcia do realizacji na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, została podjęta 15 głosami za. 
 
Ad. 9,10,11 
 
Sołtys wsi Cempisz Grażyna Misiak zapytała ile zostało skierowanych wniosków do 
komornika za zadłużenie z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że każdy dostaje tytuł 
wykonawczy. Dodał, że dokładnie ile tytułów zostało wysłanych poda na następnej sesji. 
 
Przewodniczący sesji Karol Bakacz odczytał pismo Wicemarszałka Sejmu RP Stanisława 
Tyszki. Stanowi załącznik nr 5. 
 
Przewodniczący sesji Karol Bakacz odczytał pismo w sprawie rozpatrzenia projektów ustaw 
z zakresu prawa wyborczego. Pismo stanowi załącznik nr 6. 
 
 
Ad.11 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XXXIII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1530. 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
 
 
.......................................    ................................................. 


