
P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIV/17 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 28 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 – Zastępca Wójta 
3. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
4. Ewa Wabnik - Skarbnik Gminy 
5. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności. 
 

                          
P O R Z Ą D E K     O B R A D 

 
1) Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie kworum 
2) Wybór sekretarza sesji. 
3) Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4) Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 

międzysesyjny. 
5) Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
6) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 

 
7) Uchwalenie  budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok. 

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej. 
3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 
4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych  

w opiniach komisji stałych 
5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich 

przegłosowanie. 
6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 
7) Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej. 

 
8) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 - Zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXXII/306/2017 z dnia 16.11.2017 
r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 -2020, 

- Zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXXII/307/2017 z dnia 16.11.2017 
r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 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 realizację zadania 
pod nazwą „ Zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla pieszych przy 
szkole w Aleksandrii 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017-2026, 
- przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, 
- zgłoszenia sołectwa Dzięcioły do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -

2020 
9) Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
10) Odpowiedzi na interpelacje . 
11) Wolne wnioski i informacje. 
12) Zakończenie obrad.   

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał gości 
przybyłych na sesję Rady Gminy, oraz radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika 
gminy, sekretarza gminy.  
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na wycofaniu w pkt.8 projektu uchwały w sprawie:  
 
- Zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXXII/306/2017 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Poprawa 
stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -
2020, 
 
oraz na dodaniu w pkt.8 projektów uchwał w sprawach: 
 
- zgłoszenia sołectwa Czempisz do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020, 
-  zgłoszenia sołectwa Pieczyska do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020, 
- Ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 
- Zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku 
rolnego, leśnego oraz od nieruchomości na terenie Gminy Brzeziny 
 
Do w/w porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
 
Porządek obrad 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.  
 
 



  

Ad2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Żychlińskiego 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował że, protokół nr XXXIII/17 z ostatniej sesji został 
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy. 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 XXXIV/17 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 7.12.2017r. został przyjęty  
12 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 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 Członek Komisji Krzysztof Żychliński. 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. 
  
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej poszczególnych komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
15 głosami za. 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki  przedstawił sprawozdanie za okres 
międzysesyjny: 
 
1. Trwają prace porządkowe polegające na wycince krzewów, wykaszaniu traw z poboczy 

przy drogach gminnych na terenie gminy na drodze powiatowej Sobiesęki – Piegonisko 
Wieś, Sobiesęki  - Iwanowice, na drodze wojewódzkiej Nr 449 w okolicy Sobiesęki, na 
terenie leśnym przylegających do domków letniskowych za zgodą leśniczego teren 
porządkowany i wykaszany. 

2.  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 22.12.2017 roku została 
podpisana umowa z przewoźnikiem PHU Transmar Usługi transportowe Mariusz 
Wrzosek z Czajkowa na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie dowozu i 
odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu 
biletów miesięcznych w okresie od dnia: 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 roku w dni 



  

nauki szkolnej” za kwotę 208.323,00 zł  rocznie – cena brutto na 1 dziecko wyniosła 
52,74 zł za 1 m-c. 
W tym roku 2017 zgodnie z obowiązującym przetargiem cena zakupu biletu brutto na 1 
ucznia wyniosła 43,90 zł na m-c. Wzrost ceny jednostkowy brutto wynosi 17% w 
stosunku do roku 2017. 

3. Zakończono I etap budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś 
realizowanej z dofinansowaniem środków europejskich. Wykonawcą robót  w wyniku 
przetargu jest ZOK Sp. z o. o.  w Brzezinach. W dniu 14.12.2017 r. protokołem odebrano 
roboty komisyjnie zgodnie z zawartą umową z ZOK 05.09.2017. Wartość wykonanych i 
odebranych robót I etapu Budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko 
Wieś oraz wymiana odcinaka sieci wodociągowej – SUW Piegonisko Wieś w ramach 
operacji „ Poprawa stanu gospodarki wodnej w miejscowości Piegonisko Wieś oraz 
wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska za kwotę 479.136,38 zł 
+23 %(110.201,37 zł). Łącznie I etap robót wyniósł 589.337,75 zł. Koszt całej inwestycji 
to kwota 1.235.571,60 zł. 

4. Otrzymano poprawki do złożonego wniosku gminy Brzeziny rozbudowy i przebudowy 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz  z rozbudową sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Jagodziniec. Skorygowany i poprawiony wniosek w formie 
papierowej i elektronicznej został odesłany. Po pozytywnej ocenie wniosku formalnego 
nastąpi trzeci etap oceny ekspertów a następnie skierowany do realizacji w latach 2019 -
2020. 

5. 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. 

6. Okres przedświąteczny był okresem spotkań w poszczególnych szkołach z terenu gminy 
Brzeziny.  



  

7. W dniu 21 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach 
odbyło się spotkanie samotnych i podopiecznych. 

8. Przedstawiono zestawienie kwot za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
poszczególnych gminach. Zestawienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Poinformował, że  gmina Brzeziny ma podobne kwoty do sąsiednich gmin za odbiór 
odpadów komunalnych. Natomiast zaległości w gminie Brzeziny są najmniejsze. Dodał, 
że w 2016 roku zaległość za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 12.167,90 zł. 
Poinformował, że stawka w 2018 r. nie wzrośnie, natomiast w 2019 r. kwota może ulec 
zmianie. Poinformował, że drożeje w Prażuchach odbiór za odpady zmieszane do 50 zł za 
tonę. Dodał, ze wobec dłużników, którzy nie uregulowali opłat za odpady komunalne 
wszczęto egzekucję poprzez wysłanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego (21 
tytułów wykonawczych). 

 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, kto zapłaci zaległość? 
 
Skarbik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik odpowiedziała, że każda opłata jest zabezpieczona 
tytułem wykonawczym. 

 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, czy pieniądze na zaległość są pokrywane z 
budżetu gminy? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że zaległości są regulowane z 
budżetu gminy Brzeziny. 
 
Radna Anna Mituła  oaz radny Józef Skoczylas za zgodą Przewodniczącego Rady opuścili 
obrady sesji o godz. 1345 

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 13 
głosami za. 
 
Ad. 6 
 
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026. 
 
Projekt uchwały nr XXXIV/332/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
Radna Anna Mituła  oaz radny Józef Skoczylas przybyli na obrady sesji o godz. 1350 

 

Radna Sylwia Lazarek za zgodą Przewodniczącego Rady opuściła obrady sesji o godz. 1350 

 
Uchwałę Nr SO – 0957/40/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o 
projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeziny przeczytała Skarbnik Gminy 
Ewa Wabnik. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026. 
Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący Rady 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. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Karol Bakacz – głosował za 
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
11. Radny Henryk Goliński – głosował za 
12. Radny Roman Witoński głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
14. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
  
Uchwała Nr XXXIV/332/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018– 2026 
została podjęta 14 głosami za. 
 
Ad.7 
 
 Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok. 
 
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 
 
Projekt uchwały nr XXXIV/333/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 
2018 rok wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
Radna Sylwia Lazarek przybyła na obrady sesji o godz. 1404 

 
2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 
 
Opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 
2016 r. Nr SO 0952/40/1/Ka/2016 w sprawie wyrażania opinii o projekcie uchwały 
budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Brzeziny na 2017 
rok przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 
 
Opinię Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów o projekcie budżetu na 2017 rok przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
Komisja wnioskuje o przesunięcie środków przeznaczonych na zakup radiowozu na 
oświetlenie uliczne na Osiedlu za kościołem.    
 
4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych. 
 
Komisje stałe Rady Gminy Brzeziny w swych opiniach nie zawarły żadnych wniosków. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odniósł się do proponowanego na rok 2018 
budżetu Gminy. Wyjaśnił, że projekt budżetu nie podejmowany jest  w jeden dzień, ale 



  

wynika z wcześniej  podjętych działań. Planując budżet na 2018 rok brano pod uwagę to, co 
zostało zrealizowane ale również prace w kolejnych latach. 
 
Plan dochodów i wydatków na 2018 rok wynosi: 
- plan dochodów - 25.648.646,00zł 
- plan wydatków - 25.633.549,00zł 
 
Nadwyżkę budżetu w wysokości 15.097,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 
Plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok w poszczególnych działach przedstawia 
się następująco: 
- rolnictwo i łowiectwo - 554.064,00zł 
- gospodarka mieszkaniowa - 376.269,00zł 
- administracja publiczna - 171.036,00zł 
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sadownictwa - 1.184,00zł 
- dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości oraz wydatki związane z ich poborem - 4.799.187,00zł 
- różne rozliczenia - 10.182.065,00zł 
- oświata i wychowanie - 389.237,00zł 
- pomoc społeczna - 319.471,00zł 
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 52.824,00zł 
- rodzina - 8.079.681,00zł 
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 580.848,00zł 
- kultura fizyczna - 142.780,00zł. 
 
Planowane wydatki budżetu gminy Brzeziny na 2018 rok w poszczególnych działach 
przedstawiają się następująco: 
- rolnictwo i łowiectwo - 402.774,03zł 
- transport i łączność - 242.900,00zł 
- gospodarka mieszkaniowa - 842.176,00zł 
- działalność usługowa - 100.200,00zł 
- administracja publiczna - 3.252.194,93zł 
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
Sądownictwa 1.184,00 zł 
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 151.477,00zł 
- obsługa długu publicznego - 138.000,00zł 
- różne rozliczenia - 93.000,00zł 
- oświata i wychowanie - 8.243.050,00zł 
- ochrona zdrowia - 87.672,04zł 
- pomoc społeczna - 1.192.829,00zł 
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 55.316,00zł 
- edukacyjna opieka wychowawcza - 339.890,00zł 
- rodzina - 8.174.456,00zł 
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.268.548,00zł 
- kultura i ochrona dziedzictwa kulturalnego - 746.362,00zł 
- kultura fizyczna - 301.550,00zł. 
 
Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy: 
- Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach - 399.651,00zł 
- Gminna Biblioteka publiczna w Brzezinach - 159.711,00zł 



  

- dotacja celowa na pomoc finansową, udzielona Województwu Wielkopolskiego na 
dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby ratownictwa Medycznego na terenie 
Lotnictwa Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego  - 10.172,04zł 
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkół Katolickich w Częstochowie - 210.050 ,00zł 
- Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia" w Brzezinach - 143.965,00zł 
- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - 75.000,00zł 
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów 
utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych, przedszkolnych i punktach przedszkolnych - 
32.000,00zł. 
 
Do najważniejszych wydatków majątkowych należą: 
- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko-Wieś oraz wyposażenie stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska - ETAP II - 375.480,00zł 
- opracowanie dokumentacji drogi gminnej w miejscowości Piegonisko-Wieś - 34.000,00zł 
- przebudowa drogi gminnej Aleksandria - 33.000,00zł 
- przebudowa drogi gminnej Czempisz - 33.000,00zł 
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach - 785.176,00zł 
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach - 368.200,00zł 
- termomodernizacja budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Brzezinach - 
715.346,00zł 
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 26.680,00zł 
- budowa oświetlenia ulicznego w Moczalcu - 17.000,00zł 
- budowa oświetlenia ulicznego osiedla budowlanego jednorodzinnego przy ulicy Kaliskiej w 
Brzezinach - ETAP II - 20.000,00zł 
- budowa oświetlenia ulicznego w Dzięciołach - 10.000,00zł 
- przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni - Kolonia na cele Świetlicy 
Wiejskiej - 187.000,00zł 
- dotacja Województwu Wielkopolskiemu na budowę bazy śmigłowcowej Służby 
Ratownictwa Medycznego na cele Lotnictwa Michałków koło Ostrowa Wielkopolskiego  - 
10.173,00zł 
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach - 785.176,00zł. 
 
Inne wydatki 
- wydatki na utrzymanie dróg gminnych - 115.000,00zł 
- aktualizacja miejscowych placów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny -                                                           
20.000,00zł 
- dotacją dla powiatu na wspólną realizację projektu europejskiego realizowanego przez 
Aglomerację Kalisko-Ostrowską programu „Wczesnego wykrywania i zapobiegania 
nowotworu skóry oraz wirusowego zapalenia wątroby typu B i C z AKO w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - 2.000,00zł 
- realizacja projektu europejskiego realizowany przez GOPS w Brzezinach w partnerstwie z 
powiatem kaliskim, gminami z powiatu i fundacją AKME - poprawa  dostępności do usług 
społecznych - 55.400,00zł 
- stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjum w Brzezinach - 
24.500,00zł. 
 
Obecny łączny plan wydatków majątkowych (inwestycje gminne) wynosi 2.233.639,07zł. 
Po uzupełnieniu kilku dofinansowań, dotacji do różnych inwestycji oraz złożonych wniosków 
o dofinansowanie z innych inwestycji budżetu gminy Brzeziny ulegnie zwiększeniu. 
W trakcie roku budżetowego przewidujemy kolejne inwestycje w miarę pojawiania się 
dodatkowych środków zewnętrznych. 
Priorytetami inwestycyjnymi na ten i kolejne lata będą: 



  

- inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej 
- termomodernizacja obszarów użyteczności publicznej 
- inwestycje drogowe i remonty dróg 
- modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo poinformował, że w dziale 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 151.477,00 zł. Dodał, że z tego 
działu jest przeznaczone 5.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu oznakowanego 
radiowozu na potrzeby komisariatu w Opatówku. Zwrócił się do radnych, mimo negatywnej 
opinii budżetu przyjąć budżet w pierwotnej zaproponowanej wersji. Dodał, że zakup pojazdu 
wpłynie na monitorowanie i bezpieczeństwo mieszkańców.   
 Budżet został opracowany przez Skarbnika Gminy Ewę Wabnik, przy współudziale Wójta 
Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych. Do realizacji budżetu liczymy na wsparcie 
wielu instytucji, do których zwracamy się z wnioskami. Takie wnioski zostały złożone i będą 
jeszcze kolejne zgłaszane. Zgłoszone wnioski przez sołtysów, rady sołeckie, radnych i 
mieszkańców, kierowników jednostek organizacyjnych w większości zostały wprowadzone 
do budżetu na 2018 rok lub zostały realizowane, część wniosków zastała przesunięta na 
kolejne lata lub będzie wprowadzana do budżetu w przyszłym roku. Pozytywna opinia RIO w 
Poznaniu sprawia, iż budżet jest realny, dostosowany do możliwości jego sfinansowania, 
zakłada inwestycje i realizację ich, zakłada również realizację zadań z listy Strategii Gminy 
Brzeziny. Dziękuję Pani Skarbnik, moim współpracownikom, radnym i sołtysom za 
zrozumienie w działaniu i realizacji zadań. Zaproponował, aby budżet na 2018 rok pozostał 
bez zmian.” 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów Józef Skoczylas sprecyzował, że 
Komisja Rolnictwa Bezpieczeństwa i Finansów opiniuje budżet na 2018 rok pozytywnie z 
uwzględnieniem wniosku o przesunięcie środków przeznaczonych na zakup radiowozu na 
oświetlenie uliczne na Osiedlu za kościołem. Dodał, ze Policja to nie Stowarzyszenie, 
stwierdził, że każdy mógłby się zwrócić o pomoc finansową. Dodał, że Policja to resort 
siłowy i pieniądze na ten cel przeznaczane są z budżetu państwa. Dodał, że nie zasadne jest, 
aby gmina dofinansowywała. Stwierdził, że te pieniądze można dołożyć do oświetlenia na 
Osiedlu za Kościołem, lub do placu zabaw. 
 
Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek dodała, że można przeznaczyć na 
remont przedszkola. 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Roman Witoński poinformował, że popiera 
projekt budżetu na 2018 rok. Dodał, że 5.000,00 zł z budżetu gminy przeznaczone na 
dofinansowanie na zakup radiowozu nic  nie zmieni. Dodał, że jeśli sąsiednie gminy nie 
zgodzą się na zakup pieniądze pozostaną w budżecie gminy. 
 
Radny Jan Niedźwiedź przychylił się do wniosku Przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
Józefa Skoczylas. Dodał, że 5000,00 zł nie zrujnuje budżetu gminy. Poinformował, że  
bezpieczeństwem jest zarówno oświetlenie, jak i samochód. Dodał, że zasadne jest 
zamontowanie oświetlenia na osiedlu niż dofinansowanie do radiowozu, gdyż dzieci 
wieczorem wracają ze szkoły lub chodzą na zajęcia poza szkolne. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał, kto jest za tym, aby pieniądze w projekcie 
budżetu na zakup samochodu przeznaczyć na inne cele (oświetlenie na Osiedlu za 
Kościołem)? 



  

 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że pytanie powinno być zadane: „ kto jest za 
przyjęciem budżetu bez poprawek?” 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał po raz drugi, kto jest za tym, aby pieniądze w 
projekcie budżetu  z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczyć na inne cele (np. 
oświetlenie na Osiedlu za Kościołem)? 
 
1. Radna Anna Mituła – głosowała przeciw 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radna Sylwia Lazarek – głosowała przeciw 
6. Radny Sylwester Nowak – głosował przeciw 
7. Radny Leon Łaski – głosował przeciw 
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował przeciw 
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował przeciw 
13. Radny Roman Witoński głosował przeciw 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował przeciw 
15. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował przeciw 
 
 
Za zmianą w projekcie budżetu na 2018 rok głosowało 6 radnych natomiast 9 głosowało 
przeciw. 
 
5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie. 
 
Autopoprawki do projektu budżetu na 2018 rok przeczytała Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy. 
Autopoprawki stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie imienne. 
 

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. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
Nie wniesiono poprawek, w związku z tym nie było dyskusji. 



  

 
Za przyjęciem autopoprawek głosowało 15 radnych. 
 
Wójt podziękował Radzie Gminy, współpracownikom, sołtysom za wsparcie w działaniach, 
zamierzeniach i realizacji inwestycji. 
 
 7) Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz poddał pod głosowanie imienne 
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2018 rok. 
 
 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. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXIV/333/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 15 głosami za. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki podziękował Radnym Gminy za 
współpracę. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz pogratulował Wójtowi przyjęcia budżetu na 2018 rok, 
wyraził nadzieję na jego realizację. 
 
Ad.8 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  
i imiennym. 
 

 Zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXXII/306/2017 z dnia 16.11.2017 
r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/334/2017 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
Karol Bakacz.. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 



  

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
 
Uchwała Nr XXXIV/334/2017  Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie  Zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXXII/306/2017 z dnia 16.11.2017 
r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 -2020,  została podjęta 15 głosami za. 
 
 

 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 
pod nazwą „ Zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla 
pieszych przy szkole w Aleksandrii 
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/335/2017 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
Karol Bakacz. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
 
Uchwała Nr XXXIV/335/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 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 szkole w Aleksandrii została podjęta 15 głosami za. 
 

 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/336/2017 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 



  

 
Uchwała Nr XXXIV/336/2017  Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok została podjęta 15 głosami za. 
 
 

 Uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017-
2026 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/337/2017 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 

 
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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński głosował za 
14. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 
15. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 

Uchwała Nr XXXIV/337/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie: uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017-
2026 została podjęta 15 głosami za. 
 

 przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/338/2017 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXXIV/338/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, została podjęta 15 głosami 
za. 
 

 zgłoszenia sołectwa Dzięcioły do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -
2020 
 



  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/339/2017 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXXIV/339/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie zgłoszenia sołectwa Dzięcioły do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -
2020, została podjęta 15 głosami za. 
 

 zgłoszenia sołectwa Czempisz do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -
2020, 

  
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/340/2017 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXXIV/340/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie   zgłoszenia sołectwa Czempisz do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -
2020, została podjęta 15 głosami za. 
 

 zgłoszenia sołectwa Pieczyska do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -
2020, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/341/2017 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXXIV/341/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie   zgłoszenia sołectwa Pieczyska do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -
2020, została podjęta 15 głosami za. 
 

 Ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/342/2017 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXXIV/342/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie   
ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,  została podjęta 15 głosami za. 
 
 



  

 Zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu 
podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości na terenie Gminy Brzeziny 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIV/343/2017 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
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 XXXIV/343/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 r. w 
sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku 
rolnego, leśnego oraz od nieruchomości na terenie Gminy Brzeziny, została podjęta 15 
głosami za. 
 
Ad. 9, 10, 11  
 
Radny Stanisław Walaszczyk zapytał,  o jakość wody pitnej w Brzezinach? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że woda pozbawiona 
jednostek bakterii coli. Dodał, że zaleceniem Sanepidu jest chlorowanie wody przez okres 
trzech tygodni. Poinformował, że na stacji uzdatniania wody w Brzezinach nie wykryto 
jednostek bakterii coli. Dodał, że źródłem zakażenia jednostkami bakterii coli jest przyłącze 
wodociągowe ze studni prywatnych. 
 
Radna Sylwia Lazarek stwierdziła, że powinny być kontrole  w poszczególnych 
gospodarstwach. 
 
Z- ca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że bez pozwolenia nie można wejść na 
prywatną posesję. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki  dodał, że jeśli jest podejrzenie to wniosek 
można złożyć do prokuratury. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak odnośnie odcinka drogi Brzeziny – Przystajnia. 
Poinformował, że miało być zrobione 2,5 km drogi w kwocie 118.000 zł. Dodał, że droga 
nadal jest nie dokończona.  Zwrócił się z prośbą do radnych o dołożenie w budżecie gminy na 
przedmiotową drogę. 
 
Radna Powiatowa Grażyna Misiak poinformowała, że na ostatniej Komisji Rolnictwa i 
Infrastruktury w Powiecie  uczestniczył Dyrektor Marszal, który zdał sprawozdanie na temat 
likwidacji azbestu i wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie Powiatu 
Kaliskiego w 2018 r.   
Również uczestniczył przedstawiciel KRUS -u w Kaliszu, który poinformował:  

- została podpisana nowa umowa ubezpieczeniowa dla dzieci rolników od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Umowa obowiązuje od 14.10.2017 do 13.10.2018 r. 

- zgodnie ze zmianami wprowadzonymi  z ustawą  z  dnia 11 maja 2012 roku o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych emerytura 
wcześniejsza będzie przyznawana tylko tym rolnikom, którzy warunki spełnią do dnia 
31 grudnia 2017 roku. 



  

- Ulgi w opłaceniu składek przysługujące rolnikom. Dodała, że jeśli ktoś ma problem 
może wnioskować o odroczenie raty, umorzenie  składki. Poinformowała, że 
regulowane jest decyzją, dodała,  że od każdej decyzji można się odwołać.   
 

W Powiecie Kaliskim odbyło się Posiedzenie Izby Rolniczej. Poinformowała, że agent 
ubezpieczeniowy Pani Poniatowska odniosła się do zalania terenu przez właścicieli 
stawów Dzikie Nowe. Dodała, że właściciel dostarczył polisę ubezpieczeniową, jednak 
nie dostarczył oświadczenia, z którego mogą skorzystać poszkodowani rolnicy. 
Poinformowała, że również uczestniczył Przedstawiciel Izy Rolniczej, który przekazał 
informację o szkodach. Dodała, że jeśli występuje zdarzenie losowe to nie Wójt zgłasza, 
ale poszkodowany do GOPSU, a następnie Wójt Gminy przekazuje do Wojewody. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał, ile z Gminy Brzeziny zostało 
zutylizowane eternitu? 
 
Radna Powiatowa Grażyna Misiak odpowiedziała, że nie ma takiej szczegółowej 
informacji. Dodała, że pracownik gminy Teresa Waszak powinna udzielić informacji. 
Dodała, że złożone wnioski zostały wszystkie zrealizowane. Poinformowała, że w 
przyszłym roku będą również dofinansowania na utylizację azbestu. 
 
Radny Powiatowy Robert Marszałek odniósł się do wypowiedzi Sołtysa wsi Przystajnia 
Henryka Maciuszczaka. Poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego  w powiecie dokonała przeglądu oceny dróg powiatowych. Dodał, że złożony 
został wniosek o dokończenie I etapu modernizacji drogi Brzeziny - Przystajnia oraz 
wniosek o uruchomienie prac II etapu z początkiem 2018 roku. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że Gmina Brzeziny zobowiązała 
się przekazać i zostało przekazane  w 2017 roku 30.000 zł na modernizację odcinka drogi. 
Poinformował, że Powiat jest zarządcą drogi i jego obowiązkiem jest utrzymanie. Dodał, 
że nie może zadeklarować pomocy finansowej do przedmiotowej drogi. Poinformował, że 
należy skupić się na drogach gminnych, które do tej pory są nieprzejezdne. 
Odniósł się do wypowiedzi Radnej Powiatowej Grażyny Misiak. Poinformował, że jeśli 
nie było uszkodzenia powyżej 5% wartości zgodnie z wytycznymi nie można wysyłać do 
Wojewody. Dodał, że powyżej kwoty 30.000 zł przyjeżdża nadzór budowlany i 
potwierdza szkodę. 
 
Radna Powiatowa Grażyna Misiak dodała, że do zasiłku celowego losowego nie 
potrzebne są dochody. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał jak wygląda sytuacja ziemi pod 
świetlicę we wsi Przystajnia? 

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że wydano decyzję o 
warunkach zabudowy. Dodał, aby Powiat mógł przekazać gminie musi być zgoda Skarbu 
Państwa, gdyż majątkiem zarządza Wojewoda. Poinformował, że zostało skierowane 
pismo do Wojewody. Dodał, że musi być przygotowany plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz złożył życzenia noworoczne na 2018 rok i 
sukcesów w przyszłorocznych wyborach. 
 
 



  

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki podziękował za wspólne działania w 2017 
roku. Podziękował radnym gminy Brzeziny za realizację budżetu, za dokonywane zmiany w 
ciągu roku, współpracownikom, radnym powiatowym oraz sołtysom za pomoc w spieraniu 
działań. Złożył życzenia radnym, sołtysom i wszystkim zaproszonym gościom. Złożył także 
życzenia imieninowe solenizantom Radnemu Sylwestrowi Nowak i sołtysowi Sylwestrowi 
Adamus. 
 
Ad.12 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV sesję 
Rady Gminy Brzeziny o godz. 1600. 
 
 

 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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