
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVI/18 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 2 lutego 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1200. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 13.  
 
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. 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, 
- szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 
zwrotu  wydatków za świadczone usługi na terenie Gminy Brzeziny, 
- rozwiązania Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny. 
- ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeziny publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
- ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 
rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli,  także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest 
przyznawane, 
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystywania udzielonej dotacji, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dzięcioły na lata 2018 - 2026 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 



  

8. Odpowiedzi na interpelacje . 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.   
 
Ad.1. 
 
 Otwarcia XXXVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, radnych Powiatu Kaliskiego 
sołtysów, wójta gminy, skarbnika. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu punktu  w pkt.6 projektów uchwał w sprawach: 
-  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II”  
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 
miejscowości Aleksandria gm. Brzeziny. ( błąd pisarski - w projekcie uchwały zapis Brzeziny 
zamiana na Aleksandria)  
 
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 12 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Sylwestra Nowaka 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 12 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXXV  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. 
 
Protokoły nr XXXIV/17 i XXXV/18 z sesji Rady Gminy Brzeziny zostały przyjęte 12 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. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte 12 
głosami za. 
 
Na obrady sesji o godz. 1225 przybył Radny Józef Skoczylas 
 
Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.    
 

1. Trwała akcja odśnieżania na zlecenie ZOK Sp. z o.o. Brzeziny. Koszt odśnieżania w 
kwocie 17.400 zł. Drogi gminne odśnieżone zostały na wnioski sołtysów i radnych. 
Zlecenie wykonywał również Pan Sieradzki z Ostrowa Kaliskiego na terenie: Zagórna, 
Czempisz, Pieczyska, Ostrów Kaliski.  

2. Remonty dróg gminnych (około 4 km) polegających na nawiezieniu żużlem odcinków 
dróg w miejscowościach: ( po wyliczeniu około 470 ton).  
a) Sobiesęki – Piegonisko Kolonia, 
b) Moczalec, 
c) Jagodziniec, 
d) Świerczyna, 
e) Zagórna, 
f) Jagodziniec, 
g) Pieczyska Raś 
h) Wrząca. 

3. W dniu 02.02.2018 r. został ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku Urzędu 
Gminy. Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 19 lutego 2018 r. Zadanie realizowane jest w 
ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” z udziałem 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 w ramach 
działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT 
dla rozwoju AKO. Wysokość dofinansowania do 85 % kosztów kwalifikowanych oraz 
dofinansowanie – dotacją NFOŚiGW w Poznaniu. Zakres rzeczowy dotyczy budynku 
Urzędu Gminy: 
 - roboty termomodernizacyjne budowlane (ocieplenie ścian do poziomu gruntu, 
ocieplenie ścian piwnicy, cokołu, ocieplenie stropodachu, dachu, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej), 
- roboty sanitarne (instalacja grzewcza wymiana grzejników oraz montaż zaworów i 
głowic termostatycznych, 
- roboty niekwalifikowane jako termomodernizacja ( renowacja schodów tylnych, 
podbitka daszku na elewacji tylnej, wymiana okien w piwnicy, renowacja schodów 
zewnętrznych na elewacji frontowej, renowacja pokrycia dachowego z blachy 
ocynkowanej).  

4. W dniu 2 lutego 2018 r. został ogłoszony przez Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu przetarg na budowę ronda w Brzezinach. Rozstrzygnięcie 
przetargu w dniu 19 lutego 2018 r. 

5. W dniu 31.01. 2018 do Urzędu Gminy wpłynęło pismo dotyczące ostatecznej 
pozytywnej oceny merytorycznej wniosku pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w 



  

miejscowości Jagodziniec. Projekt współfinansowany jest w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3 „Gospodarka 
wodnościekowa”, Poddziałanie 4.3.2 „Gospodarka wodnościekowa w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO”. 

6. W dniu 27.01.2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu I Sąd Cywilny po 
rozpatrzeniu sprawy stwierdza nabycie przez Gminę Brzeziny przez zasiedzenie gruntów 
położonych we wsi Aleksandria, Czempisz, Jagodziniec, Moczalec, Wrząca, Zajączki, 
nie mających ksiąg wieczystych.  

7. Państwo Chodyła, Krzywda i Sobieraj zwrócili się z wnioskiem do Gminy Brzeziny o 
wykup dróg gminnych. Przedmiotowe drogi służą tylko jako dojazd do posesji lub pól 
uprawnych zainteresowanych. 

8. Zakupiono tablice związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego spowodowaną 
zmianą nazw ulic. Ze zmianą nazw ulic będą się również wiązały zmiany z działalnością 
gospodarczą. 

9. Złożono wniosek do LGD Długosz Królewski przez członków OSP Pieczyska w ramach 
małych projektów na ogrzewanie sali w kwocie 50.000 zł, przy wkładzie własnym 5%.  

10. Złożono wniosek Lokalnej Grupy Działania Długosz Królewski na zadanie pn. „Rozwój 
infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę 
części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia 
Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej”. Wniosek spełnił 
wymagania wstępne, otrzymując  22,55 punktów. 

 
Na obrady sesji o godz. 1240 przybył Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy 
 
11. Złożono wniosek z Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o 

charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 do Ministra Sportu i Turystyki o 
dofinansowanie na  „Aktywną Strefę Aktywności przy budynku Gimnazjum w 
Brzezinach. Całkowita wartość projektu 53.629, 00 zł 

12. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 
na doposażenie placu zabaw na Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach. Celem 
projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej istniejącego placu zabaw na 
Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach poprzez zakup nowoczesnego i bezpiecznego 
sprzętu zabawowego dla najmłodszych mieszkańców gminy. Całkowity kosz projektu 
38.083,96 zł 

13. Podpisano umowę  dla zadania „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu 
publicznego  we wsi Jagodziniec”  z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 
Państwowe. Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego 
szacowana jest na kwotę 120.000 zł a udział środków Nadleśnictwa Kalisz przyjęty jest 
w wysokości 60.000 zł 

14. Uregulowano własność gruntu czterech działek pod salą OSP we wsi Jamnice.  Państwo 
Zawada i Doruch przekazali grunty w formie darowizny, natomiast zapłacono za działkę 
Panu Wolarz. W ramach Stowarzyszenie LGD Długosz  Królewski sfinansowano akt 
notarialny w kwocie około 3.500 zł, natomiast pomiary geodezyjne wykonane zostały 
przez pracowników urzędu gminy. Po podsumowaniu to kwota około 10.000 zł.  

 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel podziękowała i dodała, że to błędy  zaniechania 
poprzednich władz. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że można było wcześniej uregulować.   
  

15. Kontynuacja II etapu budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko. Do 
Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek ze stosownymi poprawkami za zakończony 
I etap budowy stacji uzdatniania wody.  

16. Sfinalizowano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie wyposażenia 
gabinetów lekarskich w Szkołach Podstawowych. Z dofinansowania skorzystały: Szkoła 



  

Podstawowa w Aleksandrii w kwocie 6.700 zł, Szkoła Podstawowa w Sobiesękach w 
kwocie 6.700 zł i szkoła Podstawowa w Brzezinach: ul. Kaliska i Gimnazjalna w kwocie 
13.400 zł . Projekt dofinansowania na łączną kwotę 26.800 zł. 

17. W dniu 28.02.2018 r. odbył się XX Gminny Dzień Seniora połączony z obchodami 
jubileuszu 50 -lecia pożycia małżeńskiego. Na uroczystość zaproszeni zostali najstarsi  
mieszkańcy gminy oraz Jubilaci obchodzący „50-lecie Pożycia Małżeńskiego".   11 par 
małżeńskich z gminy Brzeziny, które w minionym roku obchodziły 50-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego, otrzymały medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie" 
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Medale wręczył Jubilatom Wójt 
Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki w towarzystwie Przewodniczącego Rady 
Gminy Brzeziny Karola Bakacza, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztofa Grabowskiego, Wicestarosty Jana Adama Kłysza, Zastępcy Wójta Gminy 
Brzeziny Zbigniewa Słodowego, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Roberta 
Marszałka oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Kłysz. Na 
uroczystości również byli obecni radni powiatowi, radni gminy Brzeziny oraz sołtysi z 
terenu gminy. 

18.  W dniu 25 stycznia 2018 r w restauracji „Leśny Dwór" w Brzezinach,  obchody się 
uroczystości 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w powiecie kaliskim. Na scenie 
wystąpili artyści i wykładowcy kaliskiego Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego 
UAM-u. Głównym celem projektu pod hasłem „Artyści dla Niepodległości", jest 
uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 100 rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego oraz 100-lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak. 

19. Poinformowano, że w  2018 r. wzrasta stawka za odpady komunalne. Dodał, że decyzje 
są do odbioru w Urzędzie Gminy. Dodał, że w 2018 r. osiągnięto wszystkie poziomy 
recyklingu. Stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

20. Poinformowano, że wnioski za zwrot akcyzy za paliwo można składać do Urzędu Gminy 
w dwóch terminach: od 1.02.2018 r -  28 lutego 2018 r. oraz od 01.08.2018 – 31.08.2017 
r. 

21.  W siedzibie Komisariatu Policji w Opatówku odbyła się odprawa służbowa, w której 
uczestniczył Komendant Miejski Policji w Kaliszu, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz kierownictwo i policjanci komisariatu. Spotkanie poświęcone było 
podsumowaniu efektów pracy policjantów z KP w Opatówku za rok 2017 rok. Dodał, 
że najbardziej zagrożone miejscowości na terenie gminy Brzeziny to Czempisz, 
Przystajnia i Jamnice. 

22. Przedstawiono charakterystykę środków europejskich. Stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
  

Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
13 głosami za. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Ad.6 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 

 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – 
Sobiesęki Drugie – etap II”  

 
Projekt uchwały Nr XXXVI/346/2018 wraz z uzasadnieniem  przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 



  

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 
1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radna Sylwia Lazarek – głosowała 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. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXVI/346/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – 
etap II”   została podjęta 13 głosami za. 
 

 zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2018 
 
Projekt uchwały Nr XXXVI/347/2018 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. Radna Sylwia Lazarek – głosowała 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. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXVI/347/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 13 głosami za. 
 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 
 
Projekt uchwały Nr XXXVI/348/2018 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. Radna Sylwia Lazarek – głosowała 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. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXVI/348/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 została 
podjęta 13 głosami za. 
 

 Szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVI/349/2018 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 XXXVI/349/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 
zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny, została podjęta 13 
głosami za. 
 

 Rozwiązania Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 
Brzeziny, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVI/350/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
 Sekretarz Gminy Marian Kasperski opuścił obrady sesji o godz. 1330. 
 
Uchwała Nr XXXIII/350/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie 
rozwiązania Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny, została 
podjęta 13 głosami za. 
 

 Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeziny publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXXVI/351/2018 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 XXXVI/351/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeziny publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, została podjęta 13 głosami za,   
 

 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2018 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  także specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane, 
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVI/352/2018 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  
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik opuściła obrady sesji o godz. 1340. 
 
Uchwała Nr XXXVI/352/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego  2018 r. w  sprawie 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli,  także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest 
przyznawane,  została podjęta 13 głosami za. 
 

  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji,  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVI/353/2018 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 XXXVI/353/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w  sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych i 
publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy 
oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 
udzielonej dotacji,   została podjęta 13 głosami za. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVI/354/2018 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 XXXVI/354/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, została podjęta 13 głosami 
za. 
 

 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dzięcioły na lata 2018 - 2026 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVI/355/2018 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 XXXVI/355/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w  sprawie 
uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dzięcioły na lata 2018 - 2026    została podjęta 
13 głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 
miejscowości Aleksandria gm. Brzeziny.  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVI/356/2018 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 XXXVI/356/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 2 lutego 2018 r. w  sprawie    
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości 
Aleksandria gm. Brzeziny, została podjęta 13 głosami za. 
 
Ad. 9,10,11 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał jak daleko jest zaawansowana sprawa 
uregulowania własności domu we wsi Piegonisko Pustkowie? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że trwają prace przygotowawcze. 
Poinformował, że jest to działka położona na terenie gminy a budynek jest wybudowany w 
latach 80 -tych bez zezwolenia. Dodał, że mieszkańcy wsi  chcą uregulować status prawny 
lokalu przy wsparciu władz samorządowych Gminy Brzeziny 
 
 Radna Sylwia Lazarek za zgodą Przewodniczącego Rady opuścił obrady sesji o godz. 1350. 
 
Radny Henryk Goliński zapytał, czy mieszkańcy nie chcą wyłożyć pieniędzy na uregulowanie 
własności? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że mieszkańcy budowali budynek. 
 
Przewodniczący rady Karol Bakacz odpowiedział, że część materiałów mieszkańcy 
zasponsorowali,  
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki  poinformował, że koszty zewidencjonowania 
wszystkich dróg gminnych są duże i na razie nie stać gminę na opracowanie stosownej 
dokumentacji. 
 



  

Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zwróciła uwagę, że wodociągi też muszą być 
uregulowane. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że jest to obowiązkiem Zakładu Obsługi 
Komunalnej w Brzezinach. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zapytała, czy są wytyczone drogi we Jamnice -Natalin? 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że jest przyjęty plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części Jamnic obejmujący tereny prywatne przeznaczone pod budownictwo 
jednorodzinne z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zapytała odnośnie złożonego pisma w sprawie 
zamontowania progów zwalniających we wsi Jamnice? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że jest przeciwny montowania 
progów zwalniających we wsiach. Dodał, że progi zwalniające nadają się do zamontowania na 
drogach osiedlowych. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Irena Szczepaniak zapytała, czy jest możliwość w Brzezinach 
zorganizowania szkolenia dla rolników podobnego jak w Szczytnikach?  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że była to decyzja Wojewody 
Wielkopolskiego w porozumieniu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Kaliszu. Dodał, że zwrócimy się do ARiMR o możliwość zorganizowania takiego szkolenia w 
Brzezinach. 
 
Na obrady sesji o godz. 1350 przybył Sekretarz Gminy Marian Kasperski 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił informację odnośnie odbioru 
azbestu z Gminy Brzeziny w 2017 r. poinformował, że łącznie odbiór i demontaż 37,646 ton, 
w tym odbiór i utylizacja 30,016 ton, demontaż 7,630 ton. Dodał, że w 2018 r. wnioski można 
składać na odbiór i utylizację, natomiast nie będzie można składać wniosków na demontaż 
azbestu. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XXXVI sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1410. 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
 
 
.......................................    ................................................. 


