
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVII/18 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 23 marca 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.800. 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. 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 2018 – 2026, 
- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019  środków 

stanowiących fundusz sołecki, 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny, 
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Gminy Brzeziny, 
- szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 

zwrotu  wydatków za świadczone usługi na terenie Gminy Brzeziny, 
-  utworzenia Przedszkola w Brzezinach,  
- podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych w każdym okręgu, 
- utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzeziny, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy, 
- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, 
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej, 
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej. 
 



  

7. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
8. Odpowiedzi na interpelacje . 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.   
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXVII 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 projektu uchwały w sprawie: 
-  dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 
Brzeziny instrumentem płatniczym  
Do w/w propozycji zmiany w porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  
z proponowaną zmianą w porządku. 
 
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 15 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radną Sylwię Lazarek 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXXVI  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 XXXVI/18 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty 15 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia 
Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Sylwia Lazarek dodała, że  na odcinku drogi Czempisz – Brzeziny 
ubytek jest już około 30 m. 
 
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 15 
głosami za. 
 
Ad.5 
  
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.    
 

1. Trwają prace porządkowe w centrum Brzezin polegające na porządkowaniu terenów 
przylegających do budynków  i ośrodka wczasowego będącego własnością Lasów 
Państwowych. 
Prace uzgodniono z Nadleśnictwem Kalisz i miejscowymi leśnikami po wizytacji w 
terenie. Prace wykonują pracownicy gminy oraz zatrudnieni w ramach wsparcia 
finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. 

2. Zakończono prace porządkowe, polegające na wycince krzewów na odcinku drogi w 
miejscowości Piegonisko Wsi. 

3. Trwają prace usuwania ubytków na jezdniach asfaltowych.  
4. W dniach 16- 18 marca 2018 r. Gmina Brzeziny reprezentowała Wielkopolskę  w XXIV 

Targach Turystycznych – Regiony Turystyczne pn. „Na styku kultur” z okazji 100 – 
lecia Odzyskania Niepodległości. W dniu 16.04.2018 roku udział z materiałami 
promocyjnymi wzięła Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Długosz Królewski a w 
dniu następnym 17 marca Kapela Ludowa  Brzeziny, Zespół  Brzezinianki oraz 
Rzeźbiarz Zdzisław Gotfryd. Wystawcom i zespołom towarzyszył Zastępca Wójta 
Zbigniew Słodowy, dyrektor GOK Przemysław Sułek, kierownik biura LGD Karolina 
Figas. Tegorocznym hasłem pod jakim Powiat Kaliski zaprezentował się na Targach to: 
„Odpocznij w Krainie nocy i dni na Ziemi Kaliskiej”. Stowarzyszenie Długosz 
Królewski było jednym z wystawców podczas targów na zaproszenie  Starostwa 
Powiatowego w Kaliszu. Promowane były walory kulturowe regionu, turystyka wiejska, 
regionalne smaki, potrawy i produkty. W pierwszym dniu swój pokaz kulinarny 
przygotowała restauracja  Zielny Dworek – Stajnia Czempisz. 

5. W dniu 12 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod patronatem Wójta Gminy Brzeziny 
zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach i Wójta 
Gminy Brzeziny. Wcześniej w poszczególnych szkołach w Gminie Brzeziny odbyły się 
eliminacje szkolne, w którym wzięło udział 70 uczniów, w kategorii wiekowej od 10 -
14 lat oraz od 14 – 16 lat na podstawie testu pisemnego , po którym wyłoniono po dwóch 
uczniów zajmujących 1 i 2 miejsca do eliminacji powiatowych. Po testach pisemnych i 
eliminacjach ustnych w najmłodszej grupie I miejsce zajęła Malwina Gawlik ze Szkoły 
Podstawowej w Brzezinach, II miejsce zajęła Klaudia Grzelak  ze Szkoły Podstawowej 
w Brzezinach , III miejsce Oliwier Maciuszczak ze Szkoły Podstawowej Brzeziny, IV 
miejsce Antoni Kurcbach ze Szkoły Podstawowej Brzeziny, przygotowanych przez 
nauczyciela Annę Kupajczyk. 
W drugiej kategorii wiekowej I miejsce zajął Bartosz Białecki, II miejsce Gabrysia 
Kupajczyk, III miejsce Adam Mikołajczyk, IV miejsce Szymon Kurcbach, 
przygotowanych przez nauczyciela Przemysława Olka uczniowie z gimnazjum. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu sportowego oraz dyplomy i gadżety 
reklamowe ufundowane przez samorząd gminy Brzeziny. Komisję konkursową 
stanowili członkowie Zarządu oddziału Gminnego ZOSP RP, nauczycielSzkoły 



  

Podstawowej w Brzezinach Anna Kupajczyk oraz przedstawiciel PSP w Kaliszu starszy 
kapitan Radek Marek. 

6. W dniu 10.03.2018 rok na zaproszenie V-ce Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Krzysztofa Grabowskiego, biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, Prezesa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej  Piotra Walkowskiego , Burmistrza Stawiszyna Justyny Urbaniak  i 
Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosława 
Maciejewskiego grupa sołtysów z gminy Brzeziny wzięła udział w II Pielgrzymce 
Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Po mszy św. sołtysi zostali 
zaproszeni do Stawiszyna do Hali Widowiskowo – Sportowej przy Zespole Szkół odbyło 
się spotkanie połączone z obchodami Dnia Sołtysa a zakończono występami 
artystycznymi i poczęstunkiem. Grupę sołtysów z Gminy Brzeziny stanowili: sołtys 
Brzezin Andrzej Hewiński, sołtys Jagodzińca Arkadiusz Kuświk, sołtys Ostrowa 
Kaliskiego Renata Doruch, sołtys Przystajni Henryk Maciuszczak, sołtys Aleksandrii 
Piotr Zaleśny, sołtys Przystajni Kolonii Irena Szczepaniak, sołtys wsi Zajączki Halina 
Jasińska. Grupie towarzyszył Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki 

7. W dniu 11 marca 2018 r.  w hali Arena w Kaliszu z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert 
na którym wystąpił Andrzej Piaseczny. Na scenie zaśpiewał również zespół Dynamitki. 
Z terenu Gminy Brzeziny wzięło udział około 400 kobiet. Koncert zorganizowało 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu w partnerstwie z gminami oraz Miastem Kalisz. 

8. W dniu 29 marca 2018 roku zostanie podpisana umowa pn. „ Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Jagodziniec” za pośrednictwem Stowarzyszenia Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 Działanie 4.3. Gospodarka wodno - ściekowa Poddziałanie 4.3.2 
Gospodarka wodno - ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju. Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny według najnowocześniejszych 
technologii wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec to 
największa inwestycja na terenie gminy Brzeziny na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. 
Całkowita wartość projektu wynosi 10 205 922,94 zł, z czego 5 281 558,93 zł stanowi 
dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 
- 2020. Prace budowlane będą przeprowadzone w dwóch etapach w 2019 -2020 roku. 
Do końca 2018 roku planowano przygotować SIWZ oraz wyłonienie wykonawcy w 
drodze przetargu ograniczonego. 
W dniu 29 marca 2018 roku podczas podpisania umowy na dofinansowanie z inicjatywy 
Marszałka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej została 
zwołana konferencja prasowa z udziałem lokalnych i regionalnych mediów oraz władz 
samorządowych. 

9. W dniu 19.03.2018 roku dokonano sprzedaży dotychczasowej najemczyni lokalu 
mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku Nr 3 przy ul. Ks. Józefa Kurzawy w 
Brzezinach o powierzchni użytkowej 53,18 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki 
i korytarza usytuowanego na I piętrze tj. II kondygnacji budynku mieszkalnego wraz z 
przynależną do niego piwnicą nr 01 o powierzchni użytkowej 6,74 m2 oraz udziałem 
wynoszącym 2359/10000 części wspólnych budynku i jego urządzeń oraz gruntu 
oznaczonego jako działa nr 129/10 o pow. 0,0647 ha za cenę po zastosowaniu bonifikaty 
w kwocie 36.326,60 zł. Cena lokalu wynosi zgodnie z wyceną rzeczoznawcy 
majątkowego w kwocie 45.578,00 zł, pomniejszona zgodnie z bonifikatą o 30 % 
pomniejszoną zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brzeziny z dnia 25.04.2003 r. i wynosi 
31.904,60 zł oraz wartości gruntu w kwocie 4,422,00 zł. 
Kupująca zwróciła koszty wyceny lokalu i gruntu wraz z 23% podatkiem VAT w kwocie 
762,60 zł, koszty inwentaryzacji budowlanej wraz z podatkiem 23% VAT w kwocie 
700,00 zł i koszty geodezyjnego podziału nieruchomości w kwocie 900,00 zł. Łącznie 
kupująca wpłaciła na rachunek Gminy przed podpisaniem aktu notarialnego 38.689,20 
zł. 



  

10. W dniu 20.03.2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek podpisał umowę na 
Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Gimnazjum + sala Gimnastyczna 
w Brzezinach w partnerskim projekcie z gminą. 

11. W wyniku zapytania ofertowego wybrano najkorzystniejszą ofertę na „ Budowę 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzięcioły” przedstawioną przez firmę 
ELPROBUD Łukasz Juśkiewicz z Czempisza za kwotę 9.987,60 zł brutto. Termin 
wykonania całego zadania zgodnie z zapisami umowy z dnia 19.03.2018 r. określa się 
na 01.10.2018 r. Zakres robót obejmuje : 
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, 
- montaż dwóch słupów betonowych linii napowietrznej, 
- montaż przewodu linii napowietrznej na odcinku ponad 90 m. 
- montaż jednej sodowej oprawy oświetleniowej na słupie, 

12. Trwają prace Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Brzeziny. W dniu 19.03.2018 
podpisano umowę umowa z Wykonawcą robót budowalnych PBJ - Przedsiębiorstwo 
budowlane Jurga Karol Sobiesęki 41, gm. Brzeziny wyłonionego w trybie przetargu 
nieograniczonego za kwotę 358.241,21 zł. na zadanie pn. „Termomodernizacja Urzędu 
Gminy w Brzezinach”. 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 i mieszkaniowym, Poddziałanie 
3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO. Wysokość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 
115.166,96 zł.  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

a) Roboty termomodernizacyjne budowlane 
- ocieplenie ścian do poziomu gruntu 

  - ocieplenie ścian piwnicy, cokołu 
  - ocieplenie stropodachu, dachu 
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

     b)  Roboty sanitarne 
- instalacja grzewcza wymiana grzejników oraz montaż zaworów i głowic 
termostatycznych 

    c) Roboty nie kwalifikowalne jako termomodernizacja 
- renowacja schodów zewnętrznych tylnych, podbitka daszku na elewacji tylnej, 
wymiana okien w piwnicy 
- renowacja schodów zewnętrznych na elewacji frontowej 

- renowacja pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej. 
13. W dniu 15 marca 2018 r. w Sali GOK w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia „Długosz Królewski”. Podczas zebrania  przedstawiono 
sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok, omówiono Bilans oraz rachunek 
zysków i strat  za 2017 rok oraz odczytano protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
o wykonaniu budżetu i udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2017 rok.  W zebraniu 
wzięli udział przedstawiciele samorządów, kierownictwo Lokalnej Grupy Działania, 
przedstawiciele władz Stowarzyszenia Rady Komisji Rewizyjnej, licznie zebrani 
członkowie LGD – Brzeziny, Szczytniki, Sieroszewice, Błaszki 

14.   W dniu 21.03.2018 r w Gminie Szczytniki i Błaszki a 22.03.2018 r w Gminie 
Sieroszewice i Brzeziny odbyły się eliminacje gminne I etapu konkursu Wiedzy o Unii 
Europejskiej. Konkurs organizowany przez LGD „ Stowarzyszenie Długosz Królewski”. 
Do II etapu– finał odbędzie się 12.04.2018 r. w GOK w Brzezinach. Konkurs skierowany 
do uczniów gimnazjum i 7 klas szkół podstawowych  z terenu działania LGD.  
Wcześniej w dniu 26 lutego 2018 r z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem Światowid w 
Małachowicah – Szemborowicach k. Słupcy odbyły się warsztaty refleksyjne LGD. 
Udział wzięli przedstawiciele zarządu stowarzyszeń, Rady Stowarzyszenia Komisji 
Rewizyjnej, biura LGD oraz beneficjentów PROW 2014 – 2020 na temat 



  

dotychczasowych osiągnięć stopnia realizacji wskaźników funkcjonowania biur LGD, 
bieżącej sytuacji z oceną wniosków przez Urząd Marszałkowski. Warsztaty były jednym 
z elementów ewaluacji wewnętrznej wymaganych dla osiągnięcia celów zakładanych w 
LGD zgodnymi z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

15. W dniu 09.02.2018 roku odbyło się Posiedzenie Rady „ Długosz Królewski” dotyczące 
oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy 
w ramach naborów nr 4/2018, 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G. W wyniku rozstrzygnięcia 
Rady dla naboru nr 4/2018 z terminem złożenia wniosków w dniach 29.12.2017 – 
25.01.2018 roku wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach na operację pn. 
„Dostosowanie budynku OSP Pieczyska do realizacji funkcji społeczno – kulturalnych” 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 47.500,00 zł i znalazł się na I miejscu listy 
rankingowej. W wyniku rozstrzygnięcia naboru Nr 2/2018 G dla tego samego terminu 
dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny na operację pn. „Z 
przytupem na ludowo” z kwotą dofinansowania 47.500,00 zł oraz Ludowy Klub 
Sportowy OLIMPIA Brzeziny na operację pn. „Turniej wielopokoleniowy piłki nożnej” 
z okazji 20 – lecia Klubu Sportowego OLIMPIA Brzeziny z kwotą dofinansowania 
17.342,25 zł. Na operację Nr 3/2018 nie było wniosków. W wyniku rozstrzygnięcia 
naboru Nr 4/2018 dofinansowanie otrzymała Gmina Brzeziny na operację pn. „Rozwój 
infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę 
części istniejącego budynku OSP w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem 
pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej” z kwotą dofinansowania 138.713,00 zł. 
Całkowita wartość projektu wynosi 218.000,00zł. 

16. W dniu 19.02.2018 r. podpisano umowę z Zakładem Projektowo – Usługowym 
Inżynierii Środowiska PRIMEKO reprezentowanym przez Jarosława Grzelaka na 
kompletną dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa drogi leśnej 
udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec” na kwotę 8.610,00 zł brutto. 
Projektant zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację, na którą składają się 
prace: 
-  projekt budawlano – wykonawczy na aktualnych podkładach geodezyjnych, 
- wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, 

- kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

17. Zostanie zamontowany hydrant w miejscowości Czempisz. Koszt montażu w kwocie 
2000.00 zł wykona  Zakład Obsługi Komunalnej spółka Z o. o. Brzeziny. 

 
 

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

 zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2018 
 
Projekt uchwały Nr XXXVII/357/2018 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.  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 Stanisław Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 15 głosami za. 
 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 
 
Projekt uchwały Nr XXXVII/358/2018 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.  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 Stanisław Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
  
Uchwała Nr XXXVII/358/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 została 
podjęta 15 głosami za. 
 

 Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków 
stanowiących fundusz sołecki 

 
Projekt uchwały Nr XXXVII/359/2018 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 XXXVII/359/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków 
stanowiących fundusz sołecki została podjęta 15 głosami za. 
 

 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/360/2018 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 XXXVII/360/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie  
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny, została podjęta 15 głosami za. 
 

 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych z terenu Gminy Brzeziny, 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/361/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
 
Uchwała Nr XXXVII/361/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych z terenu Gminy Brzeziny, została podjęta 15 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 XXXVII/362/2018 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 XXXVII/362/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 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 15 
głosami za,   
 

 utworzenia Przedszkola w Brzezinach,  
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/363/2018 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 XXXVII/363/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 lutego  2018 r. w  
sprawie  utworzenia Przedszkola w Brzezinach,   została podjęta 15 głosami za. 
 

  w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/364/2018 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 XXXVII/364/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w  sprawie  
w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych w każdym okręgu,   została podjęta 15 głosami za. 
 

 utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzeziny, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/365/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Do w/w projektu uchwały radni zaproponowali zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej 
z budynku Szkoły Podstawowej do Sali OSP w Dzięciołach. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXVII/365/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w  sprawie  
utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzeziny, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych po zmianie przeniesienia 
siedziby obwodowej komisji wyborczej z budynku Szkoły Podstawowej do budynku Sali 
OSP w Dzięciołach  została podjęta 15 głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/366/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
 
Do w/w projektu wniesiono uwagi. 
 
Radny Stanisław Walaszczyk zapytał, czy umowa musi być zawarta na okres 5 lat? 
 
Radna Sylwia Lazarek  poinformowała, że  na ostatniej komisji członkowie zapoznali się z 
teczką sprawy. Zapytała, dlaczego Gmina nie wyciągnęła konsekwencji wobec właścicieli 
Medical Centel? Dodała, że Radni nie są od oceniania i sprawdzania warunków umowy. Radni 
nie mają wiedzy dlaczego nie został wykonany podjazd? Dodała, że Radni  także nie są także 
od oceniania pracy lekarzy i funkcjonowania służby zdrowia. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że umowę można zawrzeć na 
5 lat a później umowę aneksować za obustronnym porozumieniem. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zaproponował, aby zaprosić na następną sesję lub 
komisję kierowników ośrodka zdrowia Medical Centel. 



  

 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy zapytał radnych, czy drugi ośrodek jest doskonały? 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXVII/366/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy,  została podjęta 12 głosami przeciw, natomiast 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
 

 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego  
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/367/2018 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 XXXVII/367/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w  sprawie     
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, została podjęta 15 głosami za. 
 
 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej,  
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/368/2018 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 XXXVII/368/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w  sprawie      
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowej, została podjęta 15 
głosami za. 
 
 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/369/2018 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 XXXVII/369/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, została podjęta 15 głosami za. 
 
 

 dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu 
Gminy Brzeziny instrumentem płatniczym,  

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/370/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała o co chodzi w projekcie uchwały? 



  

 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik odpowiedziała, że w Urzędzie Gminy  będzie zakupiony 
terminal płatniczy z możliwością zapłaty np. opłat skarbowych, czy podatków. Dodał, że jest 
to program rządowy 
 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXVII/370/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 marca 2018 r. w  sprawie 
dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 
Brzeziny instrumentem płatniczym została podjęta 15 głosami za. 
 
 
Ad. 7,8, 9,10, 
 
Radny Sylwester Nowak zapytał w sprawie drogi Brzeziny – Dzięcioły? 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak odpowiedziała, że wczoraj na Sesji Powiatu w Kaliszu 
dyrektor Pan Paweł Kociok w sprawie planu naprawczego drogi poinformował, że w ramach 
gwarancji do 15 kwietnia 20218 roku zostaną naprawione powstałe ubytki. Plan naprawczy jest 
niezgodny z tym, co zapisane w umowie a wykonanymi pracami. Dodała, że po przedstawieniu 
planu naprawczego Starostwo się nie zgodziło, następny plan naprawczy mają przedstawić do 
27 marca 2018 roku. Poinformowała, że wykonawca pobierał ponownie próby do prywatnego 
niezależnego  laboratorium. Wyniki ponownie pobranych prób otrzymało Starostwo, na które 
odpowiedziało negatywnie.  
 
Radna Anna Mituła zapytała, czy dołożone w budżecie gminy 6.000 zł to kwota 
dofinansowania do projektu, czy do budowy chodnika przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział,  pieniądze w budżecie zostały 
zabezpieczone na wykonanie dokumentacji. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki z Okazji Dnia Sołtysa w imieniu 
pracowników samorządu, radnych podziękował sołtysom za pracę i złożył życzenia, 
zadowolenia z podejmowanych nowych wyzwań i pomysłów dla społeczności lokalnej 
Samorządu Gminy Brzeziny.  
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak odnośnie inwentaryzacji azbestu z terenu Gminy 
Brzeziny. Poinformowała, że zostało zinwentaryzowane 770 posesji z tego usunięto z 88 
posesji. 
  
Przewodniczący Rady Karol Bakacz złożył życzenia z Okazji Świąt Wielkanocnych. 
 
Radni Gminy Brzeziny złożyli życzenia imieninowe Z-cy Wójta Zbigniewowi Słodowemu.  
 
 Przewodniczący Rady Karol Bakacz, Radny Jan Niedźwiedź, Radny Maciej Makajdowski 
opuścili obrady sesji o godz. 1000. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że przystępujemy do 
ogrodzenia punktu segregacji odpadów komunalnych w Brzezinach. 
Dodatkowo  poinformował, że również uczestniczył w kontroli drogi powiatowej z 
pracownikami wydziału dróg i przedłożone zostały uwagi. Dodał, że stan drogi z dnia na dzień 
się pogarsza. Poinformował, że projekt obejmował zakres prac i w dużej części był ograniczony 
finansowo. Dodał, że nie ma odpowiedniej podbudowy drogi i ona będzie ewaluowała. 



  

Pracownicy Wydziału Dróg oraz przedstawiciel wykonawcy zasugerowali, aby na danych 
odcinkach została zdjęta nawierzchnia drogi. Firma zadeklarowała, ze pokryje koszty pracy, 
natomiast  materiał po stronie powiatu lub urzędu. Dodał, że po okresie gwarancji koszty 
naprawy będą po stronie powiatu. Poinformował, że do 27 marca 2018 roku firma ma 
przedstawić propozycję naprawy. 
 
Z- ca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy dodał, że badania ruchu zostały źle 
wykonane. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że na stan drogi wpływają czynniki od 
nas niezależne. 
 
Radny Henryk Goliński zwrócił uwagę, że droga psuje się tam, gdzie najgłębszy rów. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że rów jest odwodnieniem gruntów. 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę na odcinek drogi Czempisz - Dziadowice. 
Poinformowała, że dopóki nie jeździły samochody ciężarowe droga nie budziła zastrzeżeń, 
zmieniło się od 3 m-cy jak zaczęły jeździć samochody ciężarowe. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo poinformował: 

a) zostały zakupione znaki do posesji oraz 3 lustra drogowe. Odnośnie domu wiejskiego 
we wsi Piegonisko Pustkowie poinformował, że odbyła się wizja lokalna. Sporządzono 
protokół, z powodu braku dokumentacji zapisano przybliżoną datę ( lata 1990) budowy 
domu wiejskiego. Dodał, gdyby budynek powstał w późniejszym okresie byłaby 
nałożona kara pieniężna w wysokości 50.000,00 zł. Dodał, że podobna sytuacja z 
budynkami OSP w miejscowości Jamnice i w Pieczyskach. 

b) ustalono kalendarz wydarzeń na 2018 rok. 
c) otrzymano pismo z ENERGI w sprawie linii  niskiego napięcia we wsi Czempisz, że  

zakwalifikowano do przeprowadzenia remontu. 
d) W dniach 25 – 28 marca 2018 roku zorganizowano wyjazd do Brukseli. Natomiast dzień 

27 marca 2018 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli będzie dniem Lokalnych 
Grup Działania działających na terenie Wielkopolski. Poseł do PE Andrzej Grzyb we 
współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem 
Grabowskim reprezentującym Samorząd Wojewódzki, zaprosił do Brukseli 
przedstawicieli 26 LGD z całego regionu, by zrealizować wydarzenie pt. „Europa przy 
Wielkopolskim Stole Wielkanocnym”. W wyjeździe będzie uczestniczył Wójt Gminy, 
Prezes Lokalnej Grupy Działania Zbigniew Słodowy oraz Kierownik biura LGD 
Karolina Figas. 

 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył życzenia z Okazji Świąt Wielkiej 
Nocy. 
 
Sołtys Wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał, czy remont drogi we wsi  Przystajnia 
jest brana pod uwagę? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że Powiat Kaliski 
zadeklarował ok. 300.000 zł, jednak nie ma wiążących decyzji. 
 
Radna Anna Mituła poinformowała, że nauczycielka Pani Marzena Marczak wydała tomik 
poezji. Dodała, że będzie możliwość zakupu lub wypożyczenia tomiku wierszy w Publicznej 
Bibliotece w Brzezinach. 
 



  

Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak zapytała, czy na uroczystość pn. „spotkanie z tradycją” 
są zapraszani sołtysi i radni z gminy Brzeziny. Dodała, że w czteroletniej kadencji nie było 
takiego zaproszenia.  
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że zaprasza Starostwo 
Powiatowe. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak dodała, że uroczystość była również organizowana w 
Brzezinach, gdzie byli zaproszeni goście z zewnątrz  natomiast nie było radnych ani sołtysów 
z terenu gminy. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy są zapraszani radni i sołtysi z innych gmin? 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy odpowiedział,  że na ostatnią uroczystość  z Gminy Brzeziny 
zaproszenie dostał  tylko Wójt Gminy. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że wyjaśni sytuację. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław 
Walaszczyk zamknął obrady XXXVII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1030. 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
 
 
.......................................    ................................................. 


