
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVIII/18 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 26.04. 2018 r.w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1300. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Zbigniew Słodowy – Z-ca Wójta 
2. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
3. Marian Kasperski – Sekretarz Gminy Brzeziny 
4. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
 

P O R Z Ą D E K    O B R A D 
 
1. Otwarcie sesji 
a/ stwierdzenie kworum 
2. Wybór sekretarza sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 
międzysesyjny. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
 - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026, 
- zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne, 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 
miejscowości Aleksandria gm. Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, 
- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, 
- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.   
 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
8. Odpowiedzi na interpelacje . 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.   



  

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXVIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał 
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, radnych Powiatu Kaliskiego 
sołtysów, z-cę wójta, sekretarza oraz skarbnika. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu punktu  w pkt.6 projektów uchwał w sprawach: 
- Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji 
„Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Piegonisko Wieś oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieczyska” 
realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”, 
- Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji 
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach” realizowanej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 
- Udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2018 r. 
- Nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeziny – obręb geodezyjny Brzeziny, 
- Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”.   
  
Do w/w propozycji zmiany w porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  
z proponowaną zmianą w porządku. 
 
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 14 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radną Annę Mituła 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 
XXXVII  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 XXXVII/18 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty 14 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia 
Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
 



  

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
przeczytałPrzewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte 14 
głosami za. 
 
Ad.5 
 
Z-ca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.    
 

1. Trwają prace porządkowe przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych, 
wykonywanych przez  pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac 
społeczno – użytecznych. 

2. W  dniu 24 kwietnia 2018 roku zebranie wiejskie w miejscowości Czempisz w sali OSP. 
Tematem zebrania było sprawozdanie za rok 2017 z działalności sołeckiej, sprawy 
bieżące, oraz plany na przyszłość . Najważniejszym tematem były inwestycje drogowe, 
oświetleniowe, utrzymanie cieków melioracyjnych. Również sprawa  gruntu  sołeckiego 
wspólnoty gminnej, oraz kwestia uregulowania własności Domu Strażaka wraz z 
przylegającymi gruntami. W zebraniu wzięli udział mieszkańcy wsi Czempisz Zaleśna, 
radna Sylwia Lazarek, Wójt Gminy, oraz członkowie rady Sołeckiej. 

3. W dniu 25kwietnia 2018 roku w GOK-u podpisano umowę na dofinansowanie pn. 
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec". Umowa na 
dofinansowanie została podpisana przez Marzenę Wodzińską, Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Wójta Gminy 
Brzeziny. W uroczystości podpisania umowy wzięli udział Starosta Kaliski Krzysztof 
Nosal, Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy, Sekretarz Gminy Brzeziny 
Marian Kasperski, Skarbnik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik, Dyrektor  biura AKO w 
Kaliszu Ewa Milewska, Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego w 
Urzędzie Gminy Brzeziny Kamila Biernacik, inspektor ds. zamówień publicznych w 
Urzędzie Gminy Brzeziny Ewa Wiśniewska, Prezes ZOK sp. z o.o. w Brzezinach Piotr 
Wolarz oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 

4. W dniu 12.04.2018 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach odbył się 
finał Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Na zwycięzców, którzy znaleźli się na 
podium czekały puchary i nagrody: za zajęcie I miejsca - laptop, za zajęcie II miejsca - 
tablet, za zajęcie III miejsca - smartfon. Dodatkowo wszyscy finaliści otrzymali dyplomy 
i nagrody książkowe oraz zaproszenie do udziału w wyjeździe do Wrocławia. 

5. W dniu 13 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Opatówku nastąpiło oficjalne 
przekazanie umowy od beneficjenta Gminy Opatówek na dofinansowanie pn. 
„ Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”. Zadanie realizowane jest w 
ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Opatówek  oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie” 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. W przekazaniu udział wzięła Skarbnik 
Gminy Ewa Wabnik, Wójt Gminy  Krzysztof Niedźwiedzki oraz Inspektor  Ewa 
Wiśniewska.  Ze strony beneficjenta umowę wręczył Burmistrz Miasta Opatówek 
Sebastian Wardęcki. 



  

6. W trakcie realizacji termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brzeziny. Prace 
zaawansowane na etapie 60-70%. 

7. W dniu 23 kwietnia 2018 roku ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku 
gimnazjum wraz z sala gimnastyczną.  

8. Dobiegają końca prace budowalne budowy stacji uzdatniania wody w Piegonisku wsi.  
9. Gmina złożyła ponownie wniosek na dofinansowanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 

nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz 
– Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w 
miejscowości Głuszyna wartość zadania w kwocie 4.999.945,97 zł.  

10. Trwają prace projektowe dotyczące oświetlenia ulicznego kilku odcinków na terenie 
gminy Brzeziny. 

11. Został poprawiony projekt organizacji ruchu planowej budowy ronda w Brzezinach. 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór na dwa zadania: 2 km drogi 
wojewódzkiej od granicy powiatu sieradzkiego – Romanów do drogi w miejscowości 
Piegonisko. Koszt naprawy odcinka drogi to około 1.500.000 zł. Gmina zwróciła się do 
Dyrektora Dróg o pomiar wszystkich chodników, które położone są przy drodze 
wojewódzkiej. Kosztorys chodników wyniósł 90.000 zł  

 
Radny Henryk Goliński zapytał, czy będzie naprawiany chodnik do cmentarza we wsi 
Sobiesęki? 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowyodpowiedział, że to tylko naprawa częściowa odcinka 2 km  
jezdni na kwotę 1.500.000 zł, natomiast został ogłoszony przetarg, który przewiduje 
naprawęchodnika i całą infrastrukturę w późniejszym czasie. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
14 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 XXXVIII/370/2018 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 Józef Skoczylas – głosował za 
3. Radny Andrzej Molka – 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. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 14 głosami za. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski opuścił obrady sesji o godz.1330 

 
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026, 

 
Projekt uchwały Nr XXXVIII/371/2018 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 Józef Skoczylas – głosował za 
3. Radny Andrzej Molka – 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. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/371/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 
została podjęta 14 głosami za. 
 

 zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne, 
 
Projekt uchwały Nr XXXVIII/372/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytałPrzewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
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 Józef Skoczylas – głosował za 
3. Radny Andrzej Molka – 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. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/372/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne 
została podjęta 14 głosami za. 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVIII/373/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 
 
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 Józef Skoczylas – głosował za 
3. Radny Andrzej Molka – 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. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXVIII/373/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawiezaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020”,,została podjęta 14 głosami za. 
 

 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach” 
realizowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVIII/374/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady Karol Bakacz. 



  

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 Józef Skoczylas – głosował za 
3. Radny Andrzej Molka – 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. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXVIII/374/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach” realizowanej w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”, 
została podjęta 14 głosami za. 
 

 udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2018 r. 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXXVIII/375/2018 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 XXXVIII/375/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2018 r., 
została podjęta 14 głosami za,  
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVIII/376/2018 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 XXXVIII/376/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w  
sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 
miejscowości Aleksandria gm. Brzeziny, została podjęta 14 głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVIII/377/2018 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 XXXVIII/377/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w  
sprawiewyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej,została podjęta 14 głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, 
 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVIII/378/2018 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 XXXVIII/378/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w  
sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego,została podjęta 14 głosami za. 
 
 

 nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeziny – obręb geodezyjny Brzeziny, 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVIII/379/2018 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 XXXVIII/379/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w  
sprawie  nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeziny – obręb geodezyjny Brzeziny,  
została podjęta 14 głosami za. 
 

 określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie 
Brzeziny uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, 

 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXVIII/380/2018 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 XXXVIII/380/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w  
sprawieokreślenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,została podjęta 14 głosami za. 
 

 nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXXVII/381/2018 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 XXXVIII/381/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r. w  
sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, została podjęta 14 głosami za. 



  

 
 
Ad. 7,8, 9 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy dodatkowo poinformował: 
 

1. W ubiegłym tygodniu w sprawie wykonania odcinka drogi Brzeziny - Chudoba w 
miejscowości Dzięcioły odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami powiatu 
kaliskiego, wykonawcą drogi oraz władzami gminy. Dodał, że dokumentacja z 
wykonania odcinka drogi Brzeziny – Chudoba jest w delegaturze Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Dodał, że naprawa odcinka drogi odbędzie się w najbliższym 
czasie. Poinformował, że wykonawca aby uniknąć kar zobowiązał się do naprawienia 
spękań i ubytków na długości  odcinka drogi. Poinformował, że odbyło się kolejne 
spotkanie w sprawie wykonania chodników w miejscowości Aleksandria. Dodał, że po 
sprawdzeniu techników wykonanie chodników nie jest zgodne z projektem. 

2. Zaczynają się prace przy wykonaniu ogrodzenia PSZOK – selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w miejscowości Brzeziny, dodał, że plac jest utwardzony a 
następnym etapem będzie wstawienie kontenerów, aby mieszkańcy gminy w 
wyznaczone dni  mogli nieodpłatnie zmagazynować odpady niebezpieczne oraz 
wielkogabarytowe. 

3. Podłączono energię elektryczną do domków - kontenerów we wsi Przystajnia Kolonia. 
Dodał, że w maju będzie podłączona woda oraz kanalizacja. 

4. W 2013 roku została nałożona kara 168.263 zł plus odsetki około 70.000 zł na dzień 
dzisiejszy za funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Zarząd Spółki złożył 
odwołanie od kary oraz uzgodnił z WIOŚ możliwość jej umorzenia jeśli oczyszczalnia 
zostanie wybudowana w okresie 5 lat.  Jednak nie została wykonana, gdyż przez ten 
okres wniosek o dotację nie został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w 
Poznaniu.  Przez ten okres tylko  została wykonana dokumentacja techniczna w kwocie 
ponad 100.000 zł. Zarząd Spółki w grudniu 2017 r. złożył odwołanie do Generalnej 
Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o umorzenie tak dużej kary 
finansowej. Zwrócono się o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu W-ce 
Marszałek Marzeny Wodzińskiej.  

Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy odczytał odpowiedź prawników Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu:  

„ - Zakład wywiązuje się z prawem nałożonych obowiązków wobec organów 
administracji państwowej i samorządowej(nie posiada zaległości z tytułu podatków i 
opłat o charakterze podatkowym, na bieżąco realizuje swoje zobowiązania), 
- zakres działalności zakładu obejmuje min. Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie 
wody oraz oczyszczanie ścieków. Jest to jedyna tego typu instalacja na terenie gminy, 
więc funkcjonowanie leży w interesie wszystkich mieszkańców. Biorąc pod uwagę ten 
aspekt oraz kierując się koniecznością dbania o środowisko wydaje się, że cele te 
powinny mieć na uwadze również organy administracji. Odroczenie administracyjnej 
kary pieniężnej stanowi instytucję mającą możliwość podmiotowi korzystającemu ze 
środowiska obowiązanego do jej uiszczenia , zrealizowanie przedsięwzięcia, którego 
wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia kar. Odmowa odroczenia kary z 
uwagi na wykraczający(prawem określony) 5 letni maksymalny okres realizacji takiego 
przedsięwzięcia, wydaje się sankcją zbyt surową, skoro Zakład zamierza to 
przedsięwzięcie realizować, a zatem chce osiągnąć cel, tj. konkretną korzyść dla 
środowiska. Dlatego w przypadku zrealizowania przedsięwzięcia (np. przebudowy 
oczyszczalni ścieków, budowy sieci sanitarnej), choćby nie terminowo, ten właśnie 
aspekt powinien być brany pod uwagę przy rozważaniu zasadności żądania zapłaty 
odroczonej kary. Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że po wyczerpaniu 
dwuinstancyjnego toku postępowania, środkiem prawnej ochrony postępowania 
administracyjnego pozostaje skarga do sądu administracyjnego. Dlatego w przypadku 
niekorzystniej dla strony decyzji organu odwoławczego (GIOŚ) warto skorzystać z 



  

możliwości wniesienia skargi ( w terminie 30 dni od otrzymania decyzji organu 
odwoławczego) i na drodze sądowej dochodzić swoich interesów”. 

  
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak poinformował, że 28 kwietnia o godz. 1600 w 
miejscowości Przystajnia nad rzeką zostaną zamontowane ławki i rzeźby wykonane przez 
Zdzisława Gotfryda. Zaprosił władze gminy, radnych i sołtysów. 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła się o pisemną odpowiedź, jaki status prawny posiadają grunty 
i budynek Szkoły Podstawowej w Czempiszu? 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław 
Walaszczyk zamknął obrady XXXVIII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1405. 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
 
 
.......................................    ................................................. 


