
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XXXIX/18 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 28.05. 2018 r.w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1300. 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. 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,  
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie Gminy Brzeziny, 

- wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli w sezonie letnim 2018 roku, 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń oraz 
współpracy w zakresie prowadzenia Ośrodka Zdrowia w miejscowości 
Brzeziny, 

- określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz 
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury fizycznej i sportu, 

- zmiany uchwały Nr XXXIV/342/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.  

 
7. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
8. Odpowiedzi na interpelacje . 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.   



  

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XXXIX sesji dokonał V-ce Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Walaszczyk. 
Powitał przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, radnych Powiatu 
Kaliskiego sołtysów, wójta, sekretarza oraz skarbnika. 
V-ce Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do 
w/w porządku, polegającej na dodaniu punktu  w pkt.6 projektów uchwał w sprawie: 
 - Regulaminu korzystania z domków letniskowych w miejscowości Brzeziny. 
Do w/w propozycji zmiany w porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
V-ce Przewodniczący obrad Stanisław Walaszczyk poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
obrad z proponowaną zmianą w porządku. 
 
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 13 głosami za. 
 
V-ce Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk- stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy 
– 15, w obradach sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radną Marzenę Szmaj 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 13 głosami za. 
 
Ad.3 
 
V-ce Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk poinformował, że protokół nr XXXIX 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, V-ce Przewodniczący obrad 
zaproponował przyjęcie protokołu bez czytania na sesji. 
Nie było uwag do w/w protokołu. 
 
Protokół nr XXXIX/18 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty 13 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Radna Marzena Szmaj. 
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 13 
głosami za. 



  

 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.    
 

1. Trwają prace porządkowe na drogach gminnych, powiatowych, polegające na wycince 
krzewów i wykaszaniu poboczy, ręcznie i mechanicznie w miejscowościach Przystajnia 
Wieś,  Przystajnia Folwark, Brzeziny, Czempisz, przez pracowników zatrudnionych 
przez gminę. Rozpoczęły się prace wykaszania dróg gminnych, mechanicznie na terenie 
gminy przez ZOK Sp. z o.o. 

2. Nawieziono destruktem kolejne dwa odcinki dróg gminnych w Przystajni Folwark i 
Piegonisku Pustkowiu. 

3. Trwają ostatnie prace przy budowie stacji uzdatniania wody  w Piegonisku Wsi dla 
inwestycji „ Poprawa stanu gosp. wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Piegonisko Wieś, oraz wyposażenie stacji   uzdatniania wody w 
miejscowości Pieczyska”. Wstępny odbiór rozliczeniowy I etap prac z Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu. Urząd marszałkowski  wniósł o poprawkę do złożonego 
wniosku o płatność, uzupełnimy i nastąpi zwrot środków za wykonanie I etapu prac.   

4. Przygotowujemy się do modernizacji dróg gminnych w Czempiszu, Aleksandrii, o 
nawierzchni tłuczniowej. 

5. Złożona została dokumentacja projektowo - kosztorysowa „Przebudowy chodnika na 
ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce nr 76 w Brzezinach”. Koszt wydania 
dokumentacji: 6000 zł  brutto. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 55.257,26 zł  

6. Gotowa i złożona zostanie  dokumentacja kosztorysowo – projektowa na „ Przebudowę 
drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec. Koszt 
sporządzenia dokumentacji : 6000 zł brutto. 

7. Wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca termomodernizacji 
budynku gimnazjum w Brzezinach za kwotę 830.184,56 zł. brutto firma PBJ – 
Przedsiębiorstwo Budowlane Jurga Karol. Zadanie realizowane 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. Wysokość dofinansowania do 85% 
kosztów kwalifikowanych. 

8. W ostatniej fazie są prace  termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Do 
wykończenia pozostały prace elewacyjne frontu, montaż zegara, płytek na ścianie 
frontowej, posadzka i remont podjazdu dla niepełnosprawnych z posadowieniem 
poręczy oraz remontu schodów zewnętrznych. 

9. W dniu 06 maja 2018 r. OSP Fajum obchodziła Jubileusz 70 - lecia swojego powstania 
połączony z Obchodami Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
odprawioną przez Ks. Kanonika Ryszarda Krakowskiego Proboszcza Parafii Wojków. 
Obok ołtarza stanęły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy 
Brzeziny i z jednostek z gmin ościennych. Po przejściu z Kaplicy na plac jednostki OSP 
Fajum odbyła się oficjalna część uroczystości z Dnia Strażaka a następnie 70-lecie OSP 
Fajum, gdzie przywitała ich Gminno-Parafialno-Strażacka Orkiestra Dęta w Brzezinach 
pod batutą Mariusza Pawlaka. Na zakończenie, po defiladzie pododdziałów odbyła się 
wspólna biesiada. Podziękował mieszkańcom, sołtysowi wsi, prezesowi, druhom i 
druhnom strażakom OSP Fajum za duży wkład pracy w przygotowaniu uroczystości. 

10. W dniu 20.05.2018 r. odbył się Powiatowo – gminny Dzień Strażaka w Osp Brzeziny. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym w 
Brzezinach w intencji strażaków żywych, zmarłych i tragicznie zmarłych podczas akcji 
ratowniczo-gaśniczych. Mszę Świętą sprawował Proboszcz Parafii Brzeziny Ks. 



  

Kanonik Robert Wardęcki, a w celebrze towarzyszył Ks. Prefekt Włodzimierz 
Muszalski. Po mszy świętej strażacy na czele Gminno – Parafialno – Strażackiej -
Orkiestry Dętej Brzeziny pod batutą Adriana Wałowskiego przemaszerowali na plac 
OSP Brzeziny. Za zorganizowanie uroczystości podziękował druhom i druhnom 
strażakom oraz prezesowi Arkadiuszowi Kuświk, 

11. Rozpoczęto prace przebudowy skrzyżowania  w Brzezinach – prace kanalizacyjne- 
kanalizacji deszczowej. 

12. W Kaliszu odbyło się kolejne spotkanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
w sprawie dopłaty utrzymania PKS Kalisz, w którym uczestniczył sekretarz gminy 
Marian Kasperski.  Dodał, że jest kolejne zestawienie dopłat dla poszczególnych gmin 
według kolejności wykonywanych kilometrów przez PKS Kalisz na podstawie danych 
za mc. styczeń i luty 2018 r. Opłata roczna w kwocie 130.000,00 zł uwzględnia 
zmniejszone zapotrzebowanie na przewozy w okresie letnim. Wójt Gminy Brzeziny 
rozważa przeprowadzenie rozmów z Kaliskimi Liniami Autobusowymi na temat 
uruchomienia linii podmiejskimi do Brzezin 

13. Zostały zatwierdzone stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowego 
odprowadzania ścieków przez Wody Polskie.  

14. Podpisano umowę na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem 
na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 
Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. 
Z budżetu Gminy Brzeziny w 2018 roku na pomoc finansową przeznaczono kwotę 
10.172,04 zł. 

  
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
13 głosami za. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
V-ce Przewodniczący obrad Stanisław Walaszczyk ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Ad.6 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 

 zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2018, 
 
Projekt uchwały Nr XXXIX/382/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik. 
 
V-ce Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
V-ce 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. 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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radny Henryk Goliński – głosował za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
13. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XXXIX/382/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 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 XXXIX/383/2018 wraz z objaśnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik. 
V-ce Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
V-ce 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. 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 Maciej Maksajdowski – głosował za 
10. Radny Henryk Goliński – głosował za 
11. Radny Roman Witoński – głosował za 
12. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
13. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XXXIX/383/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 została 
podjęta 13 głosami za. 
 

 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie Gminy Brzeziny, 
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIX/384/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał V-ce 
Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
 
Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od 
zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy 
Brzeziny,  została podjęta 13 głosami za. 
 



  

 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli w sezonie letnim 2018 roku 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIX/385/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał V-ce 
Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIX/385/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał V-ce 
Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
 
Uchwała Nr XXXIX/385/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 2018 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 
sezonie letnim 2018 roku, została podjęta 13 głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń oraz 
współpracy w zakresie prowadzenia Ośrodka Zdrowia w miejscowości 
Brzeziny, 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXXIX/386/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał V-ce 
Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIX/386/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał V-ce 
Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
  
Uchwała Nr XXXIX/386/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń oraz współpracy w 
zakresie prowadzenia Ośrodka Zdrowia w miejscowości Brzeziny,  została podjęta 13 
głosami za. 
 

 określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz 
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury fizycznej i sportu, 

 
 

Projekt w/w uchwały Nr XXXIX/387/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał V-ce 
Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
Uchwała Nr XXXIX/387/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz 
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu, została podjęta 13 głosami za,  
 

 zmiany uchwały Nr XXXIV/342/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIX/388/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał V-ce 
Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 



  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXIX/388/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 2018 r. w  sprawie, 
zmiany uchwały 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 13 
głosami za. 
 

 Regulaminu korzystania z domków letniskowych w miejscowości Brzeziny 
 
Projekt w/w uchwały Nr XXXIX/389/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał V-ce 
Przewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XXXIX/389/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 maja 2018 r. w  sprawie  
regulaminu korzystania z domków letniskowych w miejscowości Brzeziny, została podjęta 
13 głosami za. 
 
Ad. 7,8, 9 
 
Radna Powiatu Kaliskiego Renata Szulc podziękowała za udział w ceremonii pogrzebowej, 
złożone kwiaty oraz za zamówione msze św.  
 
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak zapytała,  czy jest decyzja w sprawie 
budowy zalewu? 
 
Radna Anna Mituła zapytała, czy znany jest termin budowy chodnika na ul. Piłsudskiego? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że na przebudowę chodnika 
na ul Piłsudskiego wykonano wstępną dokumentację. Dodał, że na obecny czas priorytetem jest 
budowa oczyszczalni ścieków.  
Odniósł się do pytania sołtys wsi Przystajnia Kolonia Ireny Szczepaniak w sprawie budowy 
zalewu. Poinformował, że na dzień dzisiejszy jest uprawomocniona decyzja Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska. Dalsze decyzje dotyczące planowanej budowy zbiornika są w 
gestii Rządu. 
  
Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław 
Walaszczyk zamknął obrady XXXIX sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1450. 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
 
 
.......................................    ................................................. 


