
   

P R O T O K Ó Ł   Nr XLI/18 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 27 lipca  2018 r.w Gospodarstwie Agroturystycznym „KARCZMA 
KALISKA” w Szadku gm. Ceków. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1000. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 12.  
 
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, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026, 
- zaopiniowania podziału powiatu kaliskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady 

Powiatu, 
- zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i 
doradców zawodowych, 

- regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego 
oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy.  
 
7. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
8. Odpowiedzi na interpelacje . 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.   



  

 
Ad.1. 
 
Otwarcia XLI sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał przybyłych 
na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, radnych Powiatu Kaliskiego sołtysów, wójta, 
sekretarza orazskarbnika. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu punktu  w pkt.6 projektów uchwał w sprawie: 
 -  Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”.   
- Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 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 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 Romana Witońskiego 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 12 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że protokół nr XL 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 XL/18 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty 12 głosami za. 
 
Ad.4 
 
W okresie międzysesyjnym obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte 12 
głosami za. 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.    
 



  

1. Trwają prace porządkowe na drogach gminnych, polegające na ręcznym wykaszaniu 
poboczy przez pracowników w ramach robót publicznych oraz wycinaniu drzew i 
krzewów w miejscowościach: Czempisz (tj. od drogi powiatowej w Czempiszu w 
kierunku Jamnic), wycince na drodze gminnej we wsi Jagodziniec, wykoszenie 
wykonano na placu nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody, w Brzezinach w 
okolicy stacji paliw, centrum Brzezin. 

2. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę drogi gminnej w 
miejscowości Piegonisko Wsi. Na dzisiejszej sesji dodatkowo przeznaczono kwotę 
86.600,00 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na tę inwestycje z tzw. 
funduszu rolnego z wyodrębnień gruntów spod użytkowania rolniczego, którą 
ustanowił Sejmik Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na wniosek Gminy 
Brzeziny poparty przez V-ce Marszałka Województwa Wielkopolskiego  Krzysztofa 
Grabowskiego. Następnie przystąpimy do zakresu prac budowlanych i kosztorysu 
inwestorskiego. 

3. Zakończono realizację inwestycji 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. 
Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty termomodernizacyjne budowlane, roboty 
sanitarne oraz roboty nie kwalifikowane jako termomodernizacja. Wykonawcą robót 
budowlanych była firma PBJ – Przedsiębiorstwo budowlane Jurga Karol Sobiesęki 41, 
gm. Brzeziny, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 358.241,21 
zł. Nadzór nad przedmiotową inwestycją prowadzony był przez firmę Projekty, 
Kosztorysy Andrzej Cempel  z Ostrowa Wielkopolskiego za kwotę 6.765,00 zł. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 115.166,96 zł (do 85% kosztów 
kwalifikowanych projektu). 

4. W czasie wakacyjnym trwają prace remontowe i przystosowawcze budynku gimnazjum 
do zmian wprowadzonych reformą Oświaty przez Ministra Oświaty do zmian sposobu 
przeznaczenia budynku gimnazjum na przedszkole tzw. adaptacji. Prace remontowe 
polegają na przystosowaniu sanitariów do dzieci w wieku przedszkolnym, układaniu 
nowych paneli podłogowych w klasach szkolnych. Przywiezione zostały meble i 
wyposażenie z części klas gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Brzezinach, z pomocą 
rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników Urzędu Gminy. 
Jednocześnie rozpoczęły się prace termomodernizacyjne budynku gimnazjum wraz z 
salą gimnastyczną. Sama termomodernizacja budynku jest zaawansowana w 60 – 70 %. 
Trwają prace rozbiórkowe zabudowy pod piec na biomasę kotłowni wewnątrz budynku.    
Prace budowlane rozpoczęły się wewnątrz Sali gimnastycznej. Konstrukcja drewniana 
jest w stanie rozkładu grzybicznego i wymaga wymiany. Trwają również prace 
zabezpieczające konstrukcji dachowej w okolicy okien dachowych na części budynku. 
Zastępca  Wójta Zbigniew Słodowy dodatkowo poinformował, że gmina dodatkowo 
musi zapłacić za oględziny i kosztorys. Projektant wycenił na około 78.000 zł, dodał, 
że w budżecie gminy nie ma takiej kwoty. Poinformował, że zostanie naprawione tylko, 
to co najbardziej potrzebne za kwotę 40.000 zł. Dodał, że w przyszłości cały dach jest 
do naprawy. 

5. W dniu15 lipca na terenie Parku Niepodległości w Błaszkach odbyła się VI edycja 
imprezy pn. „Smaki LGD”. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy była kaczka. 
LGD Stowarzyszenie Długosz Królewski  reprezentowali: prezes LGD Z-ca wójta 
Zbigniew Słodowy, Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki, Kierownik biura Karolina 
Figas oraz Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Pieczyskach, które reprezentowało Gminę Brzeziny, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Marcjanowie reprezentujące Gminę Szczytniki, Koło Gospodyń Wiejskich w 
Parczewie, które reprezentowało Gminę Sieroszewice oraz Stowarzyszenie „Polne 



  

Kwiaty” z Chrzanowic reprezentujące Gminę Błaszki. Panie wzięły udział w 
corocznym konkursie kulinarnym związanym z mottem imprezy. Zwycięską drużyną 
okazało się KGW Marcjanów, które przygotowało najsmaczniejszą potrawę z kaczki. 
Gościem specjalnym imprezy i jednocześnie przewodniczącym jury był popularny 
kucharz Jan Kuroń. Ponadto w skład jury weszli: Pani Marta Różalska, właścicielka 
Restauracji „Różany Bar” w Kaliszu, gdzie serwowana jest tradycyjna wielkopolska 
kuchnia - czernina z kaczki, wielkopolski rosół z kury, udko kacze faszerowane 
śliwkami, wątróbką i żurawiną, plyndze z sosem kurkowym albo kwaśną śmietaną, czy 
szare kluski to tylko niektóre z proponowanych potraw, właściciele proponują również 
bardzo dużą ofertę piw z regionalnych browarów wielkopolskich oraz tradycyjne wina 
oraz Pan Patryk Różalski, właściciel Restauracji/Zajazdu Noce i Dnie w Russowie k. 
Kalisza, w Gminie Żelazków, Restauracja od 2014 r. posiada certyfikat Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska, właściciele zapraszają wszystkich do 
restauracji na m.in. pieczoną kaczkę faszerowaną jabłkami, udko kacze z wątróbką i 
żurawiną, czerninę z kaczki, szare kluski, plyndze z kurkami i domowe przetwory. 
Podczas imprezy wystąpiły lokalne zespoły: Kapela Ludowa Brzeziny oraz Kapela 
„Złote Kłosy” z Gminy Szczytniki, a dla naszych milusińskich moc atrakcji w strefie 
animacji. W trakcie imprezy mieliśmy również okazję „na żywo” śledzić na telebimie 
transmisję meczu finałowego Mistrzostw Świata w Rosji: Francja – Chorwacja. 

6. Opracowano wstępną dokumentację techniczno  - kosztorysową Przebudowy chodnika 
na ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzezinach. Wartość robót chodnika wynosi 
53.000,00  zł brutto.  Całkowity koszt przebudowy chodnika wynosi około 60.000,00 
zł. Zakres prac obejmuje ułożenie chodnika z kostki brukowej na całej szerokości od 
krawężnika jezdni do granicy ogrodzenia poszczególnych posesji. Zostaną wzmocnione 
wjazdy podbudową tłuczniową,  ułożeniem kostki o grubości 8 cm oraz wybudowaniem 
dwóch przejść dla pieszych. Odbyło się zebranie z mieszkańcami ulicy i po wizji 
lokalnej stwierdzono, że brak jest linii granicyzabudowy kilku posesji, dlatego była 
wymagana zgoda mieszkańców. W formie pisemnej zostały podpisane umowy na 
użyczenie gruntu. Po wyłonieniu firmy wykonawczej we wrześniu inwestycja zostanie 
zrealizowana. 

7. W trakcie trwają przygotowania do przetargu na przebudowę z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Brzezinach. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego poprzez 
Aglomeracje Kalisko Ostrowskiej o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca 
2020 roku. 

8. Podpisano list intencyjny dotyczącej partnerskiej współpracy na rzecz realizacji 
przebudowy drogi leśnej i pożarowej nr 9 w Leśnictwie Orły z wykorzystaniem 
środków Funduszu Leśnego oraz środków własnych podmiotów uczestniczących w 
inwestycji wspólnej.  Droga łącząca miejscowości Fajum – Kamieniki; województwa 
wielkopolskiego z łódzkim. 
 

Obrady sesji o godz.1100 obrady sesji opuścił sołtys wsi Pieczyska Sylwester Adamus 
 

9. Przebudowano 650 m odcinek drogi w miejscowości Wrząca  w kwocie 33.000,00 zł. 
Odcinek jest wykonany, utwardzony o szerokości 4m, o grubości 5 cm 

10. Dokonano oceny sanitarno – epidemiologicznej  nowo wybudowanej stacji uzdatniania 
wody w Piegonisku Wsi przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – 
epidemiologicznej w Kaliszu. Celem dopuszczenia jej do eksploatacji pod względem 
spełnienia warunków sanitarno– epidemiologicznej. Pod względem zamontowanych 
rozwiązań technologicznych do kresowego poboru wody do badań i zachowanie  pod 
względem warunków sanitarno – epidemiologicznych o odpowiednich jakości wody 
wydobytej ze studni do spożycia po odpowiednim oczyszczeniu do sieci, oceny 
zgodności podczas eksploatacji do wydobycia. Obecnie czekamy na pozwolenie na 
eksploatacje. Rozliczono I etap inwestycji przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i 
czekamy na zwrot kosztów. 



  

11. W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Brzeziny, Gminna Komisja do 
Szacowania Strat w Rolnictwie do 20 lipca 2018 roku przyjęła 420 wniosków. 
Kolejnym etapem prac Komisji związanych z szacowaniem strat w rolnictwie była 
wizja lokalna na polach dotkniętych suszą z dokumentacją fotograficzną. Na dzień 
dzisiejszy Komisja opracowuje na podstawie wniosków protokoły z oszacowania 
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub w dziale specjalnym produkcji 
rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 
Gminna Komisja do Szacowania Strat w Rolnictwie oszacowała, iż dotkniętych suszą 
w Gminie Brzeziny zostało 3.134,2 ha, na których uprawiono:  zboża jare i ozime oraz 
łąki, co stanowi 64.00% powierzchni użytków rolnych. 

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięciołach podpisała umowę na realizację projektu „ 
Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dzięciołach. Otrzymana 
dotacja to: 8.948,00 zł, środki własne OSP wynoszą 800 zł, natomiast praca i wkład 
osobowy mieszkańców to:  1.500,00 zł. W dniu 29 czerwca 2018n roku w Starostwie 
Powiatowym w Kaliszu w obecności Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach  
„ Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą”, które są częścią programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi 20213 -2020. 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach podpisała umowę na realizacje zadanie pt.: 
"Piknik rodzinny z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach". Piknik 
w swoim programie będzie zawierał warsztaty kulinarne pt.: "Fantazje smakowe 
gospodyń wiejskich", Potrzebą przeprowadzenia warsztatów kulinarnych jest zakup 
kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym oraz zastawy stołowej 
wykorzystywanych do organizowanych corocznie festynów, pikników integracyjnych 
dla społeczności lokalnej. Wartość zadania w kwocie 13 380,00 zł. Natomiast  z powodu 
braku funduszy wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Kaliskim pn. 
"Łączymy pokolenia poprzez sport - powstanie siłowni zewnętrznej w Ostrowie 
Kaliskim"na kwotę 12 165,00 złnie został zakwalifikowany. 

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach informuje, iż wnioski na nowy 
okres świadczeniowy 2018/2019 dla Programu „Rodzina 500 +” można składać od 1 
sierpnia br. w urzędzie Gminy Brzeziny. Wnioski świadczenia „Dobry Start” 300+ 
przez stronę Ministerstwa Rodziny oraz przez bankowość elektroniczną można składać 
od 1 lipca br., natomiast drogą tradycyjną od 1 sierpnia br. Wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych można składać od 1 sierpnia br. 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można 
składać od 1 sierpnia br. 

14. Wielkopolski  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w sprawie prowadzenia 
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, 
uwzględniając aktualne wyniki badań wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do 
kąpieli poinformowało, że Kąpielisko Komunalne Brzeziny jest przydatne do kąpieli. 

15. W dniu 25 lipca br. w Poznaniu odbyło się spotkanie, którym tematem była m.in. Droga 
Pieczyska – Głuszyna oraz teren inwestycyjny we wsi Ostrów Kaliski i Przystajnia.  

16. W dniu 14.09.2018 r. odbędzie się jubileusz 15 -lecia Koła Emerytów i Rencistów. 
17. W dniu 19.08.2018 r. odbędą się Gminne Dożynki. O godz. 1400msza św., następnie 

przemarsz korowodem dożynkowym nad kąpielisko w Brzezinach. Zwrócono się o 
pomoc i wsparcie Radnych i Sołtysów oraz o wsparcie finansowe do przedsiębiorców.  

 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
12 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 XLI/414/2018 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. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radny Karol Bakacz – głosował za 
9. Radny Henryk Goliński – głosował za 
10. Radny Roman Witoński – głosował za 
11. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
12. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr XLI/414/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany 
Budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 12 głosami za. 
 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026, 
 
Projekt uchwały Nr XLI/415/2018 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. Radny Andrzej Molka – głosował za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radny Karol Bakacz – głosował za 
9. Radny Henryk Goliński – głosował za 
10. Radny Roman Witoński – głosował za 
11. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
12. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XLI/415/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 została podjęta 12 
głosami za. 



  

 
 zaopiniowania podziału powiatu kaliskiego na okręgi wyborcze w wyborach do 

Rady Powiatu 
 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLI/416/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
 
Uchwała Nr XLI/416/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 
zaopiniowania podziału powiatu kaliskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady 
Powiatu,została podjęta 12 głosami za. 
 

 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, 
psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLI/417/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytałPrzewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
 
Uchwała Nr XLI/417/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. w  sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i 
doradców zawodowych,została podjęta 12 głosami za. 
 

 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą 
pracę, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 
 

Projekt w/w uchwały Nr XLI/418/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
 
Uchwała Nr XLI/418/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy,została podjęta 12głosami za. 
 

 Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
 
 



  

 
Projekt w/w uchwały Nr XLI/419/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, iż Pan Marian Kasperski 
prace zawodową rozpoczął od 01.09.1969 r. w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grabowie 
n/Prosną i w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Marszewie. Pracownikiem samorządowym jest 
od 1990 roku, pełniąc funkcję Sekretarza Gminy do 1998 roku. W latach 1998 -2002 radny 
Gminy Brzeziny. W latach 2002 do 30.01.2009 Z-ca Wójta Gminy Brzeziny. Od 01.02.2009 r 
do chwili obecnej Sekretarzem Gminy Brzeziny. Członek i działacz organizacji społecznych: 
OSP Brzeziny, Ludowego Klubu Sportowego „Olimpia Brzeziny”. Inicjator , współorganizator 
wielu przedsięwzięć gospodarczych  m. innymi budowy Domu Strażaka , telefonizacji wsi 
Brzeziny, oczyszczalni ścieków w Brzezinach, budowy dróg osiedlowych i chodników, 
remontów strażnic, placu zabaw. W latach 2007 -2015 ławnik Sądu Rejonowego w Kaliszu. 
Zaangażowany w działalność społeczną na terenie Gminy Brzeziny. Za samorządową 
działalność zawodową odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złoty Medal do 
Pożarnictwa, Srebrna Odznaka „Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, 
Odznaka „Za Zasługi Dla Rozwoju Powiatu Kaliskiego”. Jego działalność społeczna i 
samorządowa przyczynia się do rozwoju Gminy Brzeziny. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
Uchwała Nr XLI/419/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie  
nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, została podjęta 12 głosami za,  
 

  Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLI/420/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował , iż Pan Krzysztof Grabowski 
w latach 1994 -2010 pełnił funkcję radnego w gminie Ceków Kolonia w powiecie kaliskim.  
Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji: budowy 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” służące kilkudziesięcioma 
gminom z Wielkopolski w tym gminie Brzeziny oraz województwa łódzkiego.                                                      
Z jego inicjatywy wybudowano oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową, 
drogi gminne i powiatowe na terenie gminy Ceków Kolonia, wyremontowano drogę 
wojewódzką Kalisz – Turek. W wyborach samorządowych w 2010 roku został wybrany na 
Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz został powołany na Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. W wyborach samorządowych w 2014 roku został ponownie 
wybrany na radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zasiada w Komisji Budżetowej 
, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Statutowej. Inicjator wielu przedsięwzięć 
gospodarczych, społecznych, sportowych, strażackich i artystycznych. Zabiega i dofinansuje w 
ramach środków  europejskich z PROW oraz środków samorządu województwa 
wielkopolskiego inwestycje lokalnych samorządów, sołectw i organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń głównie na terenach wiejskich w tym inicjatywy i przedsięwzięcia z terenu gminy 
Brzeziny. Wspiera, promuje i uczestniczy osobiście w wielu wydarzeniach kulturalnych, 
gospodarczych i społecznych na terenie Gminy Brzeziny. Dzięki jego osobistemu 
zaangażowaniu i decyzji samorządowych udzielił wsparcia finansowego dla ważnych 
inwestycji gminnych i przyczynił się do rozwoju gminy Brzeziny m.in.: 
 dokończenie budowy drogi gminnej tzw. Traktu Wieluńskiego, 
 budowy nowoczesnego skrzyżowania na drodze wojewódzkiej Nr 449 i drodze 
powiatowej Kalisz - Brzeziny typu „rondo”, 



  

 dofinansowana przebudowy wielu kilometrów dróg dojazdowych do pól uprawnych, 
dróg gminnych z tzw. funduszu rolnego, 
 dofinansowania działalności stowarzyszeń i grup odnowy miejscowości, 
 zakupu ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Brzeziny 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XLI/420/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. w  
sprawienadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”,została podjęta 12 głosami za. 
 

  Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLI/421/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
RadyKarol Bakacz 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, iż Pan Mirosław  Żurawski jednym z 
inicjatorów założenia sekcji piłkarskiej w Gminie  Brzeziny datuje się ona  na 1998 rok. Do 
dzisiejszego dnia prezesem LKS Olimpia Brzeziny. Drużyna piłkarska rozpoczynała rozgrywki 
ligowe z poziomu juniorów klasy okręgowej pod nazwą LZS Brzeziny, zdobywających 
czołowe miejsca. W 2000-2001 Klub brał już udział  w rozgrywkach seniorskich. W latach 
2002/2003 drużyna zmienia nazwę  na LKS Olimpia Brzeziny gdzie zostaje prezesem. W tym 
okresie drużyna startuje po raz pierwszy w nowej klasie rozgrywkowej (kaliska A – klasa). 03 
lutego 2003 roku członkowie podejmują uchwałę nadaniu klubowi tożsamości prawnej. 
Komitet założycielki w składzie m.in. Mirosław Żurawski, dokonują w Krajowym Rejestrze 
Sądowniczym rejestracji Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS Olimpia Brzeziny. Podejmuje 
inicjatywy sportowe, organizując mecze piłki nożnej dla wielu kategorii wiekowych na terenie 
gminy Brzeziny. Odpowiedzialny wraz z Zarządem za funkcjonowanie klubu piłkarskiego LKS 
„Olimpia Brzeziny”. Organizator wielu meczy piłkarskich wyjazdowych w ramach Ligii 
juniorów młodszych , juniorów i seniorów klasie rozgrywkowej A i klasie okręgowej 
wielkopolskiej Ligii piłkarskiej. Dzięki jego działalności, zaangażowaniu i determinacji 
stworzył wokół klubu dobry klimat, spore grono działaczy sportowych i kibiców. Ponadto 
swoją osoba integruje środowisko piłkarskie na terenie gminy Brzeziny, współpracuje z 
władzami gminy Brzeziny. Wychowawca kilku pokoleń dzieci i młodzieży , zaangażowany w 
popularyzację piłki nożnej na terenie gminy Brzeziny i wielkopolski znakomicie promujące 
gminę Brzeziny. Został odznaczony: „Srebrną Odznaką LZS Kalisz oraz  „Srebrną Odznaką 
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały  
 
Uchwała Nr XLI/421/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. w  sprawie 
nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, została podjęta 12 głosami za. 
 
Ad. 7,8, 9 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz odczytał pismo Państwa Tondowskich w sprawie 
obniżenia stawki podatku od nieruchomości. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki  poinformował, że prace przy budowie ronda 
w Brzezinach nadal trwają i trudno ocenić jakie powstały z tego tytułu straty. Dodał, że podatku 
od nieruchomości nie można obniżyć jednostkowym osobom. Poinformował, że stawki 
podatku od nieruchomości ustanawia Rada Gminy.  
 
Rada Gminy Brzeziny opiniuje pismo Państwa Tondowskich negatywnie jednogłośnie. 
 



  

Sekretarz Gminy Brzeziny Marian Kasperski podziękował radnym za nadanie tytułu 
Zasłużony dla Gminy Brzeziny oraz Wnioskodawcy i Kapitule. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki  dodał, że odcinek przebudowy drogi o 
długości 600 m. o szerokości 4m we wsi Wrząca wykona firma DROMAX – Usługi Drogowo 
- Budowlane Wojciech Krymarys za kwotę 39.999,99 zł.  W przyszłości remont drogi we wsi 
Piegonisko, Goszczury i Zagórna. Dodał, że Starosta Kaliski Krzysztof Nosal zadeklarował 
kwotę 25.000 zł na zakup destruktu. Pozostałą kwota z budżetu gminy. Poinformował, że w 
sierpniu wzmocnienie poboczy we wsi Czempisz, Dzięcioły i Fajum. 
 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
XLI sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1240. 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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