
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XLII/18 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 17.09. 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: 
 
• Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt gminy Brzeziny 
• Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
• Marian Kasperski – Sekretarz Gminy Brzeziny 
• 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. Wręczenie nagród za uzyskanie wysokich osiągnięć sportowych.  
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
5. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 
międzysesyjny. 
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
-  uchylenia Uchwały Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. długoterminowej pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

- zaciągniecie kredytu długoterminowego w 2018 roku, 
-           zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026 
- ustalenia diety dla sołtysów Gminy Brzeziny, 
- zmiany Uchwały 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. 

-         wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie      
komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku. 
 
8. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
9. Odpowiedzi na interpelacje . 



10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zakończenie obrad.   
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XLII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał przybyłych 
na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, radnych Powiatu Kaliskiego, Prezesa LKS 
OLIMPIA Brzeziny Mirosława Żurawskiego, zawodnika LKS OLIMPIA Krystiana 
Grzemskiego, Dawida Szmaj wraz z opiekunem Sławomirem Szmaj, sołtysów, wójta, 
sekretarza oraz skarbnika. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu punktu  w pkt.7 projektów uchwał w sprawach: 
 
  - Zmiany uchwały Nr XXX/372/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r w 
sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne, 
- Nadania nazwy ronda w miejscowości Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
w miejscowości Moczalec gm. Brzeziny. 
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 
- wyrażenia zgody na nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej 
w miejscowości Brzeziny  gm. Brzeziny. 
 
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 radnego Leona łaskiego 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Wręczenie nagród sportowych przez Wójta Gminy Brzeziny za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym w wysokości 1000 zł dla zawodników: Krystiana Grzemskiego 
trenującego w LKS OLIMPIA Brzeziny oraz Dawida Szmaj trenującego w CALISIA 14 
KALISZ. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że Uchwałą Rady Gminy 
Brzeziny w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień 
sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu   wyróżniamy sportowców z 
terenu naszej gminy. Dodał, że wyróżniony zawodnik nie musi trenować w naszej gminie, może 
reprezentować Gminę Brzeziny w innym klubie sportowym. Po pozytywnym zaopiniowaniu 



Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych przyznano 2 nagrody sportowe dla Dawida 
Szmaj i Krystiana Grzemskiego oraz 1 stypendium sportowe dla Oliwii Szczepaniak za wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym. 
 
Sławomir Szmaj wnioskodawca Dawida Szmaj o przyznanie nagrody sportowej za wysokie 
wyniki  we współzawodnictwie sportowym poinformował, że Dawid Szmaj gra w składzie 
zespołu CALISIA 14 Kalisz. W 2017 r. wraz z kolegami został mistrzem OZPN Kalisz. Jako 
mistrz OZPN wspólnie z kolegami z zespołu CALISIA 14 Kalisz zyskał prawo do występu w 
mistrzostwach Wielkopolski zdobył tytuł wicemistrza Wielkopolski. Dodał, że do tej pory 
żaden piłkarz z terenu gminy Brzeziny w żadnej kategorii wiekowej nie osiągnął takiego 
sukcesu. 
 
Krystian Adam Grzemski poinformował, że od początku swoją przygodę wiąże z piłką nożną 
w zespole juniorów młodszych a następnie juniorów starszych pełniąc funkcję kapitana. 
Następnie w zespole seniorów , występując w kaliskiej klasie okręgowej. 
 
Sławomir Szmaj, Dawid Szmaj, Krystian Grzemski oraz Mirosław Żurawski opuścili obrady 
sesji o godz. 1325 

 
Ad.4 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że protokół nr XLII 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 XLII/18 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty 14 głosami za. 
 
Ad.5 
 
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.6 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.    
 
 1. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych, powiatowych, polegające na 
wykaszaniu ręcznym poboczy w Aleksandrii, Sobiesękach (przy drodze wojewódzkiej i 
gminnej ), Piegonisku Kolonii, Piegonisku  Pustkowiu, na drodze Brzeziny Zajączki, Fajum. 
2. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych, polegające na mechanicznym 
wykaszaniu poboczy, na zlecenie gminy przez ZOK Sp. z.o.o między innymi w Czempiszu, 
Pieczyskach,  Aleksandrii, Sobiesękach, Przystajni. Prace będą kontynuowane na drodze 
gminnej w Chudobie, Rożennie, Trakcie Wieluńskim, Pieczyskach, Jagodzińcu, zarówno 
mechanicznie i ręcznie. 
3. Odnowiony został odcinek 830 metrów rowu przydrożnego w miejscowości Fajum na 
zlecenie gminy. Wykonała firma Stanisław Sieradzki z Ostrowa Kaliskiego za 4.500 zł brutto. 
4. W ramach Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I Priorytetu III B - Wsparcie 
i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 
świadkom oraz realizacją przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018 w zakresie nabycia i 
wyposażenia urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Gmina Brzeziny złożyła wniosek na zakup 
sprzętu ratowniczego dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Brzeziny. W szczególnym 
zakresie dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego o łącznej wartości 68.282 
zł brutto. W tym 1 % stanowią środki budżetu gminy tj. 680 zł. Wnioski opiniuje KM PSP w 
Kaliszu i KW PSP w Poznaniu. Dzisiaj ukaże się lista zatwierdzonych OSP do dofinansowania. 
5. W dniach 26-30 sierpnia 2018 roku odbyła się siódma edycja pleneru zatytułowana 
„Brzeziny dłutem malowane". Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, 
Urząd Gminy Brzeziny oraz Dom Pracy Twórczej „Brzezin". Tradycyjnie rzeźby wykonane 
były w Domu Pracy Twórczej „Brzezin" u miejscowego rzeźbiarza z Brzezin Zdzisława 
Gotfryda. Tematem tegorocznego pleneru  było 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Gośćmi VII edycji byli rzeźbiarze: Janusz Błażejewski z Bieszczad wykonujący postać 
żołnierza Wojska Polskiego z czasów I Wojny Światowej, Grzegorz Michlak z Woskowic 
Górnych również wykonujący postać żołnierza, Łukasz Zabłocki z Lututowa rzeźbiący 
sylwetkę Premiera  Wincentego Witosa, oraz Zdzisław Gotfryd z Brzezin rzeźbiący czołową 
postać Marszałka Polski Józefa Klemensa Piłsudskiego. Podczas pleneru, mieszkańcy gminy 
Brzeziny mogli się przyglądać jak wykonuje się prace rzeźbiarskie i podziwiać kunszt artystów. 
Na zakończenie organizatorzy przygotowali pożegnalną kolację i upominki ufundowane przez 
LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski".  W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni rzeźbiarze, 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew 
Słodowy, Skarbnik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik oraz Dyrektor GOK-u w Brzezinach 
Przemysław Sułek. Wykonane rzeźby zostaną umieszczone na terenie Brzezin, stanowiąc 
kolejną atrakcję naszej miejscowości. 



6. W dniu 9 września 2018 r. odbył się piknik historyczny w Ostrowie Kaliskim  z okazji 
725 lecia miejscowości w ramach obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
i 100 lecia Powstania Wielkopolskiego w ramach obchodów gminnych.  W programie została 
zaprezentowana historia miejscowości oraz wszystkie działania w najstarszej miejscowości 
gminy Brzeziny i wydarzeń z prezentacją sztandarów Ochotniczych Straży Pożarnych w  
Ostrowie Kaliskim. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu publicznego pn.          
„Ostrów  Kaliski wczoraj i dziś”. Wnioskodawcą do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 
było Stowarzyszenie Rozwoju dla Gminy Brzeziny. Piknik mógł odbyć się  przy współpracy 
Pani Sołtys Renacie Doruch, radnej Marzenie Szmaj, Prezesa OSP Mieczysława Krawczyka 
oraz przewodniczącą KGW Ewie Doruch, władz gminy Brzeziny, władz powiatu Kaliskiego 
oraz mieszkańców Ostrowa Kaliskiego. Piknik historyczny z okazji 725 lecia Odzyskania 
Niepodległości został dofinansowany kwotą 10.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu.  Kilkuset uczestników wydarzenia było świadkami żywej lekcji historii. W miejscu, 
gdzie wzdłuż rzeki Prosny przebiegała granica zaborów - pruskiego i rosyjskiego uroczyście 
otwarto symboliczną granicę składającą się z budek wartowniczych oraz słupa granicznego. 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 155 I. R. pod dowództwem Karola Matczaka 
zaprezentowała zmianę warty na granicy, rewizję osobistą i przeszukanie na granicy, wręczenie 
łapówki, próbę przemytu i złapanie przemytnika oraz pokazała funkcję Lazaretu - szpitala 
polowego. Uczestnicy byli również świadkami mistrzowskiego pokazu musztry sekcji konnej 
w stępie, kłusie i galopie oraz sztuki władania szablą i lancą z konia w wykonaniu 
Wydzielonego Pododdziału Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej - Wielkopolska 
Południowa, pod dowództwem podchorążego Jerzego Pietruchy. Uczestnicy wydarzenia mogli 
również skosztować grochówki wojskowej przygotowanej przez KGW w Ostrowie Kaliskim 
przy patriotycznej muzyce w tle. Dzieci mogły skorzystać z placu zabaw i zjeżdżalni. Całość 
dopełniły występy Kapeli Ludowej Brzeziny oraz zespołu Pieśni Brzezinianki. Nie zabrakło 
poczęstunku dla gości i zabawy pod gołym niebem. Uroczystości dopełniły władze  
województwa Wielkopolskiego Panią Marzeną Wodzińską, władze powiatu Kaliskiego, radni 
powiatu Kaliskiego, władze gminy Brzeziny, radni gminy Brzeziny oraz sołtysi gminy 
Brzeziny.   
7. W dniu 14 września 2018 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na relację 
zadania pn. „Przebudowa chodnika na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce nr. 76 w 
Brzezinach”. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma: Usługi Brukarskie Dominik 
Owczarek  z Godziesz Małych. Termin realizacji inwestycji został ustalony na dzień 15 
października 2018 roku. 
Finansowanie inwestycji: 
dokumentacja 6.000 zł brutto 
roboty budowlane 52.318,36 zł 
inspektor nadzoru 1.000,00 zł 
Całkowita wartość inwestycji  59.318,36 zł brutto. 
8. Trwają roboty budowlane przyłączenia sieci światłowodowej w miejscowości 
Czempisz. Odbyło się zebranie mieszkańcami dotyczące projektowanych przyłączy do 
poszczególnych posesji na linii światłowodowej do SP w Czepiszu i ewentualnych kolejnych 
przyłączy pozostałych mieszkańców wsi Czempisz i Zaleśnej. W najbliższym czasie będą 



budowane linie do SP w Aleksandrii i SP w Sobiesękach przez firmę Inea. Zainteresowanie 
przyłączeniem do sieci jest duże. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak opuściła obrady sesji o godz. 1350 

 

9. Zakończono  termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Brzezinach. 
10. Zakończono termomodernizację budynku gimnazjum wraz z sala gimnastyczną w 
Brzezinach. Zakończyły się prace budowlane wewnątrz budynku dawnego gimnazjum na 
potrzeby obecnie funkcjonującego przedszkola. Cały zakres niezbędnych prac dostosowany 
został uzgodniony z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kaliszu, służbami 
pożarowego. 
11.  W dniu 28 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy 
Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki i Skarbnik Gminy Ewa Wabnik podpisali umowę w ramach 
PROW 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej 
na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia - Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele 
świetlicy wiejskiej” z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem 
Grabowskim w obecności Dyrektora Departamentu PROW UM Izabeli Mroczek. 
Dofinansowanie projektu ze środków  europejskich w ramach PROW realizowanego w ramach 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Długosz Królewski w Brzezinach wynosi 138.713 
zł, a wartość całej inwestycji wyniesie 223.000 zł. Celem inwestycji jest rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców 
miejscowości Przystania – Kolonia, Bugaj i Świerczyna poprzez przebudowę części budynku 
OSP z Przeznaczeniem na cele świetlicy jako miejsca integracji społeczności lokalnej. 
12. W urzędzie gminy zakończono etap składania wniosków odnośnie suszy 2018 rok. 
Dodał, że Kierownik RGiRL Kamila Biernacik  oraz Podinspektor Teresa Waszak poinformują 
w sprawie strat poniesionych w naszej gminie. 
 
Radny Powiatu Kaliskiego Robert Marszałek opuścił obrady sesji o godz. 1400 

 
Kierownik RGiRL Kamila Biernacik poinformowała, że  w związku z wystąpieniem suszy 
na terenie gminy Brzeziny rolnicy składali wnioski do 20 lipca 2018 roku do komisji 
szacowania szkód w Urzędzie Gminy Brzeziny. W wyniku suszy poszkodowanych było 441 
gospodarstw rolnych o pow. upraw 3227, 87 h. Na podstawie złożonych wniosków gminna 
komisja sporządziła protokoły podpisane przez rolników, które niezwłocznie zostały wysłane 
do Wojewody Wielkopolskiego. Dodała, że do 10 września zostały przekazane wszystkie 
protokoły w których zostały ujęte również straty w uprawie ziemniaków. Poinformował, ze 
wnioski powyżej 70 % strat w uprawie podpisane przez Wojewodę rolnicy mogą składać do 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu. Drugi nabór wniosków do 69 % 
uprawy można składać do 27 października 2018 roku do ARiMR w Kaliszu. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zapytał, ile rolników osiągnęło powyżej 70 % szkody w 
uprawie rolnej? a ile poniżej 70 %? 
 



Kierownik RGiRL Kamila Biernacik odpowiedziała, że dokładnej wiedzy nie posiada, ale 
ponad 50% rolników osiągnęło straty w uprawach powyżej 70 %. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak zapytała, czy są rolnicy, którzy mieli 
poniżej 30%? 
 
Kierownik RGiRL Kamila Biernacik odpowiedziała, że w gminie Brzeziny nie ma rolników, 
którzy mieli szkody poniżej 30%. Poinformowała, żeby rolnicy nie sugerowali się procentem 
ogółem, tylko do uprawy. Dodała, że podane zwierzęta wliczają się do strat w gospodarstwie, 
ale nie rzutują do strat w uprawie. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel  dodała, że gospodarstwo może mieć straty 3% lub więcej, 
natomiast w uprawie zbóż może być 70 % . Dodała, że nie wiadomo, co z kukurydzą? 
 
Kierownik RGiRL Kamila Biernacik odpowiedziała, że niemożliwe są zmiany, gdyż 
protokoły zostały wysłane do Wojewody do Poznania. 
 
Sołtys wsi Aleksandria Piotr Zaleśny zapytał, czy były szkody w zbożach ozimych? 
 
 Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, ze w zbożach ozimych nie 
było strat. 
 
Kierownik RGiRL Kamila Biernacik oraz podinspektor Teresa Waszak opuściły obrady sesji o 
godz. 1420. 
 
13. Opracowano dwa projekty kosztorysowo- budowlane  2 odcinków dróg gminnych. 
Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Jamnice na długości 990 m o nawierzchni 
asfaltowej  o wartości kosztorysowej 290182,14 zł oraz przebudowy drogi gminnej w 
miejscowości Aleksandria o nawierzchni  tłuczniowej o długości 835 m o wartości 
kosztorysowej 81.629,93 zł. 
14. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej 
prawa ważności nieruchomości gruntowej dotyczących działek ewidencyjnych położonych w 
miejscowości Moczalec. 
Wartość rynkowa nieruchomości gruntowych łącznie wyceniona została przez rzeczoznawcę 
majątkowego na kwotę 95.400 zł. 
15. Następną inwestycją jest zakup na Osiedlu za Kościołem na 13 szt. Lamp ledowych na 
ul. Wierzbową i Świerkową  w kwocie około 84.000 zł. 
16. zakończono siódmą edycję pleneru zatytułowana „Brzeziny dłutem malowane". Plener 
odbył się w dniach 26-30 sierpnia 2018 roku. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w 
Brzezinach, Urząd Gminy Brzeziny oraz Dom Pracy Twórczej „Brzezin". Tradycyjnie rzeźby 
wykonane były w Domu Pracy Twórczej „Brzezin" u miejscowego rzeźbiarza z Brzezin 
Zdzisława Gotfryda. Tematem tegorocznego pleneru  było 100 lecie Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Gośćmi VII edycji byli rzeźbiarze: Janusz Błażejewski z 
Bieszczad wykonujący postać żołnierza Wojska Polskiego z czasów I Wojny Światowej, 



Grzegorz Michlak z Woskowic Górnych również wykonujący postać żołnierza, Łukasz 
Zabłocki z Lututowa rzeźbiący sylwetkę Premiera  Wincentego Witosa, oraz Zdzisław Gotfryd 
z Brzezin rzeźbiący czołową postać Marszałka Polski Józefa Klemensa Piłsudskiego. Podczas 
pleneru, mieszkańcy gminy Brzeziny mogli się przyglądać jak wykonuje się prace rzeźbiarskie 
i podziwiać kunszt artystów. Na zakończenie organizatorzy przygotowali pożegnalną kolację i 
upominki ufundowane przez LGD Stowarzyszenia „Długosz Królewski".  W spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni rzeźbiarze, Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Zastępca 
Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy, Skarbnik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik oraz 
Dyrektor GOK-u w Brzezinach Przemysław Sułek. Wykonane rzeźby zostaną umieszczone na 
terenie Brzezin, stanowiąc kolejną atrakcję naszej miejscowości.  
17. W dniu 22 września o godz. 14 00 odbędzie się Rajd Rowerowy dla Niepodległej, 
organizowanym przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Brzeziny. Regulamin i szczegóły 
na stronie internetowej. 
18. W dniu 14 września 2018 roku w lokalu „ Leśny Dwór”  odbyły się uroczystości 
Jubileuszu 15 lecia istnienia Koła Emerytów i Rencistów w Brzezinach. Z Gminy Brzeziny na 
zaproszenie zarządu koła uczestniczyli Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, 
Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy, Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 
Karol Bakacz, Dyrektor GOK w Brzezinach Przemysław Sułek, Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Brzezinach Agata Wojtas. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 
zarządu  Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Kaliszu  na czele z przewodniczącym 
zarządu, oraz licznie zgromadzeni emeryci i renciści. W trakcie uroczystości wójt gminy oraz 
przewodniczący rady wręczyli dwa tytuły „ Zasłużony dla gminy Brzeziny” przewodniczącej 
koła Lucji Kowalczyk oraz skarbnik koła Janiny Paprockiej, które od 2003 roku działają w 
zarządzie i aktywizują środowisko emerytów i rencistów z terenu gminy Brzeziny. Następnie 
Prezes Zarządu PZEiR w Kaliszu wręczył „Złotą oznakę honorową”  za szczególne zasługi dla 
Związku: Wójtowi Gminy Brzeziny Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu, Zastępcy Wójta Gminy 
Brzeziny Zbigniewowi Słodowemu, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach 
Przemysławowi Sułkowi, Przewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów w Brzezinach Lucji 
Kowalczyk Skarbnik Koła Janinie Paprockiej oraz Sekretarz Koła Annie Chumieja. 
19. Dokonano badania i oceny złożonych ofert w zapytaniu ofertowym pn. Otwarta strefa 
aktywności przy budynku Gminnym w Brzezinach „. Zadanie będzie realizowane w ramach 
programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowych OSH 2018. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Spółka komandytowa Herkules 32 – 5 – Chrzanowa ul. Pogorska 34 Za 
cenę brutto 57.299,55 zł. Oferty złożyły w sumie 4 firmy. 
20. Zaproszenie na cykl imprez kulturalnych towarzyszących obchodom 100 lecia 
odzyskania niepodległości i 100 lecia Powstania Wielkopolskiego 
- rajd rowerowy 
- spływ kajakowy 
- uroczysty koncert  12 października w restauracji Leśny Dwór – Trzech Tenorów 
- uroczysta msza św. za Ojczyznę wraz z uroczystościami pod pomnikiem 
- uroczystości nadania rondu w Brzezinach imienia 100 lecia Odzyskania Niepodległości 



21. W Miejscowości Dzięcioły odbył się piknik rodzinny z Mistrzostwami Świata w rzucie 
paletą. Impreza zorganizowana przez społeczność miejscowości Dzięcioły, którą kierował 
radny Sylwester Nowak. Bogaty program imprezy m.in.: 
– loteria fantowa z bogatymi nagrodami, 
– pokazy na paralotni mieszkańca Dzięcioł i zaproszonych gości, 
– kulinarne stoiska dostępne dla wszystkich uczestników. 
22.  odniósł się do pisma sołtysa i mieszkańców Aleksandrii o pomoc w  zamontowaniu 
znaku teren zabudowany z max. prędkością 70 km/h. Poinformował, że to pismo powinno być 
skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych. Dodał, że ze swej strony będzie  rozmawiał z 
Zarządem. 
 
Sołtys wsi Aleksandria Piotr Zaleśny dodał, że mieszkańcy chcieli zrobić za pośrednictwem 
wójta, aby pomógł w zamontowaniu znaku teren zabudowany z max prędkością 70 km/h. 
Mieszkańcom zależy na tym, jak policja będzie kontrolowała i kierowca pojedzie ponad 100 
km/h to ma prawo odebrać prawo jazdy. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, 
tj. 14 głosami za. 
 
 Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
Ad.7 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 

• uchylenia Uchwały Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 
czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. długoterminowej pożyczki z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

 
Projekt uchwały Nr XLII/422/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Karol Bakacz. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
Uchwała Nr XLII/422/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w  sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r. 
w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  została podjęta 14 głosami za. 
 
 

•  Zmiany uchwały Nr XXX/372/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 
2018 r w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na 
zadania inwestycyjne, 

 
Projekt uchwały Nr XLII/423/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Karol Bakacz. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 



Uchwała Nr XLII/423/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w  sprawie 
zmiany uchwały Nr XXX/372/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018 r w 
sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne,   
została podjęta 14 głosami za. 
 

•  zaciągniecie kredytu długoterminowego w 2018 roku, 
 
Projekt uchwały Nr XLII/424/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Karol Bakacz. 
  
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 
wywołani kolejno z listy obecności: 
 
1. Radna Anna Mituła – głosowała za 
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za 
4. Radny 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 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 XLII/424/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie  
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 rok została podjęta 14 głosami za. 
  
 

• zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2018, 
 
Projekt uchwały Nr XLII/425/2018 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.         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 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 XLII/425/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie 
zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 14 głosami za. 
 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026, 
 
Projekt uchwały Nr XLII/426/2018 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.         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 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 XLII/426/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 została 
podjęta 14 głosami za. 
 

• ustalenia diety dla sołtysów Gminy Brzeziny, 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLII/427/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący 
Rady KarolBakacz 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały 
 
Uchwała Nr XLII/427/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie 
ustalenia diety dla sołtysów Gminy Brzeziny,   została podjęta 14 głosami za. 
 

•  zmiany Uchwały 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 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLII/428/2018 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 XLII/428/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w  sprawie   
zmiany Uchwały 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 14 głosami za. 
 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku. 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLII/429/2018 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 XLII/429/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku,  została podjęta 14 głosami za. 
 

•  nadania nazwy rondu w miejscowości Brzeziny 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLII/430/2018 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 XLII/430/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie  
nadania nazwy rondu w miejscowości Brzeziny, została podjęta 14 głosami za. 
 

•  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości 
Moczalec gm. Brzeziny. 

 
Projekt w/w uchwały Nr XXLII/431/2018 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 XLII/431/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 maja 2018 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Moczalec gm. 
Brzeziny,   podjęta 14 głosami za. 
 

• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 
 

Projekt w/w uchwały Nr XLII/432/2018 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 XLII/432/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, została podjęta 14 głosami 
za. 
 

• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLII/433/2018 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 XLII/433/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w  sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, została podjęta 14 głosami 
za. 
 

• wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 
położonej w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLII/434/2018 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 XLII/434/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 17 września 2018 r. w  sprawie  
wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w 
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny, została podjęta 14 głosami za. 
 
Ad. 8, 9,10 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo poinformował: 

• W dniu 30 września 2018 r. w Pieczyskach odbędzie się  Piknik Rodzinny z okazji 90 
lecia Straży Pożarnej w Pieczyskach, 

• W  ramach Lokalnej Grupy Działania  zostanie podpisana umowa na projekty grantowe: 
•  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 

i kulturalnej. 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach – „Dostosowanie budynku OSP 
Pieczyska do realizacji funkcji społeczno – kulturalnych”. kwota dofinansowania 
47. 500,00 zł 

•  Rozwój kapitału społecznego. 



- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Brzeziny – „Z przytupem na ludowo” 
kwota dofinansowania 40 945,00zł 
-Ludowy Klub Sportowy OLIMPIA Brzeziny – Turniej międzypokoleniowy piłki       
nożnej z okazji 20-lecia Klubu Sportowego OLIMPIA Brzeziny” kwota 
dofinansowania 17 342,00zł Umowy zostały podpisane w dniu 03.10.2018r. 

• W dniu 24.09.2018 r.  o godz. 1900 w miejscowości Sobiesęki odbędzie się spotkanie w 
sprawie światłowodu Inea połączone zebraniem wiejskim. 

• W dniu 5.09.2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pn. 
„rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach”. W ramach projektu 
będzie budowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec około 2 km.  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 
Środowisko Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie 4.3.2 
„Gospodarka wodno – ściekowa  w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.  

• W przyszłości gmina Brzeziny będzie wnioskować o chodnik w miejscowości 
Sobiesęki,  na brakujących odcinkach w Ostrowie Kaliskim, Piegonisku Pustkowiu. 

 
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak dodała, że do wniosku można dołączyć 
ścieżkę rowerową na odcinku Brzeziny – Świerczyna. 
 

• Odniósł się do tematu poruszanego na komisjach w sprawie transportu na terenie gminy 
Brzeziny. Przedstawił pismo Starosty Kaliskiego o zajęcie stanowiska Wójta Gminy 
Godziesze Wielkie i Brzezin. Wójt Gminy Godziesze Wielkie zaopiniował pozytywnie, 
bez uwag proponowane zmiany w rozkładzie jazdy na linii komunikacyjnej, natomiast  
Wójt Gminy Brzeziny nie wyraził zgody na zmianę w rozkładzie jazdy, zmiany nazw 
przystanków, skrócenie kursów, zmiany godzin odjazdu oraz uruchomienie 
dodatkowego kursu nr 1212 na linii komunikacyjnej relacji Kalisz – Godziesze – 
Brzeziny- Grabów nad Prosną. Dodał, że stanowisko wójta gminy wynika ze 150 petycji 
wsi Moczalec i sołectwa Przystajnia w sprawie podjęcia działań, mających na celu 
utrzymania dotychczasowych kursów na linii komunikacyjnej Kalisz – Godziesze – 
Brzeziny – Grabów nad Prosną. Dodał, że odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w 
obecności radnego Romana Witońskiego, Zastępcy wójta Zbigniewa Słodowego i 
Prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego PKS. Prezes PKS wyjaśnił, że te kursy są 
nierentowne i należy wycofać . 

 
Radny Roman Witoński poinformował, że kursują tylko 4 autobusy dziennie. Dodał, że  
Przedsiębiorstwo PKS Kalisz nie stać na zakup nowych autobusów a  potrzebowali autobusu 
do komforty i dlatego zlikwidował kursy mniej rentowne. Dodał, że od stycznia 2019 r. 
Przedsiębiorstwo PKS planuje następne cięcia. Zapytał, dlaczego gmina nie może korzystać z 
prywatnego przewoźnika? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że na Gmina Brzeziny musi 
dołożyć 130.000 zł rocznie pod warunkiem, że wszystkie gminy będą płacić. Dodał, że należy 
szukać innego rozwiązania. 
 
Radny Roman Witoński zapytał, dlaczego jak inne gminy nie można wprowadzić prywatnego 
przedsiębiorcy? 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że prywatny przedsiębiorca musi 
przedstawić ofertę, czy będzie chciał realizować. Poinformował, że po rozmowie z Panem 



Wrzoskiem, który realizuje tylko kurs Czajków – Grabów – Godziesze – Kalisz. Dodał, że 
gmina nie może zorganizować przetargu na transport, ponieważ nie ma podstaw prawnych. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, dlaczego w gminie Lisków PKS Kalisz nie obsługuje?   
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że należy zorganizować 
spotkanie w gronie rady z przedstawicielami Przedsiębiorstwa PKS i znaleźć wspólne 
rozwiązanie.  
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że Starosta Kaliski na trasę Lisków – Koźminek 
przeznacza prywatne tabory a na dlaczego nie może do Brzezin. Dodała, że nie jest 
obowiązkiem gminy dopłacać do transportu drogowego. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że dowóz na trasie Brzeziny 
Kalisz pozostał by bez zmian, natomiast jest problem dowozu z pobliskich wiosek. 
 
Radny Roman Witoński zwrócił uwagę, że PKS chce wrócić do czasów, kiedy jeździł z 
Brzezin do Kalisza a mieszkańcy z mniejszych miejscowości w swoim zakresie musieli 
dojechać do Brzezin. 
 
Radna Sylwia Lazarek poinformowała, że przeczytała regulamin PKS – u, gdzie jest zapis, że 
wszyscy członkowie rodzin pracujących w PKS Kalisz korzystają z darmowych przejazdów 
bez względu na wiek. 
 
Radna Sylwia Lazarek w imieniu Sołtys wsi Czempisz Grażyny Misiak poinformowała, że  
Wielkopolskie Izby Rolnicze wraz z partnerami  zapraszają wszystkich zainteresowanych do 
udziału w konferencji Prawo Łowieckie w dniu 8 października 2018 r. o godz. 1000 w   Ośrodku 
Kultury  w Gołuchowie. 
 
Radna Anna Mituła zaprosiła na recital młodej artystki Małgorzaty Salamon, który odbędzie 
się  w dniu 30 września 2018 r. o godz. 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki  dodał, że będą organizowane spotkania 
sołeckie we wszystkich miejscowościach. Tematem spotkań będą podsumowania kadencji oraz 
plany  inwestycyjne na przyszłe lata. Dodał, że wraz z obecnymi radnymi będzie kandydował 
w nadchodzących wyborach samorządowych z Komitetu Razem dla Gminy Brzeziny. 
 
Sekretarz Gminy Brzeziny Marian Kasperski poinformował, że trwają prace modernizacji 
oświetlenia. Przetargi organizowała spółka Oświetlenie uliczno – drogowe. Wykonawcą jest 
firma ELPROBUD Łukasz Juszkiewicz. Modernizacja w miejscowościach: Brzeziny, 
Czempisz, Dzięcioły, Fajum, Sobiesęki, Moczalec, Przystajnia Kolonia.  Dodał, że cena energii 
wzrasta nawet o 100 %. Poinformował, że przed podpisaniem umowy zostanie przedstawiona 
oferta. 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Karol Bakacz 
zamknął obrady XLII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1545. 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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