
 

P R O T O K Ó Ł   Nr XLIII/18 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 16.10. 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
• Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt gminy Brzeziny 
• Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
• 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 stypendium 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. Informacja Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku   
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026, 
- zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola Samorządowego w Brzezinach, 
- 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 nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, 
- wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu, 
- wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu, 
- wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu, 
- wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu, 
- wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu, 
- wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu, 



- wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu, 
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, 
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, 
-  ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podroży służbowej. 
 
9. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
10. Odpowiedzi na interpelacje . 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zakończenie obrad.   
 
 
Ad.1. 
 
Otwarcia XLIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz.  
W pierwszej kolejności złożono życzenia urodzinowe Wójtowi Gminy Brzeziny Krzysztofowi 
Niedźwiedzkiemu. 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz powitał przybyłych na sesję Rady 
Gminy – radnych Gminy Brzeziny, radnych Powiatu Kaliskiego,  Prezesa ZOK Piotra Wolarz,  
sołtysów, wójta, z-ce wójta, sekretarza, skarbnika oraz zawodnika Klubu sportowego z 
Ostrzeszowa Oliwię Szczepaniak wraz z opiekunem. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z 
proponowaną zmianą w porządku. 
 
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 15 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz- stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15, w 
obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Józefa Skoczylas 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Wręczenie stypendium sportowego przez Wójta Gminy Brzeziny za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym w wysokości 1000 zł dla zawodnika Oliwii Ireny Szczepaniak. 
 
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. Poinformował, że na wniosek 
Piotra Szczepaniak i po pozytywnym zaopiniowaniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych przyznano stypendium sportowe dla Oliwii Ireny Szczepaniak za wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym, która trenuje w Klubie sportowym w Ostrzeszowie. 



 
  
 
Oliwia Irena  Szczepaniak wraz z opiekunem opuściły obrady sesji o godz. 915 

 
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 15 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 przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte 15 
głosami za. 
 
 
Ad. 6 
 
Informacja Wójta Gminy Brzeziny projektów wykonania budżetu za projektów półrocze 
2018 roku oraz informacja projektów przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brzezinach za projektów półrocze 2018 roku. Stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny.    
 



1. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych polegające na wykaszaniu ręcznym i 
mechanicznym. Prace trwają na drodze Brzeziny -  Czempisz., mechanicznie: Rożenno, 
Chudoba, Czempisz, Pieczyska, Przystajnia Kolonia,  Aleksandria, Fajum, Jamnice. 

2. Odbywają  się zebrania  wiejskie podsumowujące kadencję 2014 – 2018 z propozycjami 
na rok budżetowy 2019, planami  na lata następne. Do dnia dzisiejszego odbyło się 17 
zebrań wiejskich. Pozostały 2 wioski Brzeziny i Wrząca. 

3. Rozstrzygnięto przetarg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny  w 
ramach projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”  ”  na 
kwotę 9.174.942,00 zł brutto. Wykonawcy złożyli 5ofert do dnia 04.10.2018 r.  
Najniższą ofertę złożyła firma HYDRO-MARKO Sp. zo. o. Sp. k. z Jarocina za kwotę 
11.365.200,00 zł brutto. Najwyższą ofertę złożyła firma Seen Technologie Sp. z o. z  
Warszawy za kwotę 16.618.896,54 zł brutto. Dodał, że przetarg został unieważniony, 
gdyż najniższa oferta nie spełnia podstawowych wymagań. Poinformował, że części 
przedstawione w najniższej ofercie są zamiennikami. 

4. Rozstrzygnięto przetarg przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości 
Jamnice za kwotę 290.647,00zł. Do Urzędu Gminy wpłynęły 2 oferty:  Przedsiębiorstwo 
Drogowo - Inżynieryjne „KAREX” z  Ociąża koło Kalisza na kwotę 326.845,85 zł oraz 
„ ROL – DRÓG” zakład Usługowo - Produkcyjny Roboty Budowlane Rafał Światek z 
Rajska na kwotę 340.122,00 zł brutto. Dodał, że  wykonawcą robót będzie firma, która 
złożyła najniższą ofertę – Firma „KAREX” z Ociąża koło Kalisza. 

5. Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji na przebudowę drogi gminnej we 
wsi Aleksandria / Goszczury o nawierzchni tłuczniowej na odcinku 1600 m. Trwają 
procedury wyłaniania wykonawcy oraz prace geodezyjno -  pomiarowe, rozmowy z  
rolnikami i mieszkańcami, gdyż prywatne grunty przebiegają wzdłuż  drogi gminnej.  
Cena przedstawiona w ofercie to kwota 149.620,64 zł brutto. Ofertę złożyły 2 firmy: 
DROMAX” Usługi Drogowo – Budowlane Wojciech Krymarys z Chełmc na kwotę 
149.620,64 oraz firma „ROL - DRÓG” Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty 
Drogowo-Budowlane inż. Rafał Świątek z Opatówka za kwotę 150.873,65 zł brutto.  
Wygrała firma „DROMAX” Usługi Drogowo Budowlane Wojciech Krymarys z 
Chełmc. 

6. Rozpoczęto prace budowlane przebudowy chodnika na ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Brzezinach. Wykonawcą robót jest firma Usługi Brukarskie Owczarek 
z Godziesz Małych za kwotę   52.919,05 zł brutto. 

7. Rozpoczęto prace budowlane siłowni zewnętrznej przy dawnym budynku gimnazjum 
dziś Przedszkola w Brzezinach. Została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie 
przedmiotowego zadania pn. „Aktywna Strefa Aktywności przy budynku Gimnazjum 
w Brzezinach” Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. Do projektu 
przystąpiły 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: HERKULES  z Chrzanowa 
za kwotę 57.299,55 zł brutto. 



8. Dzień Edukacji Narodowej połączone z otwarciem przedszkola w dawnym budynku 
gimnazjum. Obecnie dzieci do przedszkola są przyjmowane od 2,5 roku życia z 
możliwością rozszerzenia w późniejszym czasie dla młodszych dzieci od 1 roku życia. 

9. W dniu 14 października 2018 r. odbyła się uroczystość związana z 100 leciem 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Spotkanie rozpoczęto mszą św. w intencji 
Ojczyzny i poległych podczas II wojny światowej mieszkańców gminy. Następnie 
złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku  upamiętniającym 16 osób, które w 
latach 1939 – 1945 zostały zamordowane na brzezińskiej ziemi przez hitlerowców. – 
Przy obelisku odbyło się spotkanie upamiętniające naszych mieszkańców, by oddać 
hołd, cześć i szacunek tym, którzy wiele lat temu oddali swoje życie za wolność i 
demokrację. Podziękował wszystkim biorącym udział w uroczystości, Księdzu 
Kanonikowi Proboszczowi Parafii Brzeziny Robertowi Wardęckiemu  za sprawowanie 
mszy św. oraz Księdzu Wikariuszowi Andrzejowi Szulc za prowadzenie dalszej 
uroczystości. Dodał, że ostatnia cześć uroczystości odbyła się przy nowo 
wybudowanym rondzie w Brzezinach. Uchwałą XLII/430/2018  Rady Gminy Brzeziny 
nadano nazwę rondo „100 - lecia Odzyskania Niepodległości". 

10.  W dniu 01października 2018 roku rozstrzygnięto i podpisano umowę na budowę 
oświetlenia uliczno – drogowego na osiedlu budownictwa jednorodzinnego na ul. 
Kaliskiej, Wierzbowej i Świerkowej w Brzezinach.  
Dodał, że prace związane z oświetleniem uliczno – drogowym zostały zakończone  we 
wsi Dzięcioły oraz Fajum. 

 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że nic nie jest zrobione a umowa 
została podpisana 1 października 2018 roku. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki dodał, że termin wykonania wykonawca ma do 
31października 2018 roku. 
 
11. Starostwo w Kaliszu przygotowuje wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego w Poznaniu o zwrot środków z realizowanej inwestycji 
Termomodernizacji Budynku Urzędu Gminy w kwocie 115,166,96 zł. 

12. W dniu 12 października 2018 r.  po raz trzeci został ogłoszony przetarg na zadanie pn. 
„przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jagodziniec” za 
kwotę 171.371,00 zł brutto. 

13. Trwają pracę przebudowy chodnika od osiedla Gen. Zajączka w Brzezinach, w stronę 
kościoła wzdłuż ulicy Józefa Kurzawy Księdza ( dawniej 21 stycznia ) na zlecenie 
WZDW w Poznaniu.                                                                                                                                              

 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, 
tj. 15 głosami za. 
 
 Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 
 
 
 



Ad.8 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 

• zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2018, 
 
Projekt uchwały Nr XLIII/435/2018 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 Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XLIII/435/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 15 głosami za. 
 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026, 
 
Projekt uchwały Nr XLIII/436/2018 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 Karol Bakacz – gósował za 
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 
 
Uchwała Nr XLIII/436/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 
została podjęta 15 głosami za. 
 

 zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola Samorządowego w Brzezinach, 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/437/2018 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 XLIII/437/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola Samorządowego w Brzezinach,   
została podjęta 15 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 nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy,  

 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/438/2018 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 XLIII/438/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 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 nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy,  została podjęta 15 głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu 
 

Projekt w/w uchwały Nr XLIII/439/2018 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 XLIII/439/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu  została podjęta 15 
głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/440/2018 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 XLIII/440/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy została podjęta 15 głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/441/2018 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 XLIII/441/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu  została podjęta 15 
głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/442/2018 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 XLIII/442/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu  została podjęta 15 
głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/443/2018 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 XLIII/443/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu  została podjęta 15 
głosami za. 
 

 wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/444/2018 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 XLIII/444/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu  została podjęta 15 
głosami za. 
 
Radny Krzysztof Krawczyk opuścił obrady sesji o godz. 1038 

 
 wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/445/2018 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 XLIII/445/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy gruntu  została podjęta 14 
głosami za. 
 
 

 wyrażenia zgody na zwarcie umowy najmu 
 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/446/2018 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 XLIII/446/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zwarcie umowy najmu  została podjęta 14 głosami za. 
 
Radny Krzysztof Krawczyk przybył na obrady sesji o godz. 1043 

 
 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/447/2018 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 XLIII/447/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej  została podjęta 15 
głosami za. 
 

  ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podroży 
służbowej. 

 
Projekt w/w uchwały Nr XLIII/445/2018 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 XLIII/448/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie  ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podroży 
służbowej   została podjęta 15 głosami za. 
 
 
  
Ad.  9,10,11 
 
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak zapytała, dlaczego po raz kolejny 
podejmowana jest uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu 
kosztów podroży służbowej? 
 
Skarbik Gminy Ewa Wabik wyjaśniła, że poprzednie dwie uchwały uchylił Wojewoda, gdyż 
nie były określone zasady wypłaty kwot ryczałtu kwartalnego oraz zwrotu kosztów podróży. 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz odniósł się budowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach. 
Poinformował, że jest to ogromna inwestycja. Dodał, że spółka mogłaby przystąpić do 
przetargu, jednak problemem jest zdolność kredytowa. Dodał, że spółka ma również niski 
kapitał oraz brak referencji na tak duży obiekt. 
 
Radna Powiatu Kaliskiego Grażyna Misiak poinformowała, że wczoraj odbyła się Sesja 
Rady Powiatu Kaliskiego na , które poinformowano, że  12 października został rozstrzygnięty 
przetarg pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P na odcinku  Brzeziny – Przystajnia”. 
Dodała, że zaplanowana kwota w budżecie to 300.000,00 zł. Ofertę złożyła jedna firma 
Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX” z Ociąża koło Nowych Skalmierzyc w 
kwocie 332.391,51 zł. Poinformowała, że różnica została uwzględniona w budżecie i 
przegłosowana. Dodała, że do 4 grudnia inwestycja powinna być zakończona. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zapytał o zakres inwestycji? 
 
Radna Powiatu Kaliskiego Grażyna Misiak odpowiedziała, że poinformuje o zakresie 
inwestycji. Poinformowała odnośnie oświetlenia, że tylko w miejscowości Dzięcioły lampy 
świecą. 
 



Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że odbyło się kolejne spotkanie odnośnie 
zamierzeń Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu. W spotkaniu 
uczestniczyli Włodarze sąsiednich gmin oraz Prezes PKS-u Kalisz w sprawie dofinansowania  
utrzymania Przedsiębiorstwa. Dodał, że Gmina Brzeziny, aby utrzymać transport musi dopłacić 
17,400 zł  netto miesięcznie. Poinformował, że kwota się utrzyma jeśli sąsiednie gminy również 
będą dopłacały. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, dlaczego nie można wprowadzić na rynek prywatnego 
przewoźnika?   Dodała, że w gminie Lisków nie obsługuje już PKS Kalisz tylko prywatny 
przedsiębiorca. Zapytała, z czego wynika, że gminy Lisków nie obsługuje PKS Kalisz? 
 
 Prezes ZOK Piotr Wolarz zaproponował, aby wszystkie gminy utworzyły nowe 
przedsiębiorstwo. 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że dopłaty w świetle prawa jest nielegalne. 
Dodał, że musi być wszystko uregulowane prawnie.  
 
Radna Sylwia Lazarek przypomniała słowa Z-cy Wójta Zbigniewa Słodowego, aby 
wprowadzić prywatnego przewoźnika PKS Kalisz musi ogłosić upadłość.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki stwierdził, że niektóre kursy są nie rentowne. Dodał, że 
z miejscowości Chudoba do Kalisza dojeżdża jedna osoba. 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że samorząd gminy sam nie jest w stanie 
utrzymać PKS Kalisz. Dodał, że sąsiednie gminy nie są zainteresowane współpracą. 
 
Radna Sylwia Lazarek poinformowała, że kierowcy zatrudnieni PKS Kalisz mówią, że PKS  
przestaje jeździć przez samorząd gminy. Dodała, że mieszkańcy wiedzą, ze autobusy przestają 
jeździć przez gminę. 
 
Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy  odczytał pismo PKS Kalisz. Załącznik nr 6 
 
Radna Sylwia Larek dodała, aby przygotować w formie kurendy i przekazać mieszkańcom 
gminy. 
 
Radna Sylwia Lazerek opuściła obrady sesji o godz. 1110 

 

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, odnośnie drogi w Piegonisku 
Wsi, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o wyznaczenie kolejnego 
terminu 25 października 2018 r. Dodał, że przyczyną zwłoki jest analiza karty informacyjnej 
przedsięwzięcia. Dodał, że bez zaświadczenia nie można uzyskać pozwolenia na budowę. 
 
Radny Andrzej Molka opuścił obrady sesji o godz.1115 

 

Radny Powiatu kaliskiego Robert Marszałek poinformował, że 4-letnia kadencja dobiega 
końca. Dodał, że bycie w Radzie Powiatu Kaliskiego to wielkie wyróżnienie i wielka 
odpowiedzialność a zarazem wielki zaszczyt. Wczoraj na Sesji Rady Powiatu uroczyście 
została podsumowana 4 – letnia kadencja. Dodał, że udało się  zrobić bardzo wiele a wszystko 
dzięki współpracy Radnych. Podziękował Radnej Powiatu Kaliskiego Grażynie Misiak, za 
zawsze zgodną merytoryczną współpracę. Podziękował Wójtowi Gminy Brzeziny 
Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu, Z-cy Wójta Gminy Brzeziny  Zbigniewowi Słodowemu oraz 



za współpracę z Radą Gminy Brzeziny. Podziękował na ręce przewodniczącego Rady za 
zapraszanie Radnych Powiatu Kaliskiego na Sesje Rady Gminy. Podziękował sołtysom, 
mieszkańcom gminy za zaproszenia na spotkania, zebrania, imprezy. Dodał, że niedługo 
wybory, życzył aby mieszkańcy właściwie ocenili pracę Wójta, Radnych Powiatowych 
Radnych Gminy i dokonali właściwego wyboru. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo poinformował, że dobiega końca 
kadencja 2014 – 2018. Podziękował, za współpracę oraz pozytywne decyzje. Dodał, że udało 
się wiele dokonać. Podziękowaniem jest materiał podsumowujący, który powinien dotrzeć do 
każdego mieszkańca. Podziękował współpracownikom gminy, z-cy wójta, sekretarzowi, 
skarbnikowi, radnym, sołtysom, mieszkańcom Gminy Brzeziny. 
 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Karol Bakacz 
zamknął obrady XLIII sesję Rady Gminy Brzeziny o godz. 1140. 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
 
.....................................    ................................................. 


