
 

P R O T O K Ó Ł   Nr X/15 
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 30 września 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Brzeziny. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1400. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.  
W obradach nie uczestniczył radny Henryk Goliński. 
 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
W obradach sesji uczestniczyli: 

 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny  
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
3. Ewa Wabnik -  Skarbnik Gminy 
4. Marian Kasperski- Sekretarz Gminy 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Kamila Biernacik- Kierownik Gospodarki i Rozwoju 
Lokalnego 
 
 
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 sprawie: 
 

- zmiany uchwały nr70/IX/15 z dnia 14 września 2015 r. w 
sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na rok 2015  

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na rok 2015  
- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

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

 
 
 
 
 
 



  

Ad.1. 
 
Otwarcia X nadzwyczajnej sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. 
Powitał przybyłych na sesję nadzwyczajną Rady Gminy –  wójta, zastępcę wójta, skarbnika, 
sekretarza, radnych Gminy Brzeziny. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na wycofaniu w pkt.6 projektu uchwały w sprawie: 
 

- zmiany uchwały nr 70/IX/15 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Brzeziny na rok 2015 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
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 Romana Witońskiego. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z ostatniej IX sesji z powodu 
przyspieszonego terminu sesji nie został przygotowany. 
 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny przedstawił 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej. Treść 
sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie za okres 
międzysesyjny.  
 
1). Poinformował odnośnie pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Kaliskiego dotyczącej 
zaliczenia drogi powiatowej nr 6232 P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
4633 P do granicy powiatu o dł.2760 m do kategorii dróg gminnych. Wójt dodał, że 
pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do trzeciego kwartału danego 
roku, z mocą od dnia roku następnego. 
2). W dalszej części Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że 2 października 
2015 r odbędzie się przetarg na sprzedaż gruntów czterech działek. 
3). W przygotowaniu dokumentacja hydrogeologiczna odwiertu w Piegonisku Wsi stacji 
uzdatniania wody. Czas przygotowania dokumentacji to okres około 10 miesięcy, koszt 
dokumentacji około 50.000 zł – 60.000 zł, dodatkowy koszt to zakup działki, badania 
hydrologiczne, pozwolenia wodno – prawne i przyłączenie linii energetycznej. Dodał, że 
Gmina chciałaby sfinansować inwestycję z dotacji środków Unii Europejskiej, w ramach 



  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub z programu WRPO bądź WFOŚ i GW w 
Poznaniu 
4). Zbliża się okres składania wniosku na modernizacje dróg na rok 2016 do Urzędu 
Marszałkowskiego, planowana modernizacja drogi to droga w Jamnicach, i Świerczynie. 
Jednocześnie poinformował, że przyznana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w 
kwocie 70.000 przeznaczona na drogę w Jagodzińcu.  
5). Wójt poinformował, że październik to okres uroczystości: 
  -  9 października odbiór drogi powiatowej: Kalisz- Brzeziny, Brzeziny – Rożenno. 

- 14 października 100- lecie Szkoły Podstawowej w Aleksandrii, połączone z Dniem 
Edukacji Narodowej. 

- 19 października walne zgromadzenie Stowarzyszenia Długosz Królewski LGD, na 
którym będą wybierane władze Stowarzyszenia i uchwalany Statut z udziałem czterech 
samorządów. 

- 24 października 90-lecie OSP w Brzezinach wraz z przekazaniem samochodu 
strażackiego. 

 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 
jednogłośnie. 

 
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
 

� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na rok 2015 
 
Informacji udzieliła skarbnik Gminy Ewa Wabnik odnośnie zmian w budżecie wprowadzenia 
20.000 zł na inwestycję. Poinformowała, że nie będzie polegało na zwiększeniu deficytu, ale 
na przeniesieniu środków z oświetlenia a na następnej sesji zwiększymy budżet. Skarbnik 
poinformowała, że wprowadzi zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 
kwotę 9.230 zł na wybory 25 listopada 2015 r. Na zasiłki rodzinne 381.343 zł, na zasiłki stałe 
25.822 zł. Dyrektor gimnazjum w Brzezinach i Dzięciołach złożyły pisma o przeniesienie 

wydatków w ramach danego działu. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Brzeziny na rok 2015 została podjęta 14 głosami za. 
 

� Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
 
Projekt w/w uchwały Nr X/81/15 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 X/81/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została podjęta 14 głosami za. 
 
Ad. 7, 8 i 9 
 
W interpelacjach i zapytaniach do Wójta oraz wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki  poinformował, że w związku wystąpieniem 
suszy na terenie Gminy przyjęto 494 wniosków. Opracowano około 150 protokołów 
zbiorczych. Na dzień obecny wszystkie protokoły zostały wydane rolnikom wraz z 



  

wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego. Wójt Gminy Brzeziny podziękował 
pracownikom Urzędu Gminy a szczególnie Pani Kierownik Gospodarki i Rozwoju Lokalnego 
Kamili Biernacik, Pani Ewie Świeżyńskiej oraz Markowi Pejaś za ogrom pracy i 
zaangażowanie w pracach Komisji ds. szacowania skutków suszy. 
 
Kierownik Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Kamila Biernacik dodała, że suszą zostało 
objęte 50% użytków rolnych. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że odbyło się spotkanie z 
firmą specjalizującą odzyskiwaniem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Do tej pory 
podczas dotacji unijnych VAT nie był kwalifikowany do zwrotu.  
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady X 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1443. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 

 
 
.......................................    ................................................. 

 
 


