
 

P R O T O K Ó Ł   Nr II/14 
z sesji Rady Gminy Brzeziny 

 
odbytej w dniu 11 grudnia 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 13. Radny 
Józef Skoczylas i radny Henryk Goliński nie uczestniczyli w obradach sesji. 
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Ewa Kłysz 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta 
3. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 
4. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
5. Piotr Wolarz – Prezes ZOK sp. z o.o. w Brzezinach 
6. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
7. Zaproszeni goście 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. Informacja o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności 
oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny oraz opinia 
Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie 
skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, o której mowa w § 2 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, 
poz.634). 
7. Przedstawienie informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu oraz Wojewody Wielkopolskiego  
o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych przez osoby, na 
które ustawodawca nałożył obowiązek złożenia takiego oświadczenia. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2026 
• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
• reprezentacji Gminy Brzeziny w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” 
• ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brzeziny 
• wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 

miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny 



  

• zmieniająca Uchwałę nr 341/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 
2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację 
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny” 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Przystajnia-Kolonia, Przystajnia, 
Moczalec 

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

 
Ad.1. 
 
Otwarcia II sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał przybyłych 
na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta, skarbnika gminy, sekretarza, prezesa ZOK 
Brzeziny Sp. z o.o. 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany w pkt. 8 
w/w porządku, polegającej na wycofaniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 2026, ponieważ 
nie ma potrzeby dokonywania zmian w WPF, a w miejsce wycofanej uchwały zaproponował 
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przekazania składników mienia komunalnego  
w użyczenie Zakładowi Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. oraz dodanie projektu 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 369/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia  
29 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego  
z zakresu dróg powiatowych. Przewodniczący Rady przypomniał, że na wspólnym 
posiedzeniu Komisje zostały poinformowane o zmianie w porządku obrad. 
 
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 13 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Stanisława Walaszczyka. 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 13 głosami za. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr I/14 z pierwszej sesji 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 I/14 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 01.12.2014 r. został przyjęty 13 
głosami za. 



  

 
Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny przeczytała 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej Komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostało przyjęte  
13 głosami za. 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny: 
 

1. Dobiegają prace przygotowawcze nad Strategią Rozwoju Gminy Brzeziny. Założenia 
Strategii zostaną zaprezentowane na dzisiejszej sesji przez przedstawicieli firmy 
consultingowej, która przygotowuje dokument. Wartość projektu wynosi 11 tys zł. Do 
wykonania pozostanie Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko. 

2. Trwają prace porządkowe poboczy dróg gminnych, prace podejmowane są w formie 
wycinki krzewów, drzew, zarośli. Prace zostały wykonane w miejscowości Sobiesęki, 
Piegonisko-Wieś i Czempisz i będą nadal prowadzone na odcinku od Czempisza do 
miejscowości Dzięcioły. W następnym etapie jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne 
planuje się ich kontynuację w Pieczyskach. 

3. Ułożono nakładkę asfaltową na długości 320 m w miejscowości Dzięcioły na odcinku, 
który wymagał gruntownej naprawy. Prace wykonała firma SIDROG z Błaszek za 
kwotę 36 tys zł. 

4. Uzupełniono kilka znaków drogowych, m .in. w Jamnicach i Fajum. 
5. Wykonano odmulenie z wykoszeniem skarpy rzeki Żurawki od miejscowości 

Pieczyska do rzeki Prosny na odcinku 7,5 km. Prace zostały wykonane przez Zakład 
Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 

6. Zrezygnowano z przebudowy drogi powiatowej nr 4629 P w miejscowości Brzeziny, 
ponieważ wycofała się firma, która wygrała przetarg na jej wykonanie. Wartość 
inwestycji zwiększyła się w wyniku przetargu. Realizacja inwestycji będzie 
przesunięta na przyszły rok. Partnerzy realizujący zadnie tj. Powiat Kaliski, 
Nadleśnictwo Kalisz i Gmina Brzeziny postanowili, że środki pochodzące  
z Nadleśnictwa zostaną w możliwej części, jeszcze w bieżącym roku, bez 
przeprowadzenia przetargu wykorzystane na zakup materiału, a pozostałe środki będą 
przekazane na zadnie w przyszłym roku. Środki przekazane przez Gminę Brzeziny, 
Powiat zwróci jeszcze w bieżącym roku. W roku przyszłym zostaną uruchomione 
ponownie z przeznaczeniem na przedmiotowe zadanie. 

7. Zamontowano elementy siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na terenie Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach, zadanie zostało zrealizowane w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Długosz Królewski” z wniosku Gminy 
Brzeziny w ramach Małych Projektów. Gmina otrzyma na to zadanie dofinansowanie 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 11.552 zł. 

8. 6 grudnia 2014 r. odbyło się XII Świąteczne Spotkanie z Tradycją, 
współorganizowane z Powiatem Kaliskim. Takie spotkanie stanowi doskonałą okazję 
do prezentacji pięknych staropolskich obyczajów i dziedzictwa kulinarnego, poprzez 
przygotowanie regionalnych potraw bożonarodzeniowych. W spotkaniu, oprócz władz 
gminy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, przedstawiciele Rady Powiatu Kaliskiego ze Starostą na czele, w 



  

tym radni powiatowi z terenu Gminy Brzeziny. Na spotkanie przybyło około 400 
osób. Stoły wigilijne przygotowane przez Panie z Powiatu Kaliskiego zasługiwały na 
szczególne uznanie i podziw. W trakcie uroczystości wręczono nagrody za udział w 
VII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kartka Bożonarodzeniowa”, w IV 
Powiatowym Konkursie Informatyczno- Plastycznym „E-Kartka Bożonarodzeniowa”, 
a także w konkursie fotograficznym „Cuda natury  
w Wielkopolsce”. Na zakończenie wystąpili goście z Ukrainy - Chór ze Szkoły 
Muzycznej nr 2 we Lwowie. Zaprezentowali się także podopieczni z sekcji 
działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. 

9. Przy Szkole Rolniczej w Brzezinach powstał skwer pn. „Przysiądź się”. Projekt został 
zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny. Stroną formalną zajęli 
się pracownicy GOPS-u w Brzezinach. Wartość projektu wyniosła ponad 12 tys zł,  
z tego 10 tys zł pochodziło ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 

10. Udostępniono do ruchu publicznego przebudowaną drogę leśną w miejscowości 
Fajum. Właścicielem wspomnianej drogi jest Skarb Państwa, a Nadleśnictwo Kalisz 
zarządcą drogi. Na odcinku 575 m przedmiotowej drogi ułożono nawierzchnię 
asfaltową wraz z umocnieniem tłuczniowym pobocza. Wykonawcą robót wyłonionym 
w drodze zapytania o cenę była firma SIDROG Sp. z o.o. z Błaszek za cenę 71.398,43 
zł brutto. Nadleśnictwo Kalisz sfinansowało na zasadzie partnerstwa z Gminą 
Brzeziny przygotowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej za cenę 6 tys zł. 
Łączna wartość inwestycji z nadzorem budowlanym wyniosła 78.096,95 zł. To 
przykład pierwszej inwestycji, którą Gmina zrealizowała z Nadleśnictwem Kalisz, 
Wójt wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę. 

11. Gmina wspiera działania rozbiórkowe budynku starego kościoła w Brzezinach. 
Pozyskany gruz zostanie wykorzystany na podbudowę dróg gminnych. 

12. Wniosek Gminy Brzeziny złożony na zakup samochodu strażackiego do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskał na 16 
możliwych – 11 punktów. Ocena wniosku jest pozytywna, ostateczny wybór projektu 
do dofinansowania będzie możliwy wył ącznie po podjęciu przez instytucję 
zarządzającą WRPO uchwały o wyborze projektu do dofinansowania. Umieszczenie 
projektu na liście rankingowej nie jest jednoznaczne z dofinansowaniem. 

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zakończył realizację projektu 
„Bądźmy Razem” w Partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kaliszu. Adresatami projektu byli mieszkańcy naszej Gminy w wieku aktywności 
zawodowej, którzy mieli problemy ze znalezieniem pracy. W ramach projektu odbyły 
się warsztaty i kursy zawodowe tj. kurs kasy fiskalnej, instruktora sportu, 
florystyczny, kadrowo-księgowy, pomocy kuchennej, kosmetyczki, stylistki paznokci,  
kwalifikacji wstępnej przewóz rzeczy, prawa jazdy kat. B i C. Klika osób znalazło 
zatrudnienie. Projekt realizował zespół projektowy pod kierunkiem Kierownika GOPS 
Lilii Marciniak, koordynatorem projektu była Patrycja Sadowska, partnerem Dorota 
Zawadzka, a księgową projektu Aneta Owsiana.  

14. Złożony został wniosek o udzielenie w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości 
Jagodziniec i Jamnice. Nie znana jest kwota, jaką będzie Województwo dysponować 
na powyższy cel. Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności środki zostaną 
skierowane na realizację budowy drogi w Jagodzińcu. 

15. Trwają prace przy modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzezinach. Zakończono 
wymianę filtrów, wykonano instalację wewnętrzną i zewnętrzną budynku. 

Prezes ZOK Brzeziny Sp z o.o. Piotr Wolarz dodał, że wykonane zostanie ogrodzenie, 
utwardzony plac, wymienione zostały 4 z 6-ciu filtrów, przy okazji została wymieniona 
pompa głębinowa na nową, dostosowaną do przepływu filtrów. Planuje się odświeżyć 
budynek wewnątrz, ocieplić i wykonać elewację zbiornika retencyjnego.  
 
16. 10 grudnia 2014 r. odbyło się zebranie wiejskie we Wrzącej dotyczące 

kontrowersyjnej budowy kaczarni. W spotkaniu uczestniczył projektant, inwestor, 
pracownik Urzędu Gminy. Inwestor przedstawił racjonalny sposób wykonania 



  

inwestycji, bez obaw dla miejscowej społeczności. Wójt podkreślił, że nie chciałby 
blokować takich inwestycji, ale muszą one być w zgodzie z uwarunkowaniami 
środowiskowymi, bezpieczeństwa, emisyjności nieprzyjemnych zapachów i w zgodzie 
z zasadami współżycia społecznego. Zapewnił, że tak, jak mieszkańcom, władzom 
gminy zależy, żeby nie doszło do sytuacji, w której mieszkańcy będą odczuwać 
negatywne skutki fermy. Wójt poinformował, że wydał pozytywną decyzję 
środowiskową w oparciu o decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu. Inwestor zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nie utrudniać 
mieszkańcom funkcjonowania, zadeklarował odśnieżanie drogi. Zatrudnienie może 
znaleźć około 20 osób. Procedura budowlana będzie trwała około roku. Zebranie było 
konieczne, potrzebne i odebrane jako przejaw konsultacji społecznych. 

17. 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe. Frekwencja w Gminie Brzeziny 
wyniosła 44,47%. Radnymi do Powiatu Kaliskiego z okręgu r 1 Brzeziny, Szczytniki 
zostali – Benedykt Owczarek, Grażyna Misiak, Marek Albrecht, Robert Marszałek, z 
racji tego, że Marek Albrecht wygrał wybory na wójta Gminy Szczytniki, radną z listy 
Komitetu Prawa i Sprawiedliwości została Renata Szulc. Wójt życzył dobrej 
współpracy z przedstawicielami Gminy Brzeziny w Radzie Powiatu Kaliskiego.  
W dniu 24 listopada 2014 r. w obecności wszystkich członków Gminnej Komisji 
Wyborczej w Brzezinach, Przewodnicząca Komisji Aldona Włodarczyk wręczyła 
zaświadczenia nowo wybranym radnym i wójtowi. 1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja 
inauguracyjna, podczas której radni i wójt złożyli ślubowanie oraz dokonano wyboru 
władz Rady Gminy.  

 
Wójt złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, podziękował za współpracę. Dodał, 
że Przewodniczący Rady ustalił termin zwołania uroczystej, budżetowej sesji na dzień 29 
grudnia 2014 r.  
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
13 głosami za. 
 
Ad.6  
 
Przedstawienie informacji o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu 
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary 
ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian 
nieściągalnej grzywny oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej 
na kolejny rok kalendarzowy liczbie skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, 
o której mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. 
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, poz.634) 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz przeczytał informację o podmiotach 
obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy 
na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej 
orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Informacja stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przeczytał opinię Prezesa 
Sądu Rejonowego w Kaliszu o przewidywanej na kolejny rok kalendarzowy liczbie 
skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, o której mowa w § 2 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest 
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 98, 
poz.634). Opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7  
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz przeczytał informację Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Kaliszu, Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu oraz Wojewody 



  

Wielkopolskiego o analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych 
przez osoby, na które ustawodawca nałożył obowiązek złożenia takiego oświadczenia. 
Przedmiotowe informacje stanowią odpowiednio załączniki nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.8  
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że uchwały w sprawach dotyczących 
gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w głosowaniu jawnym  
i imiennym. 

 
• przekazania składników mienia komunalnego w użyczenie Zakładowi 

Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. 
 
Projekt uchwały Nr 6/II/14 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady Karol 
Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. Piotr Wolarz wyjaśnił, że sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna nie jest majątkiem Zakładu, zgodnie z umową ZOK zarządza, 
utrzymuje i konserwuje sieć należącą do Gminy Brzeziny. Do tej pory w użyczeniu była część 
sieci, zgodnie z podejmowaną uchwałą zostanie oddana w użyczenie pozostała jej część. 
Prezes dodał, że Zakład nie ma żadnych pożytków z przejęcia sieci, nie może prowadzić 
żadnych inwestycji. Spółka jest zwolniona z podatku, zwrócił uwagę, że po przekazaniu 
składników mienia, wartość majątku wzrośnie dwukrotnie. Zauważył, że jeżeli uchwała o 
zwolnieniu z podatku przestanie obowiązywać, Spółka będzie płacić rocznie 100 tys zł więcej 
podatku, co odbije się na taryfach. Zwiększyła się także powierzchnia gruntów, co spowoduje 
dwukrotne zwiększenie podatku. Prezes wyraził nadzieję, że w przyszłym roku uda się 
uzyskać zwolnienie z przedmiotowego podatku. Zdaniem Prezesa, podjęcie uchwały w 
sprawie przekazania składników mienia komunalnego w użyczenie Zakładowi Obsługi 
Komunalnej Brzeziny, ureguluje stosunki umowne między Gminą, a Zakładem i jednocześnie 
nie przeszkodzi w dalszym funkcjonowaniu Spółki. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 6/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
przekazania składników mienia komunalnego w użyczenie Zakładowi Obsługi 
Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. została podjęta 13 głosami za. 
 
 

• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr 7/II/14 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
Przewodniczący Rady 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 Andrzej Molka – głosował za 
4. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za 
5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
6. Radny Leon Łaski – głosował za 
7. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
8. Radna Marzena Szmaj – głosowała za 
9. Radny Andrzej Dulnik – głosował za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Roman Witoński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 

 
Uchwała Nr 7/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany 
budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 13 głosami za. 
 
 

• reprezentacji Gminy Brzeziny w Zgromadzeniu Związku Komunalnego 
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 
Projekt w/w uchwały Nr 8/II/14 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 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 w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 8/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
reprezentacji Gminy Brzeziny w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina” została podjęta 13 głosami za. 
 
 

• ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brzeziny 
 
Projekt w/w uchwały Nr 9/II/14 przeczytał Przewodniczący Rady 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 w/w projekt uchwały. 
 
 
Uchwała Nr 9/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brzeziny została podjęta 13 głosami za. 
Radna Sylwia Lazarek zauważyła, że dzięki wzrostowi diet dla radnych, zyskają również 
sołtysi, ponieważ odrębną uchwałą ustalono dla sołtysów za udział w sesji diety w wysokości 
50% diety radnego. Od 2015 roku dieta ta będzie wynosiła 100 zł. 
 
 

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

 
Projekt w/w uchwały Nr 10/II/14 przeczytał Przewodniczący Rady 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 w/w projekt uchwały. 



  

 
Uchwała Nr 10/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych  
w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny została podjęta 13 głosami za. 
 
 

• zmieniająca Uchwałę nr 341/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia  
25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny” 

 
Projekt w/w uchwały Nr 11/II/14 przeczytał Przewodniczący Rady 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 w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 11/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca 
Uchwałę nr 341/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny” została podjęta 13 głosami za. 
 
 

• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości 
Przystajnia-Kolonia, Przystajnia, Moczalec 

 
Projekt w/w uchwały Nr 12/II/14 przeczytał Przewodniczący Rady 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 w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 12/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Przystajnia - Kolonia, Przystajnia, 
Moczalec została podjęta 13 głosami za. 
 
 

• uchylenia uchwały Nr 369/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia  
29 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Kaliskiego 
zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 

 
Projekt w/w uchwały Nr 13/II/14 przeczytał Przewodniczący Rady 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 w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 13/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr 369/XXXVIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia  
29 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania 
publicznego z zakresu dróg powiatowych została podjęta 13 głosami za. 
 



  

Przewodniczący Rady Karol Bakacz udzielił głosu Zastępcy Wójta Zbigniewowi 
Słodowemu. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy udzielił informacji nt. dowozów i komunikacji na 
terenie Gminy na rok przyszły tj. od 1 stycznia 2015 r. Poinformował, że w miejscowości 
Sobiesęki została wybudowana wiata przystankowa dla pasażerów korzystających z linii 
komunikacyjnej w kierunku Szczytnik, Iwanowic i Kalisza. Wiatę wykonał prywatny 
przewoźnik, zakup materiałów sfinansowano przy współudziale środków z budżetu Gminy. 
W bieżącym tygodniu zostanie ukończona elewacja budynku na dworcu PKS w Brzezinach. 
Zastępca poinformował, że odbył się przetarg na świadczenie usług dowozu do szkół, oferty 
złożyły dwa podmioty – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu, które do 
tej pory świadczyło usługi i Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JARTUR Jarosław 
Wróblewski z Białej Rawskiej. Ta oferta była o 37 tys zł niższa od oferty PKS-u. Od dnia  
1 stycznia 2015 r. PHU JARTUR będzie świadczył usługi dowozu dzieci do szkół na terenie 
Gminy Brzeziny. W związku z tym zrezygnowano z biletów dodatkowych na kursy liniowe 
PKS-u. Nowy przewoźnik zapewnia cztery autokary, kierowców z naszego terenu.  
W przypadku awarii autobusu ciągłość dowozów zapewni firma z Koźminka. Zastępca dodał, 
że podjęto rozmowy z PKS-em na wypadek, gdyby nastąpiły problemy ze świadczeniem 
usług. Przedsiębiorstwo w takiej sytuacji jest w stanie zapewnić ciągłość dowozów.  
Zastępca Wójta poinformował, że PKS Kalisz przedłożył korektę połączeń komunikacyjnych 
na terenie Gminy. Z kursów zostaną wycofane podjazdy pod placówki szkolne oraz wjazd do 
miejscowości Stok Polski, ponadto będzie zlikwidowany kurs Chudoba-Brzeziny, który do tej 
pory odbywał się na bazie autokarów dowożących dzieci do szkół, ten kurs będzie utrzymany 
w porozumieniu z nowym przewoźnikiem. PKS likwiduje kurs o godz. 515 Kalisz – 
Pieczyska, który będzie realizowany odwrotnie niż do tej pory - autobus pojedzie z Pieczysk 
do Kalisza. 
Zastępca Wójta dodał, że w piśmie dotyczącym zmian w rozkładach jazdy PKS podkreśla, iż 
aktualnie obsługiwana sieć komunikacyjna nie wymaga konieczności finansowania ze strony 
Gminy, zaznaczając jednocześnie, że systematycznie prowadzi badania frekwencji 
pasażerskiej i w przypadku spadku przychodów ze sprzedaży biletów zmuszony będzie 
wystąpić z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy w zakresie świadczenia usług 
regularnego przewozu osób na terenie Gminy Brzeziny. 
Zastępca Wójta poinformował, że oprócz dowozu dzieci do szkół, Gmina ma obowiązek 
świadczenia usług dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych. Dzieci 
z terenu Gminy są dowożone do trzech placówek – „Tęcza” w Wolicy, Ośrodka 
Specjalistycznego w Kaliszu na ul. Koreckiego oraz do Kuźnicy Grabowskiej. Do Kalisza 
dzieci są dowożone taksówkami TAXI „Echo”. Miesięczny koszt dowozów wynosi 7 tys zł, 
w tym koszty przejazdu kierowcy i opiekuna, którego zapewnia świadczący usługi. Koszt 
miesięczny dowozu do Kuźnicy Grabowskiej wynosi 1.700 zł. W 2014 roku koszt dowozu do 
w/w placówek specjalistycznych wyniósł prawie 90 tys zł. 
 
Rady Andrzej Dulnik zapytał, czy pasażerowie będą mogli skorzystać z dojazdu do Brzezin 
autobusem szkolnym. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy wyjaśnił, że będzie taka możliwość, tak jak do tej pory 
w autobusach szkolnych będą sprzedawane bilety za przejazd. W trakcie omawiania jest 
kwestia dowożenia dzieci np. z osiedla w Brzezinach do Zespołu Szkół. Zastępca wyjaśnił, że 
rodzice muszą omówić te kwestie z przewoźnikiem. Dodał, że Gmina ma obowiązek 
zapewnić dowóz uczniów do szkół w przypadku, gdy odległość od domu do szkoły 
podstawowej wynosi ponad 3 km, a w przypadku gimnazjum – 4 km. 
 
Radny Roman Witoński zapytał, czy opiekunki będą nadal zatrudnione. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że nie zmieniają się zasady dowozu, nie 
zmieniają się również opiekunki. 
 



  

Radna Anna Mituła zapytała, czy autobus relacji Chudoba – Brzeziny o godz. 1100 będzie 
zlikwidowany. 
 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy wyjaśnił, że nie będzie tego kursu świadczył PKS, nowy 
przewoźnik będzie świadczył usługę tak jak do tej pory. 
  
Ad. 9 i 10 
 
W interpelacjach i zapytaniach radnych do Wójta głos zabrali: 
 
Radny Andrzej Dulnik zgłosił potrzebę umieszczenia w Przystajni znaku kierującego do 
miejscowości Świerczyna. Radny zauważył, że wielu kierowców nie skręca we właściwym 
miejscu i niepotrzebnie omija miejscowość. 
Radny zwrócił uwagę, że stypendia sportowe powinni otrzymywać także inni sportowcy  
z terenu Gminy, którzy odnoszą sukcesy, a nie tylko będący zawodnikami sekcji kick-
boxingu, czy OLIMPII. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapytał o kogo chodzi. 
 
Radny Andrzej Dulnik zauważył, że syn radnego Nowaka trenuje w Kaliszu, ale jest 
mieszkańcem naszej Gminy, a ma znaczące osiągnięcia sportowe. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki stwierdził, że nie ma żadnych przeszkód, aby 
wystąpić o stypendium, ale trzeba zmienić regulamin przyznawania stypendiów i nagród 
sportowych. 
 
Radny Sylwester Nowak zauważył, że ostatnio stypendium otrzymał zawodnik zamieszkały 
na terenie innego województwa. 
 
Radna Anna Mituła zgłosiła potrzebę umieszczenia przed skrzyżowaniem w Czempiszu 
znaku kierunkowego do miejscowości Głuszyna, co ułatwiłoby dojazd kierowcom, którzy na 
skrzyżowaniu niewłaściwie kierują się do miejscowości Dzięcioły. 
 
Radny Andrzej Dulnik zgłosił brak oznakowania zakrętu w Świerczynie od drogi 449  
z Grabowa nad Prosną. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz zgłosił potrzebę postawienia znaku ograniczającego 
tonaż do 12 ton na drodze gminnej w Piegonisku – Pustkowiu. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że każda droga dochodząca do drogi 
wyższej kategorii musi mieć wykonany plan organizacji ruchu, co wiąże się z kosztami. Przy 
inwestycjach drogowych, jak najwięcej środków kierowano na wykonanie nawierzchni 
asfaltowej, zdaniem wójta uzupełnienie znaków przy wszystkich drogach na terenie Gminy 
generowałoby koszty około 100 tys zł, co oznacza jedną inwestycję mniej. Dodał, że kolejne 
zadania drogowe będą uwzględniały plan organizacji ruchu, co będzie się wiązało  
z mniejszym zakresem realizowanych inwestycji. 
 
Radna Sylwia Lazarek za zgodą Przewodniczącego Rady opuściła obrady sesji o godz. 1100. 
 
Obecnie wykonywany jest plan organizacji ruchu na drodze w Aleksandrii, taki plan został 
także wykonany w miejscowości Przystajnia – Kolonia. 
Wójt stwierdził, że należy dokonywać wyboru, a znaki są systematycznie uzupełniane. 
Przy budowie dróg ważne są także przepusty i rowy, ale nie ma konieczności żeby były na 
całym odcinku, np. przy budowie drogi w Przystajni – Kolonii wykonane rowy wystarczają. 
 



  

Radny Krzysztof Żychliński zauważył, że w Przystajni – Kolonii może pojawić się problem, 
ponieważ pod rowami przebiega wodociąg. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki zapewnił, że rów oddzielono w ten sposób, że nie 
będzie żadnych problemów z siecią wodociągową. 
Dodał, że kwota na zakup tabliczek wskazujących w poszczególnych miejscowościach dojazd 
do posesji oddalonych od głównych dróg będzie systematycznie zabezpieczana. 
 
Sekretarz Gminy Marian Kasperski poprosił sołtysów o uzupełnianie informacji o w/w 
posesjach. 
 
Radny Sylwester Nowak podziękował Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za pomoc 
przy termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Dzięciołach, za wykonanie nawierzchni 
asfaltowej i przypomniał o konieczności wykonania poboczy. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że będzie monitował o przyspieszenie 
prac. 
 
 
Ad. 11 
 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak poinformował, że na drodze w kierunku 
Kakawy, koło parku sypie się asfalt. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że wykruszone w części pobocze 
zostało zgłoszone do naprawy. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zgłosił konieczność naprawy poboczy przy 
drodze Brzeziny – Przystajnia, które wykruszają się. Sołtys podziękował za wzrost diety za 
udział sołtysów w obradach sesji. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel stwierdziła, że być może podała dużo posesji do 
zamieszczenia na tablicach informujących o kierunku dojazdu do posesji, ale nie określono 
dokładnie odległości między posesją, a drogą. Sołtys zapytała, czy to ma być informacja dla 
listonosza, który zna teren, czy dla kuriera. 
 
Sołtys wsi Fajum Lesław Kaczmarek poinformował, że na nowo oddanym odcinku drogi 
jest zbyt wąski most, co stwarza niebezpieczeństwo przy wykonywaniu manewru mijania. 
Przypomniał, że 12 lat temu prosił wójta o postawienie na skrzyżowaniu w Fajum znaku 
kierunkowego do miejscowości Brzeziny, co ułatwi dojazd kierowcom. Znak informujący  
o liczbie kilometrów do Brzezin, który postawiony jest w lesie w odległości 300 m od 
skrzyżowania nie spełnia swojej funkcji. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że jest przewidziane postawienie 
znaku na skrzyżowaniu. 
Wójt powitał przedstawicieli firmy, która przygotowała Strategię Rozwoju Gminy Brzeziny 
na lata 2015 – 2022. Strategia jest dokumentem wyznaczającym najważniejsze kierunki 
rozwoju naszej Gminy, w której określono m.in. wizję rozwoju, misję, cele operacyjne, 
mocne i słabe strony, wskazuje się również na konkretne kierunki rozwoju. Wójt dodał, że 
aby składać wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, Gmina musi mieć 
przyjętą Strategię Rozwoju Gminy. 
Wójt powitał przedstawicieli Fundacji Instytutu Studiów Obywatelskich Obywatel 24 PL  
z Wrocławia, która przygotowała dokument. Wójt poprosił Prezesa Fundacji Pana Patryka 



  

Hałaszkiewicza o przedstawienie najważniejszych założeń Strategii Rozwoju Gminy 
Brzeziny. 
 
Prezes Fundacji Patryk Hałaszkiewicz poinformował, że przygotowanie dokumentu 
Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny było poprzedzone konsultacjami społecznymi. Strategia 
jest bardzo istotnym dokumentem, który wytycza obszar planowania strategicznego na długi 
okres czasu, a jest potrzebna m.in. przy staraniach o środki unijne.  Prezes omówił obszary 
strategiczne, pola operacyjne, misję Gminy i przedstawił szczegółowy plan projektów 
inwestycyjnych. Wykaz projektów inwestycyjnych w latach 2015 – 2022 stanowi załącznik  
nr 8 do niniejszego protokołu. Pan Patryk Hałaszkiewicz dodał, że dokument warto za 3, 4 
lata ewaluować w celu uaktualnienia planu inwestycji. Zasugerował zamieszczenie projektu 
Startegii na stronie internetowej Gminy. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki wyjaśnił, że Strategia jest dokumentem określającym 
plan działań. Należy zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie inwestycje będą wykonane. 
Inwestycje zaplanowane na pierwsze 2 – 3 lata są najbardziej realne, ich realizacja będzie 
zależała od posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania środków 
pozabudżetowych. Dokument jest potrzebny, żeby móc złożyć wnioski o dofinansowanie 
inwestycji. Zdaniem Wójta plan należy przyjąć z rezerwą, niektóre zadania będą 
przyspieszane, inne przekładane, część zadań nie znajdzie dofinansowania. Wójt podkreślił, 
że dokument jest planem, a jego realizacja będzie uwarunkowana posiadanymi środkami 
finansowymi. Dodał, że projekt Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej Gminy Brzeziny. Podkreślił, że oczekuje dyskusji i oceny dokumentu. 
Wójt poinformował, że na pierwszej sesji Rady Gminy, która odbędzie się w przyszłym roku 
przedstawi informację o stanie Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz podziękował za szczegółowe przedstawienie założeń 
Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny. 
Przewodniczący złożył radnym, sołtysom i mieszkańcom Gminy Brzeziny życzenia 
świąteczne. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że życzenia od Rady Gminy i Wójta  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich mieszkańców Gminy będą zamieszczone  
w prasie. 
 
 
Ad.11 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
II sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1200. 
 
 

 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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