
 

P R O T O K Ó Ł   Nr IV/15 
z sesji Rady Gminy Brzeziny 

 
odbytej w dniu 12 lutego 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1400. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 13.  
Radni: Andrzej Dulnik i 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. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
 
 

P O R Z Ą D E K    O B R A D 
 

 
1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie kworum 
2. Wybór sekretarza sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 

międzysesyjny. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
6. Przedstawienie sprawozdania za rok 2014 z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Brzeziny. 

 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

- sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr 15/III/14 Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 
rok 

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków 
stanowiących fundusz sołecki 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica 
powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” 
w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II 
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój 

- zmieniająca uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r.  
w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 

- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 

 
8. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 



  

9. Odpowiedzi na interpelacje . 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zakończenie obrad.   

                        
 
Ad.1. 
 
Otwarcia IV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał przybyłych 
na sesję Rady Gminy – radnych Gminy Brzeziny, sołtysów, wójta gminy, zastępcę wójta, 
skarbnika, sekretarza. 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu w pkt.7 następujących projektów uchwał: 
 

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r. 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 

 
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 radną Annę Mituła. 
Zaproponowana radna została wybrana sekretarzem sesji 13 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz oddał głos Wójtowi Gminy Brzeziny. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki przekazał rower rehabilitacyjny trójkołowy dla 
dziecka niepełnosprawnego z Brzezin, który został podarowany Gminie Brzeziny przez firmę 
odbierającą odzież używaną z punktów zbiórki znajdujących się na terenie Gminy. 
 
Ad.3 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr III/14 z 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 III/14 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2014 r. został przyjęty  
13 głosami za. 
 
 
 
 



  

Ad.4 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia 
Lazarek. 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. 
 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie sprawozdania z działalności 
międzysesyjnej poszczególnych komisji działających przy Radzie Gminy. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte  
13 głosami za. 
 
Ad.5 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Wójt 
dodatkowo poinformował: 

- w pkt. 1 – wszystkie potrzeby na drogach są zidentyfikowane np. przepusty do 
remontu w Piegonisku-Pustkowiu, Sobiesękach. Warunki atmosferyczne nie 
pozwalają, żeby przystąpić do prac modernizacyjnych zgłaszanych przez radnych, 
sołtysów i mieszkańców. W tej chwili środki w budżecie na remonty dróg gminnych, 
usługi remontowe są wykorzystane. Pozostałe pracę będą wykonywane, kiedy warunki 
atmosferyczne będą korzystne do wykonywania tego rodzaju prac. 

- w pkt. 6 – łączny koszt zakupu pojazdu bojowego wynosi 842 tys zł, z czego około 
167 tys zł będzie sfinansowane z budżetu gminy, 

- w pkt. 8 – po przygotowaniu terenu, Gmina wystąpi do Starostwa Powiatowego  
o zamianę tego gruntu na inny cel. Sąsiednia działka została także uporządkowana. 

- w pkt. 9 – w roku bieżącym będzie realizowany II etap prac tj. budowa rurociągu 
tłocznego z przepompownią na ulicy Zielonej w Brzezinach 

- w pkt. 13 – należy uporządkować teren w centrum Brzezin, być może będzie 
konieczność opracowania studium i planu, żeby umówić się co jest określone prawnie 
i jak ma wyglądać ład budowlany w centrum Brzezin. Wójt zapewnił, że nie ma nic 
przeciwko rozwojowi handlu, ale już dawno powinny być określone zasady, aby 
zapobiec dowolnej zabudowie. Terenów wymagających zaprojektowania jest więcej 
np. w centrum Aleksandrii i w Sobiesękach. 

- 25.01.2015 r. odbyły się XVII gminne obchody Dnia Seniora, corocznie organizowane 
przez Gminę Brzeziny przy współudziale GOK-u w Brzezinach. W przygotowanie 
uroczystości włączają się zawsze Panie z Koła Emerytów  
i Rencistów z Brzezin i z Zespołu Brzezinianki. Podczas tej uroczystości wręczane są 
parom małżeńskim medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wójt podziękował 
wszystkim sołtysom, którzy włączyli się w osobiste informowanie i zachęcanie do 
udziału mieszkańców w uroczystości. 

- Na tereny leśne przy piekarni w Brzezinach w perspektywie można byłoby przenieść 
centrum handlowe z parkingami i targowiskiem w pobliżu. Propozycja będzie 
konsultowana z mieszkańcami. 

 



  

Wójt odniósł się do zapytań i wniosków sformułowanych na posiedzeniach 
poszczególnych Komisji: 
 
- Do czerwca br. obowiązuje umowa z firmą odbierającą odpady komunalne. 

Rozważane są różne kwestie; czy ogłaszać oddzielny przetarg na odwóz odpadów,  
a umowę na zagospodarowanie podpisać z Zakładem Utylizacji  
i Unieszkodliwiania Odpadów, czy prowadzić gospodarkę odpadami na 
dotychczasowych zasadach. Wzrasta ilość zagospodarowanych odpadów z terenu 
gminy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza zmiany  
w kwestii składania deklaracji. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzymuje  
z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie składa nowej 
deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu. W znowelizowanej 
ustawie rada gminy nie może wprowadzić ulg dla rodzin wielodzietnych, natomiast 
Rada Gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, gdzie  
w gospodarstwie domowym dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach 
zastosowanie, jak dotychczas, umorzeń opłat. W związku ze zmianami ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie potrzeba wniesienia poprawek 
do obowiązujących uchwał. Wójt dodał, że z informacji przekazanej przez Prezesa 
PUK S.A wynika, że firma ma stratę i podniesienie opłaty o 1 zł  jest niezbędne. 
Zdaniem Wójta podnosząc opłatę o 1 zł, należałoby rozpisać przetarg na cztery lata  
i w tej kwocie zapewnić także wyposażenie każdej posesji w stojaki. Wójt 
poinformował, że w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
cena za 1 tonę odpadów komunalnych zarówno zmieszanych, jak i segregowanych nie 
uległa podwyższeniu, ale wzrosły koszty opłaty środowiskowej, którą Zakład musi 
uiszczać. Zapewnił, że wszelkie propozycje dotyczące gospodarki odpadami będą 
przedmiotem posiedzeń Komisji i wspólnych decyzji. 

- w dniu dzisiejszym tj. 12.02.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia 
„Dolina Rzeki Prosny”.  Na spotkaniu został ustanowiony Statut Stowarzyszenia  
i powołano Zarząd w składzie: Józef Podłużny – Przewodniczący, Piotr Kościelny – 
Zastępca Przewodniczącego, Krzysztof Nosal – Zastępca Przewodniczącego, Maria 
Krawiec – Skarbnik, Sławomir Musioł – Członek oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 
Krzysztof Niedźwiedzki, Sebastian Wardęcki i Marek Albrecht. Celem 
Stowarzyszenia będzie pozyskiwanie środków na różne działania gminne w różnych 
obszarach, od pomocy społecznej po inwestycje. 

- w dniu dzisiejszym będzie poddany pod głosowanie projekt uchwały o wyrażeniu woli 
utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. 24 samorządy powzięły 
decyzję o utworzeniu tego Stowarzyszenia, którego celem będzie pozyskiwanie 
środków unijnych w wysokości 300 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Inwestycje muszą być powiązane między samorządami, ponadto 
należy rozważyć jakiego rodzaju inwestycje realizować, ponieważ będzie to miało 
wpływ na punktowanie wniosków w ramach PROW. Niebawem będzie przyjmowany 
Statut Stowarzyszenia. Zdaniem Wójta należy dokładnie przemyśleć, jakiego rodzaju 
inwestycje zaplanować do realizacji. 

- w dniu 10.02.2015 r. odbyło się w Kaliszu spotkanie z Wicemarszałkami Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Jankowiakiem i Grabowskim na temat 
zaplanowanych na modernizację dróg środków z budżetu województwa. Na drogi 
wojewódzkie jest zagwarantowany 1 mld zł, z tego 30% na drogi lokalne. Wójt 
poinformował, że zabiega, aby droga nr 449 od Błaszek przez Grabów do granic 
Kępna, znalazła się  do 2020 roku w planach całkowitej przebudowy łącznie  
z chodnikami, zatokami i przepustami. Wstępna akceptacja Marszałków jest, ale 
podobnych propozycji inwestycji są jeszcze cztery. Wójt poinformował, że 
zadeklarował chęć wsparcia budowy chodników. 



  

 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
13 głosami za. 
 
Ad.6  
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz przedstawił sprawozdanie za rok 2014 z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.7 
 
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. 

 
• sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 15/III/14 Rady Gminy 

Brzeziny z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy 
Brzeziny na 2014 rok 

 
Projekt uchwały Nr 20/IV/15 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 w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr 20/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 15/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 
grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok została podjęta 
13 głosami za. 
 
 

• nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015  
środków stanowiących fundusz sołecki 

 
Projekt uchwały Nr 21/IV/15 wraz z uzasadnieniem 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 21/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015  środków 
stanowiących fundusz sołecki została podjęta 13 głosami za. 
 
 

• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania 
pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 
6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 



  

P Brzeziny – Rożenno” w ramach Narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój 

 
Projekt uchwały Nr 22/IV/15 wraz z uzasadnieniem 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 22/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu 
kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” w ramach 
Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój została podjęta 13 głosami za. 
 
 

• zmieniająca uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 
2014 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady 
Gminy 

 
Projekt uchwały Nr 23/IV/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady Karol 
Bakacz. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie innych propozycji. 
Radny Andrzej Molka i Radny Maciej Maksajdowski wyrazili zgodę na członkostwo  
w Komisjach. 
 
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 23/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca 
uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia 
składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy została podjęta 13 głosami za. 
  
 

• wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - 
Ostrowska 

 
Projekt uchwały Nr 24/IV/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady Karol 
Bakacz.  
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wyjaśnił, że do 17 lutego 2015 r. wszystkie 
samorządy powinny podjąć przedmiotowe uchwały.  Przystąpienie do Stowarzyszenia będzie 
wiązało się z opłacaniem składek członkowskich, a z chwilą kiedy utworzy się 
Stowarzyszenie powstanie również Biuro, w którym będą zatrudnieni pracownicy. Wójt 
dodał, że Urząd Marszałkowski chce, aby Stowarzyszenie było ciałem opiniodawczym 
wszystkich proponowanych projektów inwestycji. Na każdy 1 tysiąc mieszkańców Gmina 
będzie miała 1 głos. Wójt zapewnił, że członkowie Stowarzyszenia będą współpracować, 
ponieważ postawiony przed Stowarzyszeniem Zintegrowanych Inwestycji cel musi być 
osiągnięty. 
 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 



  

 
Uchwała Nr 24/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska została 
podjęta 13 głosami za. 
  
 

• ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 
 
Projekt uchwały Nr 25/IV/15 wraz z uzasadnieniem 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 imienne w/w projekt uchwały. 
 
 
Uchwała Nr 25/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny została podjęta 13 głosami za. 
 
 

� zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa 
stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” 
realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 

 
Projekt w/w uchwały Nr 26/IV/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 
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 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 Roman Witoński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 26/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została podjęta  
13 głosami za. 
 
 



  

 
 
� zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r. 

 
Projekt w/w uchwały Nr 27/IV/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady 
Karol Bakacz. 
 
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 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 Roman Witoński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 

 
 
Uchwała Nr 27/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r. została podjęta 13 głosami za. 
 
 

� zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
 
Projekt w/w uchwały Nr 28/IV/15 wraz z uzasadnieniem 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 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 Roman Witoński – głosował za 
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za 



  

 
 
Uchwała Nr 28/IV/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok została podjęta 13 głosami za. 
 
Ad. 8 
 
W interpelacjach i zapytaniach radnych do Wójta nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad. 9 
 
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali: 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku była 
podniesiona opłata za odbiór odpadów, Gmina ma swój wkład w budowę Zakładu Utylizacji  
i Unieszkodliwiania Odpadów w Prażuchach, firma PUK S.A. wiedziała, że musi kosze  
i stojaki dostarczyć i zostały dostarczone. Zdaniem sołtysa, chłop na wsi jest poszkodowany, 
emerytury rolnicze są głodowe i nikt nie chce mu dołożyć. Sołtys dodał, że przed nowelizacją 
płacił 17 zł za wywóz śmieci i to w zupełności wystarczało, teraz kosz jest praktycznie pusty, 
bo nie zapełnia go popiołem, który jest materiałem budowlanym, jest to materiał do 
wywiezienia na drogę. Sołtys oświadczył, że nie będzie płacił. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel poinformowała, że matki odprowadzające dzieci do 
szkół napotykają na psy, które zamiast być uwiązane w posesji, biegające po drodze. Zwróciła 
się z prośbą do Rady o kurendę informującą, że psy muszą być albo uwiązane, albo 
zamknięte, żeby nie wybiegały na drogę. 
Sołtys poprosiła, mimo wyjaśnień Wójta, o uwzględnienie w planach remontowych 
uzupełnienia ubytków również na drodze w Jamnicach. 
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki przypomniał, że kurendy o konieczności utrzymania 
psów na uwięzi były sukcesywnie wysyłane. Poprosił o wskazanie, przy której posesji taka 
sytuacja ma miejsce i sprawa zostanie załatwiona z urzędu. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel poinformowała, że rozmawiała z właścicielami, ale nie 
wiadomo, jaki będzie skutek.  
 
Wójt Gminy Krzysztof Nied źwiedzki poinformował, że droga w Jamnicach jest 
uwzględniona w planach remontów dróg gminnych. Dodał, że planuje połączyć odcinek drogi 
w Jamnicach z Chudobą poprzez nawiezienie gruzem drogi, żeby przedmiotowy odcinek był 
przygotowany pod asfalt w roku przyszłym. 
Wójt przypomniał, że najważniejszą inwestycją jest teraz budowa drogi powiatowej Kalisz – 
Rożenno i drogi do szkółki leśnej w Brzezinach. 
Jest wstępna zgoda z Urzędu Marszałkowskiego w ramach FOGR-u na przyznanie Gminy 
Brzeziny kwoty 150 tys zł. Środki te będą przeznaczone na budowę drogi w Jagodzińcu, 
pozostaje kwestia środków z budżetu Gminy i ustalenie zakresu robót. 
Wójt wyjaśnił sołtysowi wsi Przystajnia, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja co do 
wysokości opłat za odbiór śmieci. Gmina musi ogłosić przetarg, trudno więc określić, jaka 
firma go wygra i za ile. Sejm ustalił maksymalną stawkę w wysokości 27 zł, pracuje w tej 
chwili nad stawką minimalną, a jeżeli ta będzie wynosiła np. 10 zł, to tyle każdy mieszkaniec 
będzie zobowiązany zapłacić. Są możliwości stosowania ulg w skrajnych przypadkach, np. 
dla rodzin, które mają problemy, czy dla rodzin, które są pod opieką GOPS i jest to kwestia 
wewnętrzna Rady. Wójt dodał, że brakującą kwotę samorząd będzie musiał dopłacić  
z podatków, albo rozłożyć na wszystkich mieszkańców. Zapewnił, że nie jest rolą władz 
gminy podnoszenie opłat w nieskończoność, ale należy mieć na uwadze kwoty opłat po 
przetargu.  



  

Po nowelizacji ustawy najprawdopodobniej każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do 
segregowania odpadów, a Gmina będzie musiała wykazać procent odseparowanych śmieci 
segregowanych od zmieszanych. Każdego roku ten wskaźnik wzrasta. 
Wójt wyjaśnił, że na drogę można wywieść popiół, ale tylko odgazowany. 
W dalszej kolejności poinformował, że w Urzędzie Gminy trwa rozpoznawcza kontrola 
planowana Najwyższej Izby Kontroli w zakresie wykonywania obowiązku dowozu dzieci  
i młodzieży do przedszkoli i szkół. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje organizację 
dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,  
a w szczególności zapewnienia bezpiecznego i bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie 
przewozu, wykonywanie obowiązku dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół  
i ośrodków, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w formie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wybór podmiotów wykonujących na zlecenie gminy 
przewozy dzieci i uczniów, nadzór nad palcówkami oświatowymi w zakresie realizacji 
obowiązków związanych z dowozem uczniów oraz opieka w czasie dowozu do szkoły oraz  
w zakresie zapewnienia opieki świetlicowej w szkołach. Okres objęty kontrolą - od dnia 
1.09.2013 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych. Badaniami zostaną objęte również 
stany faktyczne i działania podejmowane przed tym okresem, jeśli miały one wpływ na 
realizację ww. zadań związanych z organizacją dzieci i uczniów. Kontrola będzie trwała do 
27.02.2015 r. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz przeczytał list gratulacyjny Posła do Parlamentu 
Europejskiego Andrzeja Grzyba skierowany do Przewodniczącego Rady, Przewodniczących 
Komisji i radnych Rady Gminy Brzeziny w związku z wyborami na kolejną kadencję. 
 
Ad.10 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
IV sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1615. 
 
 

 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
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