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

odbytej w dniu 30 czerwca 2015 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny
Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny
Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy Brzeziny
Marian Kasperski - Sekretarz Gminy Brzeziny
Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności
Przemysław Sułek – Dyrektor GOK w Brzezinach
Piotr Wolarz – Prezes ZOK sp. z o.o w Brzezinach
Zaproszeni goście według załączonej listy obecności

PORZĄDEK OBRAD
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 i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta
Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny
1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania finansowego za
2014 rok.
2) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2014 rok.
3) Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeziny
4) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2014 rok

6) Zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych komisji działających przy
Radzie Gminy Brzeziny o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy, Informacji o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniach
7) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok.
8) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014
rok
9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Brzeziny
10) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Brzeziny za 2014 rok
11) Dyskusja.
12) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
13) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Brzeziny.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 - 2022
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok
powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Kaliszu
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie
komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym
ustalenia wyższej stawki opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi or
terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli, posiadaczy oraz osoby
władające nieruchomościami położonymi w granicach Gminy Brzeziny
uchwalenia Statutu 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 VIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał
przybyłych na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, skarbnika
gminy, sekretarza, przybyłych gości.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmian
w porządku obrad polegających na tym, że: w pkt. 2 porządku obrad nastąpi wręczenie
zaświadczenia i złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Brzeziny w okręgu nr 10, pozostałe punkty porządku obrad otrzymają
odpowiednio kolejne numery oraz na dodaniu w pkt. 8 projektów uchwał w sprawach:
-

-

-

zmiany uchwały nr 346/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
zmieniająca uchwałę Nr 4/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Brzeziny oraz
liczbowych składów komisji
zmieniająca uchwałę Nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na
lata 2012 – 2020

Do w/w propozycji zmian 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 14 głosami za.

Ad. 2
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Brzezinach Tadeusz Rzeźniczak wraz
z członkami Komisji wręczył nowo wybranemu radnemu Rady Gminy Brzeziny Panu
Krzysztofowi Pawłowi Krawczykowi zaświadczenie stwierdzające jego wybór na radnego
w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 10, przeprowadzonych w dniu
21.06.2015 r.
Przystąpiono do złożenia ślubowania przez radnego Krzysztofa Pawła Krawczyka.
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz poinformował radnego, że stosownie do art. 23 a
ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się
w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołany radny powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Treść roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców”.
Po odczytaniu roty wywołany radny Krzysztof Paweł Krawczyk powstawał i złożył
ślubowanie wypowiadając słowo: „Ślubuję”.
Radny złożył ślubowanie i tym samym został zaprzysiężony do wykonywania mandatu
radnego.
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ustawowy stan Rady Gminy – 15,
w obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał.

Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Żychlińskiego.
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za.
Ad.3
Protokół nr VII/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 10.06.2015 r. został przyjęty
15 głosami za.
Przewodniczący Rady dodał, że protokół nr VII/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny został
wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy Brzeziny.
Ad.4
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.
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 15
głosami za.
Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
-

-

-

-

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi
Jagodziniec, zostanie on rozstrzygnięty 14 lipca 2015 r.
Trwają prace przy naprawie poboczy dróg gminnych, dróg powiatowych wzdłuż ul.
Generała Zajączka w stronę Opatówka, także wzdłuż drogi wojewódzkiej w stronę
Błaszek.
Została kolejna partia znaków do zamontowania.
Trwają ostatnie prace przy ul. Cmentarnej związane z wycinką drzew.
Trwają prace remontowe świetlicy socjoterapeutycznej w Pieczyskach, prace
remontowe w Szkole Podstawowej w Sobiesękach, także remontowana jest trzecia
klatka schodowa w Zespole Szkół w Brzezinach.
Trwają prace budowlane na drodze powiatowej Brzeziny – Rożeno – Chudoba. Część
inwestycji została zakończona inne jeszcze trwają.
Zakończono prace budowlane przy budowie chodników przy ul. Generała Zajączka.
Przygotowana zastała końcowa dokumentacja i zostały wypłacone zobowiązania
finansowe.
Rozstrzygnięty został przetarg na wywóz odpadów komunalnych. W przetargu udział
wzięła jedna firma z Kalisza, które ustaliła cenę 894.880 zł. Na okres dwóch lat,
odbiory odpadów komunalnych raz w miesiącu. Segregacja została rozszerzona o
trzeci worek do odpadów papierowych. Należy myśleć w perspektywie czasu, aby
jak najwięcej wysegregować ilość odpadów mieszanych. Miesięczna oplata
wzrosła, dlatego też wzrosła miesięczna stawka 8zł za segregowane odpady od
osoby a 14 zł za odpady mieszane. Obecnie nie ma stawki na odbiór odpadów z

-

-

kompostownikiem, gdyż Wojewoda uchylił uchwałę i we wszystkich gminach
zniesiono stawkę na odbiór odpadów z kompostownikiem.
Odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 14. 06. 2015 r. w Pieczyskach.
Uczestniczyło 19 drużyn z Gminy Brzeziny. Organizatorem był Wójt Gminy
Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Brzezinach, oraz OSP Pieczyska. Wójt poinformował, iż z młodzieżowej żeńskiej
drużyny I miejsce zdobyła OSP Aleksandria, II miejsce z Czempisza, III miejsce
Ostrów Kaliski. Młodzieżowa męska drużyna pożarnicza I miejsce zdobyła
drużyna OSP Czempisz, II miejsce Pieczyska, III miejsce zdobyła drużyna OSP z
Aleksandrii. W kobiecych drużynach pożarniczych brały udział dwie drużyny: I
miejsce zdobyła drużyna OSP z Pieczysk, II miejsce OSP z Aleksandrii. W
męskich drużynach pożarniczych wzięło udział 11 drużyn. I miejsce Aleksandria,
II miejsce Fajum III miejsce zajęła drużyna OSP Czempisz. Zawody przebiegły bez
wypadków. Za zajęte miejsca zostały wręczone puchary i medale. Także była
nagroda dla najlepszego zawodnika a była to maskotka. Dla zwycięskich drużyn
ponadto nagrody zostały przekazane czeki w wysokości: I miejsce- 500 zł, za II
miejsce 400 zł a za III – 300 zł. Z pieniędzy otrzymanych z nagród można
przeznaczyć na zakup umundurowania, sprzętu do straży itp. Wójt dodał, że pod
względem organizacyjnym OSP Pieczyska wywiązali się na wysokim poziomie.
Jednak pod względem sportowym np. sędziowania pozostaje dużo do życzenia.
Zawody sportowe powinny być traktowane jako zabawa.
Końcowa faza przygotowania Strategii Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Jest to
zrzeszenie gmin z powiatu kaliskiego, którzy chcą zrealizować swoje cele. W
Strategii określone są pewne zadania, które będzie realizować Gmina. Jedynym
warunkiem jest przygotowanie wspólnych celów i realizacji ze wszystkimi
gminami. Obecnie jest w realizacji budowa ścieżki rowerowej, która ma sprzyjać
zmniejszeniu w ruchu samochodowym. Przebieg trasy rowerowej jest zaznaczona
trasami. Długość ścieżki rowerowej to 35 km. Całość zadania łącznie na kwotę
8.500.000 zł. Wniosek Strategii Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej przygotowuje
firma z Wrocławia.

Ad. 6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz podjęcie uchwały
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeziny

1) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania finansowego za 2014
rok.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie finansowe
za 2014 rok. Poinformował, że bilans nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2) Przedstawienie przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki dodatkowo podsumował miniony rok budżetowy:
„Budżet za rok 2014 został wykonany po stronie dochodów w wysokości
18.557.249,77 zł. i w stosunku do roku ubiegłego był na podobnym poziomie. Budżet

był zmieniany uchwałami Rady Gminy 9 razy i 12 razy zarządzeniami Wójta Gminy.
Na początku roku 2014 dochody wynosiły - 16.249.738 zł, wydatki - 16.077.038 zł.
Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2014 roku o kwotę
2.494.848,76 zł. Ten wzrost był spowodowany głównie pozyskanymi środkami
pozabudżetowymi na gminne inwestycje z instytucji zewnętrznych w formie dotacji
celowych z Powiatu Kaliskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, budżetu
państwa, Urzędu Marszałkowskiego.
Największe wpływy do budżetu w 2014 roku stanowiły:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości – Brzeziny – Czempisz” tzw. Traktat Kaliski –
500.000,00 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg
gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 129.000,00 zł, ( Wrząca).
- dotacja z Powiatu Kaliskiego – 200.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Kaliskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy
dróg powiatowych od granicy Powiatu Kaliskiego przez Brzeziny do
Chudoby - 23.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie remontów części
operacyjnych OSP ( Aleksandria, Pieczyska) – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na realizację projektu z POKL
„Bądźmy razem” - 158.605,00 zł,
- dotacja z PROW – w ramach Lokalnej Grupy Działania - „Moja własna
firma, moją przyszłością” - 3.320,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizację projektu
„Twoja alternatywa” dla osób niepełnosprawnych z POKL - 13.497,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego, zawarta
w cenie oleju napędowego wykorzystana do produkcji rolnej - 294.766,52
zł,
- dotacja celowa na stypendia socjalne z budżetu Państwa – 135.171,00 zł,
- dotacja celowa na dożywianie uczniów – 59.300,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
„Wyprawki szkolnej” – 27.258,00 zł w ramach rządowego projektu
pomocy uczniom w 2014 r.,
- subwencja ogólna z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci
6- letnich – 46.354,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa na dofinansowanie świetlic szkolnych
w Szkołach Podstawowych – 33.224,00 zł,
- dotacje celowe z PROW – wyposażenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Aleksandrii – 25.000,00 zł w ramach Lokalnej Grupy
Działania „Stowarzyszenie Długosz Królewski”.
- dotacja celowa z PROW na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
dla dorosłych przy kąpielisku w Brzezinach w ramach Lokalnej Grupy
Działania „Długosz Królewski” – 11.552,00 zł.
Pozostałe środki to dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa i Wojewody na
realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej
i sfinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej strukturze edukacji.
W strukturze dochodów największą pozycję stanowiły subwencje w wysokości
9.522.104,00 zł – 51,31% dochodów ogółem, w tym oświatowa – 5.156.284,00 zł,
wyrównawcza – 4.051.704,00 zł.
Druga pozycja – dochody własne 4.216.862,66 zł. w tym podatek dochodowy od osób
fizycznych 1.663.968,00zł., z podatków lokalnych – 1.579.067,56 zł środki
transportowe – 339.421,36 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa - 3.523.231,11 zł. (18,99 %)
Środki pozyskane z innych źródeł – 892.039,88 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych dotyczyły łącznej wartości 13.065,00 zł.
Wydatki na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w kwocie 18.417.003,89 zł, w tym
wydatki pieniężne 16.300.437,26 zł - 88,51 % wydatków ogółem .
Wydatki majątkowe ( inwestycje) – 2.116.556,63 zł. – 11,49%, dla porównania:
w 2012 r. – 3.666.806,40 zł – 19,64 %
w 2013 r. – 1.543.930,91 zł – 8,95 %
w 2014 r. – 2.116.556,63 zł – 11,49 %
w 2015 r.– ponad 3.000.000zł – 17%
Największe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie - 7.832.960,94 zł
Pomoc społeczną – 3.364.579,98zł. – (18,27 %)
Administrację publiczną - 2.153.054,84 zł – (11,69 %)
Transport i łączność – 1.702.427,55 zł. – (9,24 %)
Rolnictwo i łowiectwo – 855.934,35zł. – (9,24 %)
Oświata i wychowanie:
Z ważniejszych inwestycji w poszczególnych działach zrealizowano:
- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii – 33.843 zł,
- remonty łazienek na 3 kondygnacjach w Szkole Podstawowej w Brzezinach i zakup
na wyposażenie ( meble do klas) – 100.000,00 zł,
- zakupy pomocy naukowych w gimnazjum – 35.000,00 zł.
Pomoc społeczna – 42.199,86 zł - realizacja projektu w latach 2013 – 2014 „Twoja
alternatywa” w ramach POKL, skierowanego do 12 osób niepełnosprawnych –
42.119,86 zł,
Największą pozycję w wydatkach majątkowych stanowiły inwestycje.
W dziale transport łączność wydatkowano na inwestycje łącznie 1.472.797,09 zł:
- przebudowany został ciąg dróg powiatowych od Kalisza, przez Brzeziny, Czempisz
do Chudoby ( wykonano dokumentację) - 46.000,00 zł (połowa funduszy pochodziła
z powiatu)
Drogi gminne – 1.426.797,09 zł w tym:
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz –
2,9 km - 869.984,91 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wrząca o długości
1, 18 km - 239.838,52 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czempisz - Zaleśna o długości
830 m - 72.546,75 zł,
- przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum – 575 m
78.036,95 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria do Szkoły
Podstawowej – 540 m – 2125.068,11 zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej stanowiącej ciąg
komunikacyjny od Świerczyny przez Przystajnię – Kolonię do Moczalca – 5.535 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły 400 m 35.786,85zł
o nawierzchni asfaltowej.
Łącznie przebudowano 5,6 km dróg o nawierzchni asfaltowej i 830 m o nawierzchni
tłuczniowej. Razem 6.425 m.
W dziale Rolnictwo i Łowiectwo (łącznie 537.851,59 zł) w tym zlecono opracowanie
koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach – 67.035 zł:
- dokumentacja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach –
63.960 zł,
- dokonano rekonstrukcji studni głębinowej i małej stacji uzdatniania wody
w Fajum15 tys zł,
- I etap rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w Brzezinach – 234.979,59 zł,
- wykonano studium wykonalności dla zakupu samochodu pożarniczego dla OSP
Brzeziny – 6.000 zł,

W dziele Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
- wydatkowano kwotę 21.771 zł na modernizację oświetlenia ulicznego
w Pieczyskach,
W dziale kultura fizyczna
- zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych, przy
kąpielisku
w Brzezinach za 17.760 zł (dofinansowanie 11.551,22 UE
- opracowano audyt energetyczny dla złożonego wniosku do NFOŚ i GW
w Warszawie w porozumieniu partnerskim z Powiatem i gminami Powiatu
Kaliskiego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy,
Ośrodek Zdrowia, budynek Gimnazjum z salą gimnastyczną w Brzezinach)
w wysokości 26.543,50 zł, rozłożone na trzy podobne kwoty.
Ze środków Unii Europejskiej – realizowane przez GOPS projekty:
1) Dwa projety „Bądźmy razem” z POKL realizowany w partnerstwie przez GOPS
w Brzezinach i PCPR w Kaliszu – wzięło w nim udział 16 osób z terenu gminy w tym
2 osoby niepełnosprawne – 163.927,54 zł,
2) projekt konkursowy „Twoja Alternatywa” 2013 – 2014, w którym uczestniczyło 12
osób 9 niepełnosprawnych,
3) projekty realizowały OSP Dzięcioły - termomodernizacja - 63 tys zł i OSP Aleksandria
wykonanie sceny 50 tys zł,
4) I etap PROW – rozbudowa stacji uzdatniania z kanalizacją sanitarną w Brzezinach –
234.979,59 zł.
W sumie na projekty realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej wydatkowano
443.460,04 zł.
Udzielono dotacji jednostkom sektora finansów publicznych:
- Gminie Brąszewice – 23.575,17 zł,
- Gminie Godziesze Wielkie – 13.580,12 zł,
- Miastu i Gminie Grabów n/Prosną – 2.367,64 zł,
- Gminie Szczytniki – 6.207,72 zł,
- Miastu Kalisz – 5.089,34 zł,
Na łączna kwotę 50.849,99 zł.
Udzielono dotacji przedmiotowych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brzezinach z Gminną
Biblioteką Publiczną w łącznej wysokości 477.630 zł.
Dotacji celowych dla 5 jednostek OSP na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania 9.060 zł, LKS OLIMPIA Brzeziny – 50.150 zł, Publicznej Szkole Podstawowej w Czempiszu
prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie –
233.428,68 zł.
Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło
3.121.866 zł tj. 16,82% i spadło w stosunku do roku poprzedniego tj. 2013 o 178.690 zł
(17.69%). Zadłużenie obniża się systematycznie – 2012 rok – 4.340.239,33 zł (24,64%), 2013
rok – 3.300.556 zł (17,69%), 2014 rok – 3.121.866 zł (16,82%).
Zaciągnięto jedną pożyczkę z BGK w wysokości 150.000 zł na wyprzedzające finansowanie
rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej Brzeziny z PROW
Spłacono w 2014 odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 122.387,64 zł i 150 zł
prowizji, raty 328.700 zł – łącznie spłata wyniosła 451.087,64 zł.
Wszystkie zaplanowane inwestycje zrealizowano. Był to dobry rok budżetowy,
kontynuowano inwestycje drogowe, które były priorytetem oraz inwestycje w zakresie
gospodarki wodno - ściekowej. Taki kierunek działań będzie nadal realizowany. Zadania
wynikały ze Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny, wniosków mieszkańców, radnych, sołtysów
i władz samorządowych, były zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego. Warta podkreślenia jest
współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.
Wpływy z opłat od mieszkańców w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
zrealizowano na poziomie 98,63%, wyniosły – 381.025,40 zł, wydatki 381.483,84 zł –
98,27%.

Opracowano zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Przystajni –
Kolonii, w tym roku opracowany będzie plan zagospodarowania przestrzennego dla tego
terenu. Nie było szczególnych zagrożeń i anomalii przyrodniczych, w związku z tym nie było
potrzeby uruchamiania środków z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierali moje działania, najbliższym współpracownikom
Skarbnikowi i Zastępcy Wójta, Sekretarzowi i merytorycznym współpracownikom Urzędu
Gminy, jednostkom organizacyjnym GOPS, GOK, Gminnej Bibliotece Publicznej,
dyrektorom szkół z terenu Gminy, szefom stowarzyszeń OSP, zwłaszcza pracownikom,
którzy przygotowywali wnioski do instytucji unijnych o dofinansowanie i ich rozliczanie,
instytucjom współpracującym z Gminą Brzeziny – Urzędowi Marszałkowskiemu, Starostwu
Powiatowemu, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kaliszu,
radnym gminy, sołtysom, radnym powiatowym, radcy prawnemu, osobiste podziękowania
kieruję do V-ce Marszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego,
Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala, za zrozumienie naszych potrzeb i realizację
wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych. Nadleśnictwu Kalisz, Nadleśniczemu
Wiesławowi Chojnackiemu.
Projekt budżetu i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 pozytywnie, bez uwag
zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy i pozostałe komisje oraz Regionalna Izba
Obrachunkowa w Poznaniu. Dziękuję za te pozytywne opinie radnym, wspólnie przecież
realizowaliśmy ten budżet (Rada przyzwalała, a mnie zobowiązywała do jego wykonania).
Z tego, co pamiętam, wszystkie uchwały w trakcie roku budżetowego były uchwalane
jednomyślne, świadczy to o uzyskiwaniu konsensusu w podejmowaniu trudnych
i problemowych decyzji, w konsekwencji zrealizowanych w 100%.
Wnoszę, więc do Rady Gminy o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2014.”

3) Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Brzeziny
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odczytał Informację o stanie mienia
komunalnego Gminy Brzeziny, stan na dzień 31 grudzień 2014 r. Informacja stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
4) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Uchwałę nr SO-0954/52/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami odczytała
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

5) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek odczytała Uchwałę nr 1/2015
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
wyrażenia opinii z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
Treść Uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

6) Zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych komisji działających przy Radzie
Gminy Brzeziny o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy, Informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach

Przewodniczący Rady Karol Bakacz poprosił Przewodniczących pozostałych
Komisji o przedstawienie opinii o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniach.
Poszczególne Komisje działające przy Radzie Gminy wyraziły pozytywne opinie bez
uwag o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Anna Mituła
przeczytała opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach.
Opinia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej
Roman Witoński przeczytał opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym,
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia
komunalnego i objaśnieniach. Opinia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów Józef Skoczylas przeczytał
opinię Komisji o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnieniach. Opinia
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
7) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz otworzył dyskusję słowami:
„Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok”
Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji, nie było pytań, ani uwag do
sprawozdania finansowego i do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z
wykonania budżetu za 2014 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz w imieniu własnym i Rady
podziękował Wójtowi za dotychczasową pracę na rzecz realizacji budżetu, za
wykonane przedsięwzięcia, za zdobywanie środków finansowych z zewnątrz, za
całokształt pracy Wójta. Stwierdził, że był to kolejny dobry rok budżetowy.
Przewodniczący Rady życzył, aby obecny rok nie był gorszy od roku 2014.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki podkreślił znaczenie współpracy z władzami
samorządowymi różnych szczebli, dzięki którym udało się zrealizować wiele
inwestycji na terenie Gminy Brzeziny. Podziękował radnym za przychylanie się do
inicjatyw, które służą mieszkańcom naszej gminy. Prezesowi Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski” Zbigniewowi Słodowemu, za
współpracę przy realizacji zadań gminnych z dofinansowaniem środków unijnych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Prezesowi Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o
w Brzezinach.
Prezes ZOK Sp. z o.o. w Brzezinach Piotr Wolarz podziękował Wójtowi za
współpracę, zrozumienie i pomoc w realizacji inwestycji budowy stacji uzdatniania
wody.

8) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod głosowanie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2014 rok i projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok
Za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr 53/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 r. została podjęta jednogłośnie,
tj. 15 głosami za.

9) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Brzeziny

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Lazarek przeczytała wniosek Komisji
Rewizyjnej do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok
w następującym brzmieniu: „Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brzeziny pozytywnie
opiniuje wykonanie budżetu za rok 2014 i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za rok 2014.”

10) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brzeziny za 2014 rok

Uchwałę nr SO-0955/35/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeziny o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Brzeziny za 2014 r. przeczytał Przewodniczący Rady Gminy
Brzeziny – Karol Bakacz. Treść uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.

11) Dyskusja.
Dyskusję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny.
Do dyskusji nikt się nie zgłosił.

12) Poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie wniosek Komisji
Rewizyjnej i projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Brzeziny.

13) Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Brzeziny

Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych.

Uchwała nr 54/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeziny absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Brzeziny za 2014 r. została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami za.
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz pogratulował Wójtowi.

Radny Krzysztof Krawczyk opuścił obrady sesji o godz. 11.30.

Ad.7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

-

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 –
2022

Projekt w/w uchwały Nr 55/VIII/15 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik.
Przewodniczący 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 55/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 –
2022 została podjęta jednogłośnie tj. 14 głosami za.

-

zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok

Projekt w/w uchwały Nr 56/VIII/15 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 56/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok została podjęta 14 głosami za.

-

powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Kaliszu

Projekt w/w uchwały Nr 57/VIII/15 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 w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 57/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie
powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Kaliszu została podjęta 14 głosami za.

-

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu
stanowiącego mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku

Projekt w/w uchwały Nr 58/VIII/15 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 w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 58/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie
komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku została podjęta 14 głosami za.
-

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów

Projekt w/w uchwały Nr 59/VIII/15 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 w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 59/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie
Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów została podjęta 14 głosami za.

-

wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w tym ustalenia wyższej stawki opłaty za
odpady zbierane w sposób nieselektywny

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wytłumaczył, czym była spowodowana
wyższa cena na odbiór odpadów komunalnych. Pismo wyjaśniające z firmy PUK stanowi
załącznik nr 14.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki przedstawił zestawienie kwot przetargu
wszystkich gmin powiatu kaliskiego. Stanowi załącznik nr 15.
Projekt w/w uchwały Nr 60/VIII/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Przewodniczący Komisji Karol Bakacz ogłosił pięcio minutowa przerwę, zgłoszoną przez
radnego Sylwestra Nowaka.
Radna Sylwia Lazarek oznajmiła, że radni zostali postawieni pod faktem dokonanym i
razem jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję, albo wszyscy za, albo wszyscy przeciw.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 60/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie

Wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym ustalenia
wyższej stawki opłaty za odpady zbierane w sposób nieselektywny została podjęta 14
głosami za.

-

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Projekt w/w uchwały Nr 61/VIII/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że przetarg na wywóz odpadów komunalnych jest
od 1 września 2015 r. w związku, z czym za miesiące lipiec i sierpień opłaty będą bez zmian.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 61/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi została podjęta 14 głosami za.

-

Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez
właścicieli, posiadaczy oraz osoby władające nieruchomościami
położonymi w granicach Gminy Brzeziny

Projekt w/w uchwały Nr 62/VIII/15 przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz
Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Radna Sylwia Lazarek zapytała odnośnie zawiadomienia, jak będą powiadamiani
mieszkańcy odnośnie zmian w deklaracji.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że mieszkańcy będą o
zmianach powiadamiani pisemnie.
Radny Roman Witoński zwrócił uwagę, że pkt. 5 deklaracji odnosi się do osób
zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem
zamieszkania powyżej 2 miesięcy. To, jeśli przyjeżdża po okresie 2 miesięcy nie ma
obowiązku składania deklaracji i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że uzgodni powyższy temat.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 62/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli, posiadaczy oraz osoby władające

nieruchomościami położonymi w granicach Gminy Brzeziny została podjęta 14 głosami
za.

-

uchwalenia Statutu Gminy Brzeziny

Zmiany w projekcie w/w uchwały Nr 63/VIII/15 proponowane na poszczególnych komisjach
przeczytał Przewodniczący Rady Karol Bakacz:
-

-

-

w § 13 statutu proponuje się dodać ust. 8, w którym należy wymienić zakres działania
Komisji Rewizyjnej
w § 34 w ust.2 Komisja proponuje: po wyrazie „lub” dodać wyraz „ustnie” (ust. 2
winien brzmieć: „Zapytania sformułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego
Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady.”
w § 43 ust.3 proponuje się zapis: „Nagranie przechowuje się przez okres trwania
kadencji.”
w § 44 ust.2 pkt.3 proponuje się zapis: „imiona i nazwiska obecnych członków Rady
(lista obecności),”
w § 51 ust.2 proponuje się zapis: „Odpisy uchwał przekazuje się właściwym
jednostkom do realizacji i/lub do wiadomości zależnie od ich treści.”
w § 59 Komisja proponuje ust.4 w następującym brzmieniu: „Przewodniczący, który
będzie prowadził wspólne posiedzenie wybierany jest na początku posiedzenia
komisji.”
w § 63 Komisja proponuje wykreślić ust.2

Po zapoznaniu się z w/w zmianami przez radcę prawnego propozycje komisji zostały
uwzględnione w projekcie Statutu oprócz następujących kwestii: nie dodano zapisu w § 13
dotyczącego zakresu działania Komisji Rewizyjnej, gdyż przedmiotowy zakres jest określony
w rozdziale 6 Statutu. W § 43 ust. 3 proponuje się zapis: „Nagranie przechowuje się przez
okres trwania kadencji danej Rady”. Nie został wykreślony ust. 2 w § 63, zapis dotyczący
usprawiedliwiania się radnych w razie nieobecności na sesji, bądź posiedzeniu komisji,
w związku z powyższym § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Radny powinien zgłosić
Przewodniczącemu Rady lub komisji niemożność uczestniczenia w obradach lub w ciągu 7
dni od daty odbycia się sesji czy posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją
nieobecność.”
Przewodniczący Rady 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 63/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Brzeziny została podjęta 14 głosami za.

-

zmiany uchwały nr 346/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25
września 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Projekt w/w uchwały Nr 64/VIII/15 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 w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 64/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie zmiany
uchwały nr 346/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została
podjęta 14 głosami za.
-

zmieniająca uchwałę Nr 4/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia
2014 r. w sprawie: ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady
Gminy Brzeziny oraz liczbowych składów komisji

Projekt w/w uchwały Nr 65/VIII/15 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 w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 65/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr 4/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r. w
sprawie: ustalenia liczy i rodzajów stałych Komisji Rady Gminy Brzeziny oraz
liczbowych składów komisji została podjęta 14 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 w/w uchwały Nr 66/VIII/15 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 w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 66/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr 4/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r. w
sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy została podjęta 14
głosami za.
-

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości
Przystajnia Folwark gm. Brzeziny

Projekt w/w uchwały Nr 67/VIII/15 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 w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 67/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia
Folwark gm. Brzeziny została podjęta 14 głosami za

-

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Brzeziny na lata 2012-2020

Projekt w/w uchwały Nr 68/VIII/15 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 w/w projekt uchwały
Uchwała Nr 68/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na
lata 2012-2020 została podjęta 14 głosami za

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz odczytał pismo z KRKS, które
stanowi załącznik nr16.

Ad. 8,9, 10 Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy, odpowiedzi na interpelacje wolne
wnioski i informacje.

Radny Sylwester Nowak zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy Brzeziny o dokończenie
ronda we wsi Dzięcioły. Droga zakończona, a rondo nadal stwarza duże niebezpieczeństwo w
ruchu drogowym, zwłaszcza w nocy.

Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki obiecał, że porozmawia z Inspektorem
Nadzoru Robót Drogowych i Kierownikiem robót.
Radna Anna Mituła stwierdziła, że Brzeziny to miejscowość turystyczna, zaczynają się
wakacje a o godz. 24.00 jest wyłączane oświetlenie przydrożne. Radna zapytała, czy nie
dałoby rady coś z tym zrobić?
Radny Powiatowy Robert Marszałek powiadomił, że razem z Grazyną Misiak uczestniczył
w sesji absolutoryjnej w powiecie. Były także podejmowane uchwały. Dwie szczególnie
dotyczą Gminy Brzeziny, a mianowicie pomocy dofinansowania dla straży pożarnej w
Aleksandrii, Ostrowie Kaliskim, Zajączkach i Dzięciołach.
Natomiast druga to uchwała, w sprawie powierzenia Gminie Brzeziny zadania publicznego
zakres dróg powiatowych w kwocie 20.000zł na wykonanie dokumentacji na przebudowe
drogi powiatowej Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski.
W ramach tej uchwały Starosta zwrócił uwagę, że Gmina Brzeziny jako nieliczna z Gmin
powiatowych powiatu kaliskiego jako nieliczna podejmuje działania modernizacji dróg.
Zachęcał także radnych z innych gmin do współpracy, aby podejmowali podobne działania
jak Gmina Brzeziny.
Sołtys wsi Przystajnia Kolonia Irena Szczepaniak zwróciła się z prośbą o wycięcie
krzewów na drodze łączącej Kolonię Przystajnię z Bugajem, jest to droga dojazdowa do pól i
jest problem dojechać rowerem, a co dopiero ciągnikiem, czy kombajnem. W najbliższym
czasie zbliżają się żniwa i nie będzie możliwości dojazdu do pól.

Radny Goliński zgłosił zarwanie drogi gminnej. Obecnie jest zapadnięta i przejazd
ciągnikiem rolniczym jest niemożliwy.
Sołtys wsi Brzeziny Andrzej Hewiński zgłosił, że pięć rodzin zamieszkujących na osiedlu
przy cmentarzu mają problem z omyłkową nazwą ulic na danym osiedlu.
Sekretarz Gminy Brzeziny Marian Kasperski odpowiedział, żeby zgłosić na piśmie nazwy
i numery omyłkowo opisanych ulic.
Radny Roman Witoński zgłosił, że w projekcie uchwały 67/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny
błędnie określono przedmiotowe grunty jako staw.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki określił, że była to pisarska omyłka, na
działce, o której mowa w projekcie uchwały 67/VIII/15 staw nie istnieje.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odnośnie Dzięcioł mówił, że także ma na
uwadze daną drogę i będzie rozmawiał z wykonawcą, aby była wykonana zgodnie
z dokumentacją.
Z oświetleniem trzeba się zastanowić. Uchwałą sejmu obecnie oświetlenie przejmują
Zarządcy Dróg. Nasza Gmina zostanie przy swoich drogach i jak zaoszczędzimy możemy
pomyśleć o oświetleniu w Brzezinach.
Jeśli chodzi o problem we wsi Przystajnia nie będzie planowana wycinka krzewów przez
najbliższe dwa tygodnie, będzie zrobione w późniejszym czasie, w okresie wakacji.
Odnośnie karty dużej rodziny to obowiązuje od maja 2014 r. Ma dostęp ogólnopolski z trójką
i więcej dzieci. Obecnie skorzystało 44 rodzin. W sumie wydano 253 karty. Wnioski do
pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 1 lub na stronie internetowej. Pomaga wypełniać
wnioski pani Krystyna Skoczylas. Wykorzystać karty można w sieciowych sklepach, kinach
itd.
Odnośnie suszy Gmina dostaje pisma, na co można dostać dotację. Mamy wydruk
z meteorologii odnośnie opadów od 21 kwietnia do 20 czerwca. Kwalifikują się tylko zboża
jare, bo tylko one są zagrożone. Można składać wnioski, na ten czas klęski suszy nikt nie
ogłosił. W razie zainteresowanych Gmina powoła komisję i będą kontrole.
Sołtys wsi Czepisz Grażyna Misiak dodała, że składanie wniosku jest w gestii rolników.
Wnioski są dostępne na stronie Wojewody do pobrania, są takie same jak w ubiegłych latach
lub w Urzędzie Gminy w Brzezinach.

Ad.11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady
VIII sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 12.51.

Przewodniczący obrad

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

Protokolant

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

