P R O T O K Ó Ł Nr IX/15
z sesji Rady Gminy Brzeziny
odbytej w dniu 14 września 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach
ul. 1000-lecia 10.
Sesję rozpoczęto o godz.900. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 14.
W obradach sesji nie uczestniczył Przewodniczący Rady Karol Bakacz
Przewodniczący obrad – Stanisław Walaszczyk
Protokolant – Danuta Waliszewska
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny
Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta
Marian Kasperski - Sekretarz Gminy
Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy
Robert Marszałek – Radny Powiatowy
Mariusz Ziętek – Trener sekcji kick-boxingu
Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji
a/ stwierdzenie kworum
2. Wybór sekretarza sesji.
3. Wręczenie nagród za uzyskanie wysokich osiągnięć sportowych.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
5. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres
międzysesyjny.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny
- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrząca
- zgłoszenia sołectw Wrząca do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
- zmieniająca Uchwałę nr 35/V/15 rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku
- wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brzeziny w ramach Lokalnej
Grupy Działania Stowarzyszenia „ Długosz Królewski”
8. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy.
9. Odpowiedzi na interpelacje .
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Ad.1.
Otwarcia IX sesji dokonał Wiceprzewodniczący Stanisław Walaszczyk. Powitał przybyłych
na sesję Rady Gminy – radnych, sołtysów, wójta, zastępcę wójta, sekretarza, skarbnika,
radnego powiatowego.
Przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w porządku,
polegającej na dodaniu w pkt. 7 – rozpatrzenie projektów uchwał następujących projektów
uchwał:
- zmieniająca Uchwałę nr 35/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015
roku.
- wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brzeziny w ramach
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „ Długosz Królewski”
Do porządku obrad nie wniesiono uwag, porządek obrad został przyjęty 14 głosami za.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk- stwierdził, że na ogólny stan Rady
Gminy – 15, w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad.2
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Andrzeja Molkę.
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 14 głosami za.
Ad.3
Wręczenie nagród sportowych
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że dzięki fundacji ECO TEXTIL został
ufundowany rower dla niepełnosprawnego dziecka z gminy Brzeziny. Firma ta prowadzi
zbiórkę odzieży używanej na terenie naszej gminy.
W dalszej kolejności na wniosek Klubu i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych, zgodnie z regulaminem przyznawania nagród sportowych zostały przyznane
dwie nagrody sportowe w wysokości 1000 zł każda dla Marcina Nowaka i Grzegorza
Kuświka. Nagrody wręczyli: Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych Anna Mituła, Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk i Wójt Gminy
Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.
Ad.4
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Walaszczyk poinformował, że protokół nr VIII/15 z
sesji Rady Gminy Brzeziny został wyłożony do wglądu w sekretariacie gminy. 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 VIII/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2015 r. został przyjęty
14 głosami za.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytała Przewodnicząca Komisji Sylwia
Lazarek. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Stanisław Walaszczyk poddał pod głosowanie sprawozdania z
działalności międzysesyjnej poszczególnych komisji działających przy Radzie Gminy.
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte
14 głosami za.
Ad.6
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki zaproponował rozmowę na temat dalszego działania klubu
sportowego Ziętek TEAM Brzeziny w budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Dodał, że
zawodnicy tej sekcji odnoszą sukcesy. Ostatnio zawodnik Olek Stawirej zdobył mistrzostwo,
pokonując zawodnika z Rosji. Wójt podkreślił, że jest to promocja dla Gminy, poinformował,
że jesteśmy dumni z tego, że zawodnicy odnoszą sukcesy, jednak z powodu braku
pomieszczeń w szkole, zapadła decyzja o wypowiedzeniu sekcji kick- boxingu wynajmu
pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej.
Na sesję został zaproszony Trener klubu Pan Mariusz Ziętek, aby podzielił się swoimi
spostrzeżeniami i odpowiedział na nurtujące pytania.
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy zapytał trenera Mariusza Ziętka jak długo funkcjonuje
klub?
Trener Mariusz Ziętek odpowiedział, że 10 lat
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że na funkcjonowanie klubu gmina
przeznacza 24.000 zł, rocznie a drugie tyle na utrzymanie pomieszczenia. Zwrócił także
uwagę na fakt, że może inne gminy np.: Błaszki, Opatówek, czy Brąszewice wynajęłyby
pomieszczenie nadające się na treningi, fundując to, co Gmina Brzeziny do tej pory.
Stwierdził, że dzieci z naszej gminy też dojadą do gmin ościennych.
Zastępca Wójta zwrócił się do radnych, aby wspólnie rozwiązali techniczny problem z
funkcjonowaniem sekcji kick-boxingu.
Trener sekcji kick – boxingu Mariusz Ziętek wyjaśnił, że poprosił Zastępcę Wójta o
pomieszczenie zamienne. W sekcji trenują wyszkoleni zawodnicy, którzy reprezentują Gminę
na mistrzostwach Polski, Europy, świata. Zawodnicy odnoszą sukcesy, przywożą medale.
Reklama i promocja Gminy jest duża, dlatego też zwrócił się o salę zastępczą. Trener
zaznaczył, że kwota 24000 zł była ustalona 4 lata temu. Noclegi wtedy kosztowały 25 - 30 zł
dzisiaj taki sam budżet a noclegi wynoszą 60-80 zł, z kosztami wyżywienia również jest
podobnie. Trener poinformował, że wyjazdy z młodzieżą są możliwe głównie dzięki
sponsorom.
Trener dodał, że z miesięcznej sumy 2000 zł, którą otrzymuje za prowadzenie zajęć
odprowadza 19% podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Zaznaczył również, że

jeżeli klub ma działać na wysokim poziomie to nie można ograniczyć się tylko do jednej
gminy. Młodzież musi z sobą rywalizować. Są to sporty walki. Podobnie jest z piłką nożną.
Nie ma rozgrywek między zawodnikami z jednej gminy.
Trener sekcji nadmienił, że kilka lat temu Pan Wójt udostępnił sekcji pomieszczenie w szkole,
które było bezużytecznym magazynem a następnie zostało zaadoptowane na salę treningową.
Jest wykonany ring, na którym trenują zawodnicy z innych gmin. Na sparingi przyjeżdżają
zawodnicy z daleka nawet z Konina i okolic. Trener podkreślił, że jest dumny z tego, że w tak
małej miejscowości zawodnicy mają stworzone takie warunki do ćwiczeń. Przez trzy, cztery
lata pod rząd zawodnicy z klubu zdobyli mistrzostwa Polski. Na naszym klubie wzorują się
kluby z Poznania i wielu innych dużych miast. Mariusz Ziętek podkreślił, że młodzież nie
trenuje dla pieniędzy, np. vice mistrz dostaje rocznie stypendium 2000 zł.
Radna Sylwia Lazarek stwierdziła, że trener Mariusz Ziętek skupia się tylko na tym, że
radni chcą klub pozbawić prowadzenia działalności. Radna zaznaczyła, że w szkole brakuje
pomieszczeń a sale korekcyjną przeznaczono na klasę dla sześciolatków. Radni domagają się
tylko, żeby trener, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, znalazł rozwiązanie, czyli
lokal.
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy stwierdził, że nieetycznie jest branie pieniędzy od dzieci
z Gminy Brzeziny w sytuacji, gdy samorząd daje 24.000 zł rocznie i drugie tyle przeznacza na
utrzymanie pomieszczenia.
Trener Mariusz Ziętek wyjaśnił, że w sekcji jest 30 osób, miesięczna składka wynosi 40 zł.
Z listy obecności wynika, że na zajęcia uczęszcza 10 osób, z czego połowa nie płaci składek,
bo są zawodnikami.
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy w szkole rolniczej nie ma pomieszczenia, które można
wykorzystać na prowadzenie zajęć sportowych.
Trener Mariusz Ziętek odpowiedział, że nikt nie zaproponował takiego rozwiązania.
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że w gestii trenera powinno być poszukanie sposobu
wyjścia z sytuacji. To osoba prowadząca działalność powinna tym się zająć.
Trener Mariusz Ziętek odpowiedział, że nie prowadzi działalności jako osoba prywatna, ale
jako trener.
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki obiecał, że wróci do tematu. Na dzień
dzisiejszy wiele rzeczy zostało wyjaśnionych. Dobrze, że rozmowa się odbyła i zostały
rozwiane wątpliwości.
Trener Mariusz Ziętek podkreślił, że Olek Stawirej będąc mistrzem świata nie może dostać
nagrody ani z województwa łódzkiego ani województwa wielkopolskiego, ponieważ w
województwie łódzkim musiałby reprezentować klub danego terenu a w naszej gminie musi
być jej mieszkańcem.
Radna Sylwia Lazarek odpowiedziała, że zawodnik w ubiegłym roku dostał nagrodę.
Trener Mariusz Ziętek wyjaśnił, że dostał nagrodę z budżetu Gminy a nie z Powiatu. Trener
podkreślił, że chciałby, żeby go zauważyli nie tylko w gminie.
Radny Roman Witoński stwierdził, że sprawa opuszczenia przez sekcję pomieszczenia ze
Szkoły Podstawowej nie jest od dzisiaj, ale od czterech lat. Pana Mariusza poinformowano
niedawno o konieczności takiej zmianie w zamian nic nie zrobiono. Radny zapytał jak można
wypowiedzieć najem lokalu z dnia na dzień. Dodał, że przez rok nie zrobiliśmy nic, żeby

zaproponować inne rozwiązanie. Zauważył, że duże pieniądze są wydawane na podlewanie
boiska.
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy odpowiedział, że na podlewanie boiska nie są
wydawane pieniądze, do tego celu jest wykorzystywana woda z własnej studni.
Trener Mariusz Ziętek zaznaczył, że rozmawiał z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w
Brzezinach Marią Więcław odnośnie wynajmu sali i nie widzi rozwiązania kompletnego. Nie
wiadomo, czy za rok nadal będą potrzebne trzy klasy dla sześciolatków. Dodał, że
zniszczymy to, co jest a za rok sala może być pusta.
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy oznajmił, że klub sportowy znajduje się w
pomieszczeniu Szkoły Podstawowej a na chwilę obecną jest potrzebna klasa na prowadzenie
zajęć korekcyjnych.
Radny Roman Witoński stwierdził, że cały czas mówimy, żeby usiąść, podyskutować o tej
sprawie i na tym się kończy. Jeśli coś proponujemy, to najpierw powinno być to uzgodnione.
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy stwierdził, że jest dobro wyższe i nie ma innej
możliwości.
Radna Sylwia Lazarek wyjaśniła, że w maju bieżącego roku wraz z Komisją Rewizyjną była
na kontroli w Szkole Podstawowej w Brzezinach i wtedy też okazało, że Pan Mariusz Ziętek
nie jest związany ze szkołą żadną umową, nie jest również uregulowane w regulaminie
obowiązującym w naszej gminie, że np. kluby sportowe mogą wynajmować pomieszczenia,
będące własnością gminy. Podkreślił, że w maju tego roku Pan wstępnie powinien zostać
poinformowany, że taka sytuacja zaistniała. Drugą sprawą są wstawione drzwi, które musiały
być zamontowane, dlatego, że Sanepid chciał zamknąć pomieszczenie. Pani Dyrektor dostała
mandat i nakaz natychmiastowego wprawienia drzwi.
Trener Mariusz Ziętek poinformował, że zostały wprawione drzwi, choć radni wiedzieli
dużo wcześniej dwa lub trzy lata temu to, dlaczego wcześniej nikt nie powiadomił o zamiarze
wypowiedzenia wynajmu sali.
Radna Sylwia Lazarek zapytała, kiedy Trener dowiedział się o opuszczeniu pomieszczenia.
Trener Mariusz Ziętek odpowiedział, że w wakacje po mistrzostwach Polski.
Radna Sylwia Lazarek zapytała, że może jest pomieszczenie w gminie, gdzie można
wynająć pod działalność klubu.
Trener Mariusz Ziętek zwrócił się do radnych, aby zakupić ring podłogowy przenośny.

Skarbnik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik zapytała, jaki jest koszt zakupu ringu?
Trener Mariusz Ziętek odpowiedział, że około 12 000 zł.
Trener Mariusz Ziętek opuścił posiedzenie obrad o godz. 10.10
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki złożył sprawozdanie z działalności za okres
międzysesyjny:
1. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych i powiatowych polegające na
usuwaniu drzew, krzewów i roślinności przez osoby bezrobotne zatrudnione w ramach
porozumienia z Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. Obecnie prace trwają przy

drodze powiatowej Sobiesęki – Piegonisko Wieś. Wykonano prace na odcinku
gminnym we Fajum, Zaleśnej, Piegonisku Pustkowie, przy drodze powiatowej
Brzeziny – Przystajnia, w Brzezinach do cmentarza, oczyszczono rów odwadniający
na osiedlu za kościołem, w Jagodzińcu. Mechanicznie dokonano wykoszenia poboczy
dróg gminnych w większości miejscowości.
2. Przeprowadzono część remontów na drogach gminnych polegających na łataniu
ubytków w nawierzchni jezdni asfaltowych na Osiedlu Generała Zajączka, drodze
Dzięcioły- Fajum, Sobiesękach, Piegonisku - Pustkowiu i tłuczniowych Aleksandrii –
Godziesze. Ułożono z destruktu pozyskanego podczas remontu drogi powiatowej,
odcinku drogi gminnej około 300m w Moczalcu. W porozumieniu z Powiatem
Kaliskim na drodze powiatowej Brzeziny – Przystajnia Wieś na dwóch odcinkach
łącznej długości 500 m dokonano utrwalenia powierzchniowego zleconego przez
Powiat Kaliski zniszczonej nawierzchni jezdni asfaltowej. Powiat Kaliski powierzył
Gminie Brzeziny prowadzenia zadania z zakresu dróg powiatowych pn: „Remont
drogi powiatowej Nr 4632 P przekazując Gminie Brzeziny dotację celową w
wysokości 17 000, 00 zł. Firma wywiązała się terminowo z realizacji inwestycji
planowanej do 22.08.2015 r.
3. Zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec na
długości 1360 m. na istniejącej podbudowie tłuczniowej dokonano uzupełnienia o
kolejną warstwę tłucznia o szerokości 4,5m oraz 4m szerokości nawierzchnię
asfaltową.
Koszty inwestycji:
- dokumentacja projektowa - 12 tys. zł brutto
- mapy do celów projektowych – 2,2 tys. zł brutto
- Inspektor nadzoru 1.980,85 zł brutto
- roboty drogowe (ryczałtowe) – 221.484,71 zł brutto
Łączna wartość robót wyniosła 237.675,56 zł brutto. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe „Karex” z Ostrowa Wlkp. w wyniku
przetargu nieograniczonego. Umowę z firmą podpisano 24.07.2015 r. z terminem
realizacji do 30 dni kalendarzowych
4. Odbyły się dożynki Gminne w dniu30.08.2015 r.
5. W dniu 6 września przeprowadzone zostało Referendum Ogólnokrajowe w Gminie
Brzeziny stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Podziękowanie dla
wszystkich członków komisji a w szczególności za przygotowanie referendum Pani
Ewie Kłysz i Panu Robertowi Marszałkowi za obsługę informatyczną
6. W dniu 21 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie „Podwórko
NIVEA”- Rodzinnego Placu Zabaw w Brzezinach przy ul. Wrocławskiej stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
7. Zakończyła się IV edycja „Brzeziny Dłutem Malowane” stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
8. Zakończono modernizację stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji sanitarnej w
Brzezinach. Stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
9. W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Brzeziny były przyjmowane
wnioski składane przez rolników. Do dnia 10.09.2015 r. przyjętych zostało 496
wniosków. Gminna Komisja do Szacowania Strat w Rolnictwie oszacowała, iż
dotkniętych suszą w naszej Gminie zostało 3 550,3764 ha. Szacunkowa wielkość strat
w Gminie Brzeziny wynosi 6 070 056,98 zł. Stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
10. Zakończyły się roboty budowlane na przebudowanych odcinkach dróg powiatowych i
drogi powiatowej nr 6232 P od granicy Powiatu Kaliskiego do Brzezin i drogi
powiatowej nr 4634 P z Brzezin do Chudoby. Trwają poprawki zgłoszone przez
Gminę Brzeziny i inspektora nadzoru oraz roboty wykończeniowe i porządkowe.
11. Okres wakacyjny był czasem remontów w placówkach oświatowych. Zakończyła się
realizacja projektu z dofinansowaniem EFS w ramach projektu operacyjnego „kapitał
ludzki” pn: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach
Podstawowych w Gminie Brzeziny”, dotyczących Szkół Podstawowych w

Aleksandrii, Dzięciołach i Sobiesękach. W ramach projektu doposażono oddziały
przedszkolne w sprzęt multimedialny i elektroniczny( drukarki, komputery), meble,
pomoce dydaktyczne, zabawki. Powstał plac zabaw, oraz ogrodzenie dwóch placów
zabaw, wyposażono kuchnię w dobry sprzęt gospodarczy i kuchenny, odnowiono
pomieszczenia klasowe, sanitarne i korytarze. Łączna wartość projektu przetargu
wyniosła 207.036,86 zł brutto.
Przetarg został podzielony na kilka części – 5 części.
Każda część w przetargu wyłoniła dostawcę bądź wykonawcę, z którym podpisano
umowy terminowe na dostawy:
- komputery, drukarki, kserokopiarki, laptopy
- pomoce dydaktyczne i zabawki
- ogrodzenie
- place zabaw
- wyposażenie kuchni: zmywarki, sprzęt AGD, kuchnie
12. Dostarczony został ciężki samochód pożarniczy SCANIA na potrzeby OSP Brzeziny
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
13. Zamontowano nowe lampy oświetleniowe w miejscowości Sobiesęki w ramach
środków z budżety gminy 33.100 zł.
14. LGD- trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju dla poszerzonej grupy lokalnej o
Gminę Sieroszewice. 03.09.2015 r odbyło się spotkanie przedstawicieli 4 segmentów
w kwestiach organizacji nowych struktur
15. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci odbywał się w dniach 29 i 31
sierpnia 2015 roku. Zebrano: 6,46 tony odpadów wielkogabarytowych,
1,2 tony zużytych urządzeń elektrycznych,
3,24 tony opon.
Także odbyła się zbiórka odpadów budowlanych i porozbiórkowych w dniach 13 i 14
sierpnia 2015 r. Zebrano 1,92 tony zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego,
odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.
12. Podpisano umowę z firmą Konsult Eco S.C. z Poznania na opracowanie „Aktualizacji i
planu obszaru aglomeracji Brzeziny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz
wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji na kwotę 9.840 zł. W ramach umowy gmina
otrzyma kompletne dokumenty
w formie papierowej i elektronicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia ewentualnych poprawek lub zmian
wynikających z opinii instytucji

Ad.7
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Walaszczyk poinformował, że uchwały w
sprawach dotyczących gospodarowania środkami publicznymi będą podejmowane w
głosowaniu jawnym i imiennym.
•

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 2020

Projekt uchwały Nr IX/69/2015 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik.
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni
zostali wywołani kolejno z listy obecności:
1. Radna Anna Mituła – głosowała za

2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za
4. Radny Andrzej Molka – głosował za
5. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za
7. Radny Leon Łaski – głosował za
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za
11. Radny Henryk Goliński – głosował za
12. Radny Roman Witoński – głosował za
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za
Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 została
podjęta 14 głosami za.
•

zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok

Projekt uchwały Nr IX/70/2015 wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy
Ewa Wabnik
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały.
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni
zostali wywołani kolejno z listy obecności:
1. Radna Anna Mituła – głosowała za
2. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za
3. Radny Józef Skoczylas – głosował za
4. Radny Andrzej Molka – głosował za
5. Radna Sylwia Lazarek – głosowała za
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za
7. Radny Leon Łaski – głosował za
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za
9. Radna Marzena Szmaj – głosowała za
10. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za
11. Radny Henryk Goliński – głosował za
12. Radny Roman Witoński – głosował za
13. Radny Krzysztof Żychliński – głosował za
14. Krzysztof Krawczyk – głosował za

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok została podjęta 14 głosami za.
•

wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny

Projekt uchwały Nr IX/71/2015 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący
Sesji Stanisław Walaszczyk.
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 IX/71/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny została podjęta 14 głosami za.
•

przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych

Projekt uchwały Nr IX/72/2015 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący
obrad Stanisław Walaszczyk.
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 IX/72/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych została podjęta 14 głosami za.
•

przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych

Projekt uchwały Nr IX/73/15 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący obrad
Stanisław Walaszczyk.
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 IX/73/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych została podjęta 14 głosami za.
•

przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych

Projekt uchwały Nr IX/74/2015 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący
obrad Stanisław Walasczyk.
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 IX/74/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg
powiatowych została podjęta 14 głosami za.
•

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Projekt uchwały Nr IX/75/2015 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący
obrad Stanisław Walaszczyk.
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 IX/75/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została podjęta 14 głosami
za.
•

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrząca

Projekt w/w uchwały Nr IX/76/2015 przeczytał Przewodniczący obrad Stanisław
Walaszczyk.
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 IX/76/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrząca została podjęta 14
głosami za.
•

zgłoszenia sołectw Wrząca do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”.

Projekt w/w uchwały Nr IX/77/2015 wraz
Przewodniczący obrad Stanisław Walaszczyk.

z

uzasadnieniem

przeczytał

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 IX/77/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie zgłoszenia sołectw Wrząca do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013 – 2020” została podjęta 14 głosami za.
•

zmieniająca Uchwałę nr 35/V/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca
2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015
roku.

Projekt w/w uchwały Nr IX/78/2015 wraz
Przewodniczący obrad Stanisław Walaszczyk.

z

uzasadnieniem

przeczytał

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 IX/78/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wrząca została podjęta 14
głosami za.
•

Wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brzeziny w ramach
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski”

Projekt w/w uchwały Nr IX/79/2015 wraz uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący
obrad Stanisław Walaszczyk.

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 IX/79/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brzeziny w ramach
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Długosz Królewski”została podjęta
14 głosami za.
Ad. 8
W interpelacjach i zapytaniach radnych do Wójta nikt nie zabrał głosu.
Ad. 9 i 10
W wolnych wnioskach i informacjach głos zabrali:
Radny Sylwester Nowak podziękował w imieniu Marcina Nowaka i własnym
wszystkim tym, którzy się przyczynili, że Marcin otrzymał nagrodę. Szczególne
podziękowania złożył dla osoby, której już nie ma wśród nas a który zapoczątkował
Andrzejowi Dulnikowi.
Radny zapytał o znaki pionowe przy rondzie w Dzięciołach, gdyż bardzo dużo osób
nie wie jak korzystać i poruszać się po rondzie. Następny temat, jaki poruszył, to znak
„teren zabudowany” na początku lasu przed Brzezinami od strony Czempisza,
zauważył, że jest tylko jest po to, aby policja mogła karać kierowców. Następnie
zwrócił uwagę na zmianę nagłośnienia nad stawami na terenie GOK –u w Brzezinach.
Radny Jan Niedźwiedź zwrócił uwagę na chodnik 3metrowy od Kościoła do ul.
Cmentarnej. Krawężnik jest za wysoki dla większości pojazdów, powoduje to, że
samochody wjeżdżają przy kościele i jadą chodnikiem do swojej posesji. Podjazdy są,
ale kruszywo jest ruchome i częściowo się wybiło a część działek w ogóle nie ma
wjazdu do swojej posesji.
Radny Henryk Goliński odnośnie studni w Sobiesękach poinformował, że w
obecnym roku brakowało wody a jak leciała to była żółta. Z kranu leciało błoto,
czyszczenie rur na koszt odbiorcy, wody trzeba dużo spuścić, żeby leciała czysta
woda. Czasem nie jest zdatna do codziennego użytku. W innych sąsiednich wioskach,
w całej gminie nie ma problemu z dostawą wody.
Zauważył, że na drodze, gdzie nie został położony „dywanik” zrobiła się kostka,
słońce wypaliło smołę a droga jest spękana. Zwrócił uwagę, że zimą pługi zgarną
nawierzchnię do rowu. W drodze porobiły się szczeliny i podkreślił, że trzeba zrobić
smołowanie, żeby ratować to, co zostało.
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel zwróciła się z prośbą o powiadamianiu
mieszkańców o planowanej przerwie w dostawie wody. Ostatnio zaistniała taka
sytuacja i czy Zakład Komunalny nie mógłby wysłać wcześniej kurendy, odnośnie
planowanej przerwie w dostawie wody. Gdyby była awaria to przerwa w dostawie
wody jest oczywista, ale jeśli przerwa jest planowana to krótka informacja należy się
mieszkańcom. Mieszkańcy byli oburzeni.
Sołtys wsi Zagórna Ewa Nowak zwróciła się z prośbą o załatanie dziur we wsi
Zagórna..
Sołtys wsi Jagodziniec Arkadiusz Kuświk podziękował w imieniu mieszkańców
Panu Wójtowi i Radnym za drogę na Jagodzińcu. Droga zmieniła wygląd wsi.

Radna Sylwia Lazarek poinformowała, że mieszkańcy wsi Czempisz a przede
wszystkim dzieci i młodzież wraz z Panem Robertem Marszałkiem wzięli udział w IX
turnieju sportowo- rekreacyjnym w Żelazkowie. Uczniowie zajęli I miejsce na 9
uczestniczących gmin.
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak odniosła się do słów Radnej Sylwi Lazarek, że
co roku jest organizowany turniej, a sołtys wsi nic o tym nie wie. Zwróciła także
uwagę na temat podwyższenia wynagrodzenia miesięcznego sołtysów. Kwota 50 zł
była przyznana już od dawna. Jeśli chodzi o dochody to, radni powinni się dowiedzieć
od Pana Wójta, czy Skarbnika Gminy, jakie jest uposażenie. Radnych powinna
interesować dieta a nie, jakie są prowizje z podatków.
Radna Sylwia Lazarek odniosła się do turnieju sportowo- rekreacyjnego, Pani sołtys
nic nie wie, gdyż jest organizowany pod patronatem Posła Leszka Aleksandrzaka i
członkowie SLD organizują turniej. Podobnie jak my nic nie wiemy o turniejach, które
organizuje PSL.
Jeżeli chodzi o podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego sołtysów wyjaśniła, że
nikt nie powiedział, że nie będzie podwyżki. Zwróciła uwagę, że obowiązkiem
radnego jest przeanalizowanie dokumentów. Wtedy też zwróciliśmy się do pana Wójta
o udostępnienie informacji na temat dochodów.
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że każda podwyżka zależy od
radnych. Także za odpady komunalne. Podwyższono wszystkim mieszkańcom o 2 zł
od osoby za odpady komunalne. Zwarzywszy na to, że niektórzy nie mogą związać
„koniec z końcem”.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odnośnie:
o budowy stacji uzdatniania wody w Sobiesękach. Plany budowy stacji jest już
od dawna. Planowana dokumentacja jest do końca 2015 r. Proces inwestycyjny
może być tylko wtedy, kiedy będzie pełna dokumentacja na budowę.
Szczególnie przy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. W bieżącym
roku mieliśmy szczęście, że żadna stacja uzdatniania wody nie uległa
uszkodzeniu, a pracowały na wysokich obrotach, wtedy byłaby dłuższa
przerwa w dostawie wody. Szukamy rozwiązań. Umówieni jesteśmy z
projektantem i geologiem. Wstępne założenia mamy potwierdzone przez
instytut. Na chwilę obecną musimy zakupić działkę. Wstępny koszt inwestycji
około 1mil zł
o ubytków w drodze. Cześć prac została wykonana. Zostały zlecone kolejne
prace: na Osiedlu Generała Zajączka, ul Zielonej, Piegonisku Wsi, Moczalec.
Zagórna. Do zlecenia zostanie dołożona droga w Sobiesękach.
o Trwają wykaszania poboczy.
o Dofinansowanie jednostek OSP: Aleksandria 4000 zł, Dzięcioły 3000 zł,
Zajączki 3000 zł, Ostrów Kaliski 3000 zł.
o Nagłośnienie na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach. Będziemy
rozmawiać z Panem Dyrektorem Przemysławem Sułkiem o możliwości
skorzystania z dofinansowania unijnego.
o Chodnik od kościoła do ul Cmentarnej. Będą przycinane drzewa, uzupełniany
destrukt, w przyszłości myślimy o położeniu asfaltu.
Radna Sylwia Lazarek opuściła obrady sesji 1230
Radny Jan Niedźwiedź stwierdził, że obowiązkiem właściciela drogi jest
zapewnienie dojazdu do posesji.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odnośnie:

o planowanej przerwie w dostawie wody poinformuje Prezesa Zakładu Obsługi
komunalnej Piotra Wolarza, aby sytuacja się nie powtórzyła.
o podwyższenia wynagrodzenia miesięcznego dla sołtysów. Poinformował, że
nigdy nie był przeciwny podwyższenia wynagrodzenia za pracę. Zwrócił
uwagę, że sam zadeklarował osobiście o podwyższeniu 80 zł miesięcznie.
Sekretarz Gminy Marian Kasperski odnośnie znaków drogowych, iż zostały
zamówione. Na dzień dzisiejszy jest 70 – 75% jest zrealizowanych.
Sekretarz Gminy Marian Kasperski skierował prośbę do sołtysów, aby zwracali
uwagę mieszkańcom o obowiązku ustawowym umieszczenia numeracji swoich
posesji.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odnośnie dożynek złożył podziękowania
swoim pracownikom: Sekretarzowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury,
pracownikom Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki wręczył podziękowania sołtysom, którzy nie
odebrali w dzień dożynek.
Także złożył podziękowania dla rolników na ręce sołtysów.
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak odniosła się do turnieju w Żelazkowie, że nie
ważne, która partia polityczna organizuje turniej, sołtys powinien wiedzieć. Opcje
polityczne nie mają nic wspólnego, mieszkańcy powinni współpracować razem.
Ad.11
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął
obrady IX sesji Rady Gminy Brzeziny o godz. 1250

Przewodniczący obrad
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Protokolant
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