
 1 

P R O T O K Ó Ł   Nr I/14 
z I sesji VII kadencji Rady Gminy Brzeziny 

 
odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000 – lecia 10. 

 
Protokolant – Ewa Kłysz 
 
Sesję rozpoczęto o godz.1500, obecnych radnych według załączonej listy obecności - 15. 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
1. Krzysztof Niedźwiedzki -  Wójt Gminy Brzeziny 
2. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
3. Marian Kasperski – Sekretarz Gminy 
4. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
5. Sołtysi wg. załączonej listy obecności 

 
1.  
Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Gminy Brzeziny, stosownie do art. 20 ust.1 pkt. 2c ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013 r., poz.594 ze 
zmianami) dokonał najstarszy wiekiem radny – Leon Łaski. Przewodniczący obrad Radny 
Senior Leon Łaski na podstawie listy obecności poinformował, że na ustawowy stan Rady – 
15 radnych – obecnych jest 15 radnych i stwierdził prawomocność obrad. 
 
2. 
Przystąpiono do złożenia ślubowania przez radnych. 
 
Przewodniczący obrad – senior Leon Łaski poinformował radnych o sposobie złożenia 
ślubowania. Wyjaśnił, że odczyta rotę ślubowania, następnie każdy nowo wybrany radny 
powstanie i po wyczytaniu go z listy radnych potwierdzi ślubowanie wypowiadając słowo 
„ ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Treść roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców”. 

 

Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstawali i składali ślubowanie: 

Radna Anna Mituła wypowiedziała słowo „Ślubuję” 

Radny Jan Niedźwiedź Jan wypowiedział słowo „Ślubuję” 

Radny Józef Skoczylas wypowiedział słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 
Bóg” 

Radny Andrzej Molka wypowiedział słowo „Ślubuję” 

Radna Sylwia Lazarek  wypowiedziała słowo „Ślubuję” 

Radny Sylwester Nowak wypowiedział słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 
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Radny Leon Łaski wypowiedział słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” 

Radny Stanisław Walaszczyk wypowiedział słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 

Radna Marzena Szmaj wypowiedziała słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 
Bóg” 

Radny Andrzej Dulnik wypowiedział słowo „Ślubuję” 

Radny Karol Bakacz wypowiedział słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 
Bóg” 

Radny Maciej Maksajdowski wypowiedział słowo „Ślubuję” 

Radny Henryk Goliński wypowiedział słowo „Ślubuję” 

Radny Roman Witoński wypowiedział słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 
Bóg” 

Radny Krzysztof Żychliński wypowiedział słowo „Ślubuję” 

Wszyscy radni złożyli ślubowanie, a tym samym zostali zaprzysiężeni do wykonywania 
mandatu radnego. 

 

3. 

Przystąpiono do złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Brzeziny. 
Przewodniczący obrad Radny Senior Leon Łaski poprosił wszystkich obecnych o powstanie. 
 
Wójt Gminy Brzeziny – Krzysztof Niedźwiedzki zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, złożył wobec Rady Gminy ślubowanie  
o następującej treści: 
 
„Obejmuj ąc urząd wójta gminy, uroczyście ślubuj ę, że dochowam wierności prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 
 
Wszyscy obecni na sesji złożyli Wójtowi gratulacje. 
 
4. 
Radny senior Leon Łaski przedstawił proponowany porządek obrad sesji: 
 

1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. 
3. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny prowadzenia sesji od 

Radnego Seniora. 
4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny. 
5. Wybór sekretarza sesji. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Brzeziny oraz 
liczbowych składów komisji 

- ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Brzeziny. 

 
Nie było propozycji zmian w proponowanym porządku obrad. 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w porządek obrad. 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 
 
 
Przystępiono do pkt.1 porządku obrad – powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu 
przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Brzeziny i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny.  
 
Radny Senior Leon Łaski zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej następujących 
radnych: Sylwię Lazarek, Marzenę Szmaj, Andrzeja Molkę i Sylwestra Nowaka.  
Poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. 
Nie było innych propozycji do składu Komisji Skrutacyjnej. 
Zaproponowani do składu Komisji radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 
 
Radny Senior Leon Łaski odczytał Uchwałę Nr 1/I/14 w sprawie powołania Komisji 
Skrutacyjnej i poddał ją pod głosowanie. 
 
Uchwała nr 1/I/14 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia  
tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy została podjęta jednogłośnie. 
 
Komisja Skrutacyjna wybrała spośród członków Przewodniczącego Komisji – radną Sylwię 
Lazarek. 
 
 
pkt.2 porządku obrad 
 
Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny 
 
W punkcie tym przewodniczący obrad Radny Senior Leon Łaski zwrócił się do radnych  
o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. 
 
Radny Stanisław Walaszczyk zgłosił kandydaturę radnego Karola Bakacza. 
 
Na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny zgłoszono jednego kandydata: radnego Karola 
Bakacza. 

 
Przewodniczący obrad zapytał kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie na 
Przewodniczącego Rady Gminy.  

Radny Karol Bakacz wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Senior Leon Łaski poinformował, że na podstawie art. 19 ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym Rada Gminy wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu 
tajnym. Stosownie do § 55 Statutu Gminy Brzeziny w głosowaniu tajnym radni głosują za 
pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób 
głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna    
z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 
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Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie sposobu głosowania w 
wyborze Przewodniczącego Rady. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Sylwia Lazarek przedstawiła następujący sposób 
głosowania: 

„Karty do głosowania sporządzone wg. jednolitej formy zawierają brzmienie: „Karta do 
głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny oraz pytanie: Czy jesteś za 
wyborem radnego Karola Bakacza na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny” Obok 
nazwiska z lewej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „tak”, 
druga nad wyrazem „nie” 

Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem „tak” 
opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem „nie”, opowiadając się 
w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. 

Jeżeli radny na karcie do głosowania: 

1) postawi znak „x” jednocześnie w kratce na wyrazem „tak” jak i w kratce nad wyrazem 
„nie” 

2) nie postawi znaku „X” w kratce ani nad wyrazem „tak” ani nad wyrazem „nie” 

jego głos uważa się za nieważny.  

Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi. Kart 
całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Znakiem X są dwie linie 
przecinające się w obrębie kratki.” 

Radny Senior Leon Łaski poddał pod głosowanie w/w sposób głosowania tajnego na 
Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. 

Sposób głosowania został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie tj. 15 głosami za. 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Sylwia Lazarek wyczytywała kolejno radnych z listy 
obecności, którzy odbierali karty do głosowania, oddawali głos i wrzucali karty do urny. 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół     
z przeprowadzonego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. Komisja ustaliła, że 
za wyborem kandydata radnego Karol Bakacza na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny 
oddano 15 głosów. 

Karty z oddanymi głosami stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

W związku z wyborem radnego Karola Bakacza na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny 
Radny Senior Leon Łaski odczytał Uchwałę Nr 2/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia              
01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. 

 

pkt. 3 porządku obrad 

Radny Senior Leon Łaski przekazał dalsze prowadzenie obrad sesji Przewodniczącemu Rady 
Gminy Brzeziny - Karolowi Bakaczowi. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz podziękował za wybór, zapewnił, że 
postara się nie zawieść zaufania radnych, wyraził nadzieję na zgodną i owocną współpracę. 
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pkt. 4 porządku obrad 

Przystąpiono do wyborów dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny. 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz zgłosił kandydatury na Wiceprzewodniczących Rady: 
radnego Stanisława Walaszczyka i radnego Macieja Maksajdowskiego. Poprosił o zgłaszanie 
kolejnych kandydatur. Nie zgłoszono więcej kandydatów. 

Przewodniczący obrad zapytał kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

Radni – Stanisław Walaszczyk i Maciej Maksajdowski wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej               
o przedstawienie sposobu głosowania w wyborach dwóch Wiceprzewodniczących Rady. 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Sylwia Lazarek przedstawiła następujący sposób 
głosowania: 

„Karty do głosowania, sporządzone odrębnie dla każdego kandydata, wg. jednolitej formy, 
zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Brzeziny” oraz pytanie: „Czy jesteś za wyborem radnego ………… (imię i nazwisko) na 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzeziny” Obok nazwiska z lewej strony umieszcza się 
dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „tak”, druga nad wyrazem „nie”. Radny dokonuje 
wyboru, poprzez postawienie znaku „x” w kratce nad wyrazem „tak” opowiadając się w ten 
sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem „nie”, opowiadając się w ten sposób 
przeciwko wyborowi tego kandydata, na każdej z kart. 

Jeżeli radny na karcie do głosowania: 

1) postawi znak „x” jednocześnie w kratce nad wyrazem „tak”, jak i w kratce nad 
wyrazem „nie” 

2) nie postawi znaku „x” w kratce ani nad wyrazem „tak” ani nad wyrazem „nie”  

jego głos uważa się za nieważny 

Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi. 

Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna w ogóle nie bierze pod uwagę. Znakiem 
X są dwie linie przecinające się w obrębie kratki. 

Jeżeli w wyniku wyborów tylko jeden kandydat otrzymał wymaganą ilość głosów 
przeprowadza się dodatkowe wybory drugiego Wiceprzewodniczącego Rady przy 
zastosowaniu zasad wyboru Przewodniczącego Rady.” 

 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod głosowanie w/w sposób głosowania tajnego 
na dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny. 

Sposób głosowania został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie tj. 15 głosami za. 

 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Sylwia Lazarek wyczytywała kolejno radnych z listy 
obecności, którzy odbierali karty do głosowania, oddawali głosy i wrzucali karty do urny. 
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Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół     
z przeprowadzonego wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny. Komisja 
ustaliła, że za wyborem kandydata radnego Stanisława Walaszczyka na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzeziny oddano 15 głosów, za wyborem kandydata 
radnego Macieja Maksajdowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzeziny oddano 
15 głosów. 

W związku z wyborem radnych - Stanisława Walaszczyka i Macieja Maksajdowskiego na 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny Przewodniczący Rady Karol Bakacz odczytał 
Uchwałę Nr 3/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru 
dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny. 

Karty z oddanymi głosami stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczących do stołu prezydialnego. 
 

pkt. 5 porządku obrad 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz zaproponował radnego Macieja Maksajdowskiego na 
sekretarza sesji. 

Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 

pkt. 6 porządku obrad 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

- ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Brzeziny oraz liczbowych 
składów komisji 

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny poinformował, że zgodnie ze Statutem 
Gminy stałymi komisjami Rady Gminy Brzeziny są cztery komisje: 
 

1) Komisja Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
2) Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
3) Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
4) Komisja Rewizyjna 
 

Zaproponował składy osobowe komisji w liczbie -  8 osób dla komisji wymienionej  w pkt. 1, 
6 osób dla komisji wymienionej w pkt.2,  7 osób dla komisji wymienionej w pkt.3 oraz  skład 
4 osobowy dla Komisji Rewizyjnej wynikający ze Statutu Gminy. 
Zwrócił się o zgłaszanie innych propozycji . 
W związku z tym, że nie było innych propozycji liczebności poszczególnych komisji, 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 
stałych komisji oraz ich liczebności i poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. 
 
Uchwała 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 została podjęta jednogłośnie, tj. 15 głosami za. 
 

- ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zaproponował kandydatów do poszczególnych 
Komisji: 
Do Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów radnych:  

1) Józefa Skoczylasa 
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2) Andrzeja Molkę 
3) Macieja Maksajdowskiego 
4) Leona Łaskiego  
5) Jana Niedźwiedzia 
6) Sylwestera Nowaka 
7) Marzenę Szmaj 
8) Karola Bakacza 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu w/w komisji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w składu Komisji. 
Skład został zatwierdzony 15 głosami za.  
 
Do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  radnych: 
 

1) Annę Mituła 
2) Sylwię Lazarek 
3) Stanisława Walaszczyka 
4) Józefa Skoczylasa 
5) Sylwestera Nowaka 
6) Andrzeja Dulnika 

 
Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu w/w komisji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w składu Komisji. 
Skład został zatwierdzony 15 głosami za.  
 
 
Do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej radnych: 
 

1) Romana Witońskiego 
2) Stanisława Walaszczyka 
3) Andrzeja Molkę 
4) Leona Łaskiego 
5) Andrzeja Dulnika 
6) Henryka Golińskiego 
7) Krzysztofa Żychlińskiego 

 
Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu w/w komisji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w składu Komisji. 
Skład został zatwierdzony 15 głosami za.  
 
Do Komisji Rewizyjnej radnych: 
 

1) Sylwię Lazarek 
2) Romana Witońskiego 
3) Macieja Maksajdowskiego 
4) Marzenę Szmaj 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 
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Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu w/w komisji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w składu Komisji. 
Skład został zatwierdzony 15 głosami za.  
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz przeczytał uchwałę nr 5/I/14 w sprawie ustalenia 
składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i poddał ją pod głosowanie. 
 
Uchwała nr 5/I/14 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji 
Rady Gminy została podjęta jednogłośnie tj. 15 głosami za. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zauważył, że propozycje składów Komisji są 
adekwatne do dotychczasowego wkładu w prace na Komisjach poprzedniej Rady,  
a kandydatury nowych radnych są zaproponowane, zgodnie z zainteresowaniami 
zawodowymi. Wójt dodał, że w każdej chwili Rada Gminy może zmieniać skład osobowy i 
liczebny poszczególnych Komisji. 
 
Po ustaleniu składów osobowych Komisji Przewodniczący obrad zarządził 5 minutową 
przerwę, podczas której wszystkie komisje odbyły pierwsze posiedzenia w celu 
ukonstytuowania się. 
Rada Gminy wyraziła zgodę na przerwę w obradach. 
 
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Finansów dokonała wyboru radnego Józefa Skoczylasa na 
Przewodniczącego Komisji. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych dokonała wyboru radnej Anny  
Mituła na Przewodniczącą Komisji. 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej dokonała wyboru radnego  
Romana Witońskiego na Przewodniczącego Komisji. 
Komisja Rewizyjna dokonała wyboru radnej Sylwii Lazarek na Przewodniczącą Komisji. 
 
 
pkt. 6 porządku obrad 

  
W wolnych głosach i wnioskach Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki wręczył 
radnej Sylwii Lazarek podziękowania za pracę na rzecz samorządu gminnego i społeczności 
lokalnej oraz aktywne wspieranie gminnych inwestycji w kadencji 2010-2014. 
 
Wójt odczytał list gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego skierowany do wójta gminy i radnych z okazji wyboru na te zaszczytne 
stanowiska. List stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Wójt skierował życzenia także do sołtysów i najbliższych współpracowników – zastępcy 
wójta, skarbnika, sekretarza. 
Wójt pogratulował wyboru wszystkim radnym Gminy Brzeziny, którzy wspólnie z władzami 
Gminy będą służyć i pracować dla dobra społeczności lokalnej, rozwiązywać problemy 
mieszkańców. Podziękował także sołtysom, radom sołeckim, mieszkańcom, przedsiębiorcom 
za wsparcie działań i pomysły. Podkreślił, że Gmina rozwija się, wykorzystuje środki 
europejskie. Poinformował, że przygotowywana jest Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015-
2022, w której uwzględniono zgłaszane przez sołtysów, radnych, mieszkańców oraz władze 
gminy propozycje zdań inwestycyjnych na terenie Gminy Brzeziny. 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki zapewnił, że dołoży starań, by nie zawieść lokalnej 
społeczności, dodał, że chciałby w tej kadencji załatwić coś dla każdej miejscowości, tak jak 
dotychczas, zauważył, że nie ma takiej miejscowości, która by nic nie zyskała. 
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Wójt życzył wszystkim realizacji wspólnych planów. 
Radna Powiatu Kaliskiego, Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak poinformowała, że  
w Powicie Kaliskim odbyła się I sesja Rady Powiatu, na której wybrano Przewodniczącego 
Rady Powiatu – Mieczysława Łuczaka. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że w Radzie Powiatu 
Kaliskiego jest 3 radnych z Gminy Brzeziny – obecna Pani Grażyna Misiak z Komitetu 
Wyborczego PSL, Pan Robert Marszałek z KKW SLD Lewica Razem i Pani Renata Szulc  
z KW Prawo i Sprawiedliwość. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz poinformował, że kolejną sesję Rady Gminy 
Brzeziny planuje w dniu 11 grudnia 2014 r. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki zaprosił na imprezę Powiatowo-Gminną – 
XII Świąteczne Spotkanie z Tradycją, które odbędzie się w dniu 6grudnia br. o godz. 1400  
w Gminnym Ośrodku Kultury, a w sali OSP Brzeziny będzie prezentacja stołów wigilijnych 
przygotowanych przez  wszystkie gminy Powiatu Kaliskiego.  
 
pkt. 7 porządku obrad 
 
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady Karol Bakacz zamknął obrady I sesji Rady 
Gminy Brzeziny o godz. 1630  . 
 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący obrad      Protokolant 
 
 
…………………………….     ……………………………… 


