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P R O T O K Ó Ł   Nr I/18 

z I sesji VIII kadencji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 23 listopada 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000 – lecia 10. 

 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
Sesję rozpoczęto o godz.1000, obecnych radnych według załączonej listy obecności - 15. 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

1. Marek Cieślarczyk -  Wójt Gminy Brzeziny 
2. Krzysztof Niedźwiedzki -  ustępujący Wójt Gminy Brzeziny 
3. Zbigniew Słodowy – Zastępca Wójta Gminy Brzeziny 
4. Marian Kasperski – Sekretarz Gminy 
5. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
6. Sołtysi wg. załączonej listy obecności 

 
1.  
Otwarcia I sesji VIII 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 2018 r., poz.994 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, ślubuję 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” z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 

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

Radny  Hieronim Molka wypowiedział słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 
Bóg” 
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Radna Żaneta Pławiak Baś  wypowiedziała słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 

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

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 Małgorzata Dudkiewicz wypowiedziała słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 

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

Radny Maciej Maksajdowski wypowiedział słowo „Ślubuję z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 

Radny Bogdan Marszałek wypowiedział słowo „Ślubuję z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 

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

Radna Kamila Lewandowska wypowiedziała słowo „Ślubuję” z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 

Radny Krzysztof Krawczyk wypowiedział słowo „ Ślubuję”  z dodaniem zdania „Tak mi 
dopomóż Bóg” 

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 – Marek Cieślarczyk zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, złożył wobec Rady Gminy ślubowanie  
o następującej treści: 
 
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 
 
Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk „ Pozwólcie Państwo, że zacznę od powitania  
zaproszonych gości w imieniu Rady Gminy , ustępujących władz Gminy oraz w moim 
własnym. 
Witam serdecznie : pana Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, pana Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kaliskiego Jana Adama Kłysz, pana Radnego Powiatu Kaliskiego Roberta 
Marszałka, panią Poprzedniej kadencji Radną Powiatu Kaliskiego Renatę Szulc. 
Witam przedstawicieli duchowieństwa: ks. kanonika Ryszarda Krawczyńskiego – Sobiesęki, 
ks. kanonika Roberta Wardęckiego – Brzeziny, ks. kanonika Szymona Żurawia – Giżyce. 
Witam I Wójta Gminy Brzeziny pana Stanisława Jamnickiego, Witam prezesa Gminnej 
Spółdzielni pana Zenona Piotrowskiego. Witam przedstawicieli szeroko rozumianej służby 
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zdrowia: panią Katarzynę Chabelską, panią Małgorzatę Kubicką, pana Tomasza 
Tondowskiego. Witam panią Teresę Łuczak – dyrektor Banku Spółdzielczego Ziemi 
Kaliskiej. Witam dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych: panią Marię 
Więcław, panią Małgorzatę Błaszczyk, panią Ewę Nieweś, Elżbietę Plewińską, Urszulę Głąb, 
Jolantę Wiertelak, Jacka Wabnika. Witam przedstawicieli przedsiębiorców i rolników: panią 
Dorotę Stępień, pana Andrzeja Wieczorka, pana Jana Dawida Trzcińskiego, pana Bartosza 
Pawlaka, Pana Bogusława Szeredę, Pana Zbigniewa Krzywdę, Pana Krzysztofa Nowaka. 
Witam kandydató7. do Rady Powiatu Kaliskiego panią Beatę Kucharską, pana Pawła 
Raczaka. Witam doradcę rolnego pana Krzysztofa Wlazłego. Witam ludzi kultury: dyr. GOK 
pana Przemysława Sułka, szefa kapeli brzezińskiej pana Lucjana Dymarczyka, liderkę 
zespołu „Brzezinianki” panią Marię Bilską, panią prezesa Koła Emerytów  Marię Kowalczyk. 
Witam prezesa ZOK Piotra Wolarz. Witam Panie , Panów Sołtysów z sołectw Naszej Gminy. 
Szanowni Państwo przede wszystkim pragnę podziękować społeczeństwu naszej gminy za 
wybór mojej osoby na stanowisko Wójta Gminy Brzeziny. Dołożę wszelkich starań, aby 
powierzone mi zadania i obowiązki wypełniać jak najlepiej. Pragnę pogratulować wszystkim 
wybranym radnym do Rady Gminy Brzeziny oraz Rady powiatu Kaliskiego. Dziękuję 
również tym, którzy kandydowali  do rady Gminy i do Rady powiatu specjalne 
podziękowania dla kandydatki na Wójta Gminy Brzeziny pani radnej Żanety Baś, która 
swoim kandydowaniem zainspirowała do zmian. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu 
podziękuję ustępującym władzom Gminy Brzeziny: panu Wójtowi Krzysztofowi 
Niedźwiedzkiemu, panu Z-cy Wójta Zbigniewowi Słodowemu, panu Sekretarzowi Gminy 
Marianowi Kasperskiemu. Dziękuje za 16 lat pracy dla dobra Naszej Gminy. Efekty tej pracy 
są widoczne i nikt nie może im zaprzeczać. 
Bardzo Panom dziękuję a na ręce pana Wójta Krzysztofa Niedźwiedzkiego składam bukiet 
kwiatów w imieniu własnym oraz mieszkańców Naszej Gminy. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk wręczył kwiaty ustępującemu Wójtowi panu 
Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk dodał „ Szanowni Państwo a teraz krótko na 
temat moich zamierzeń: 

- Będę kontynuował rozpoczęte inwestycje , 
- Będę otwarty  na współpracę z sołectwami, jednostkami OSP, Kołami Gospodyń 

Wiejskich, z Kołem Emerytów, organizacjami i Stowarzyszeniami, 
- Położę nacisk na maksymalne wykorzystania środków zewnętrznych nie wyłączając 

drobnych projektów, 
- Podejmę starania zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej Naszej 

Gminy, 
- Będę wspierał  działalność kulturalną, oświatową i sportową, 
- Ograniczę ilość wysokich stanowisk funkcyjnych z trzech do dwóch, 
- Przeprowadzę zewnętrzny audyt organizacyjny w Urzędzie Gminy Brzeziny, celem 

sprawdzenia poziomu i zasadności zatrudnienia, 
- Wprowadzę transparentne zasady przy naborze na nowe stanowiska pracy w Urzędzie 

Gminy Brzeziny i w jednostkach organizacyjnych Gminy. 
Na koniec pragnę dołączyć do podziękowań i gratulacji skromny bukiet dla Naszych 
Pań Radnych”. 
 

Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk wręczył kwiaty radnej Annie Mituła, radnej 
Małgorzacie Dudkiewicz, radnej Żanecie Pławiak – Baś oraz radnej Kamili Lewandowskiej. 
 
4. 
Radny senior Leon Łaski przedstawił  porządek obrad sesji: 
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1. Otwarcie I sesji Rady Gminy Brzeziny i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Brzeziny. 
4. Przyjęcie porządku obrad 
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. 
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny prowadzenia sesji od 

Radnego Seniora. 
8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących  Rady Gminy Brzeziny. 
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Brzeziny. 

 
Radny Senior Łaski zawnioskował  zgodnie z § 14 ust.6 Statutu Gminy Brzeziny na dodaniu 
do porządku obrad  punktu  po wyborze Wiceprzewodniczących „Sprawozdanie ustępującego 
Wójta o stanie gminy”. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w porządek obrad. 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 
 
5 
Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny i dwóch Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy Brzeziny.  
 
Radny Stanisław Walaszczyk zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej radnego Jana 
Niedźwiedź, Radny Karol Bakacz zaproponował radnego Krzysztofa Krawczyka, radny 
Hieronim Molka zaproponował  Kamilę Lewandowską,   
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 I/1/2018 w sprawie powołania Komisji 
Skrutacyjnej i poddał ją pod głosowanie. 
 
Uchwała nr I/1/2018 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 – radnego Jana 
Niedźwiedź 
 
 
6 
Wybór 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 Roman Witoński zgłosił kandydaturę radnego Karola Bakacza. 
 
Radna Żaneta Pławiak – Baś zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Dudkiewicz. 
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Na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny zgłoszono dwóch kandydatów: radnego Karola 
Bakacza oraz radną Małgorzatę Dudkiewicz. 

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

Radny Karol Bakacz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radna Małgorzata Dudkiewicz wyraziła 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. 

Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie sposobu głosowania w 
wyborze Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Niedźwiedź przedstawił 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 lub radnej 
Małgorzaty Dudkiewicz  na Przewodniczącą 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 Hieronim Molka zapytał, „czy jeżeli oddam głos na jednego kandydata na „tak” a 
drugiego na „nie”,  czy wystarczy przy jednym kandydacie „tak” lub „nie”? Dodał, że jeśli są 
wybory samorządowe dwóch kandydatów to znak stawiamy przy jednym z kandydatów”. 
Dodał, że bez przypadek można oddać nieważny głos. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk poinformował, że ten układ kart do głosowania był 
stosowany wówczas, gdy był jeden kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. 
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Dodał, że w tej chwili jest dwóch kandydatów i karty do głosowania muszą zawierać dwa 
nazwiska i przy każdym nazwisku kratka. Wtedy stawiamy krzyżyk przy jednym nazwisku. 

Radny Roman Witoński dodał, że przy nazwisku dwie kratki „tak”, „nie” i wystarczy 
zaznaczyć jedną kratkę – przy jednym nazwisku „tak” a Przy drugim „nie”. 

 

Radny Senior Leon Łaski ogłosił 5 min. Przerwy. 

  

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal  zaproponował, aby na karcie do głosowania była jedna 
kratka przy nazwisku. Dodał, aby sprawdzić w Statucie Gminy Brzeziny. 

Ponadto pogratulował Wójtowi Gminy Brzeziny, Radnym Gminy Brzeziny wygranych 
demokratycznych wyborów. Dodał, że w przyszłym roku wybór sołtysów, życzył, aby nimi 
pozostali i przez kolejne sesje uczestniczyli w obradach. Poinformował, że praca w 
samorządzie jest społeczną służbą i daje dużo radości. Życzył Wójtowi Gminy Brzeziny, 
Radnym Gminy Brzeziny, aby 5 lat był czasem realizacji obietnic wyborczych, realizacji 
programu, który będzie służył  Gminie Brzeziny, Powiatowi Kaliskiemu, Wielkopolsce. 
Zaprosił Wójta Gminy Brzeziny na spotkanie samorządowców z terenu powiatu kaliskiego. 
Dodał, że są trzy poziomy samorządu: samorząd gminy, powiatowy oraz wojewódzki. Przy 
dobrej współpracy z poszczególnymi samorządami można wiele dokonać min. „Trakt 
Wieluński”, „ Rondo w Brzezinach”, odcinek drogi Kalisz – Chudoba, Termomodernizację 
budynku Ośrodka Zdrowia, Gimnazjum, Urzędu Gminy. Podziękował również 
przedsiębiorcom gminy Brzeziny, że potrafią współpracować oraz dzielić z innymi osobami,   
np. firma pani Doroty Stempień pomagała, sponsorowała w przewiezieniu darów do Małdawi. 
Podziękował wszystkim za wspólną współprace  i osiągnięte sukcesy. 

  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Niedźwiedź poinformował, że po naniesionych  
poprawkach i analizie Statutu Gminy Brzeziny ustalono: „Na karcie do głosowania dwa 
nazwiska i przy każdym nazwisku jedna kratka. Dodał, że jeśli ktoś za wyborem pierwszego 
radnego zaznacza kratkę X przy nazwisku kandydata”. Dwa znaki X głos nie ważny, nie 
postawiony znak X również jest głosem nieważnym. 

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. 

 

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal opuścił obrady sesji o godz. 1140. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Niedźwiedź wyczytywał kolejno radnych z listy 
obecności, którzy odbierali karty do głosowania, oddawali głos i wrzucali karty do urny. 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół    z 
przeprowadzonego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. Komisja ustaliła, że za 
wyborem kandydatów: 

1.  Radnego Karol Bakacza na Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny oddano 9 
głosów,  
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2. Radnej Małgorzaty Dudkiewicz na Przewodniczącą Rady Gminy Brzeziny oddano 5 
głosów 

3. 1 głos nieważny 

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 I/2/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia              
23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny. 

 

pkt. 7 

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

 

pkt. 8 

Przystąpiono do wyborów dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny. 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz zgłosił kandydaturę na Wiceprzewodniczącego Rady: 
radnego Sylwestra Nowaka, radna Anna Mituła zgłosiła kandydaturę na 
Wiceprzewodniczącego Stanisława Walaszczyka, radny Bogdan Marszałek zgłosił 
kandydaturę na Wiceprzewodniczącą Żanetę Pławiak – Baś. Poprosił o zgłaszanie kolejnych 
kandydatur. Nie zgłoszono więcej kandydatów. 

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

Radni – Sylwester Nowak, Stanisław Walaszczyk, Żaneta Pławiak Baś wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 

 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Niedźwiedź przedstawił następujący sposób 
głosowania: „Na karcie do głosowania trzy nazwiska i przy każdym nazwisku jedna kratka. 
Dodał, że  głosujemy na dwóch kandydatów. Stawiamy znak X przy dwóch kandydatach – 
głos ważny, przy jednym kandydacie znak X – głos ważny, przy trzech kandydatach - głos 
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.” 
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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 Komisji Skrutacyjnej Jan Niedźwiedź wyczytywał kolejno radnych z listy 
obecności, którzy odbierali karty do głosowania, oddawali głosy i wrzucali karty do urny. 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół z 
przeprowadzonego wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny. Komisja 
ustaliła, że za wyborem: 

1.  kandydata radnego Stanisława Walaszczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Brzeziny oddano 10 głosów,  

2. kandydata radnego Sylwestra Nowaka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Brzeziny oddano 12 głosów. 

3. kandydata radnej Żanety Pławiak – Baś na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy 
Brzeziny oddano   5 głosów. 

W związku z wyborem radnych - Stanisława Walaszczyka i Sylwestra Nowaka na 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Brzeziny Przewodniczący Rady Karol Bakacz odczytał 
Uchwałę Nr I/3/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 listopada 2018 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. 
 
Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak opuściła obrady sesji o godz. 1220 

pkt. 9 

Sprawozdanie ustępującego Wójta o stanie gminy. Załącznik do niniejszego protokołu 

Ustępujący Wójt Krzysztof Niedźwiedzki pogratulował demokratycznych wygranych 
wyborów Wójtowi Gminy Brzeziny panu Markowi Cieślarczykowi. Życzył sukcesów, 
realizacji programu wyborczego. Wręczył wraz ze skarbnik Gminy Ewą Wabnik kwiaty 
Wójtowi Gminy Brzeziny Markowi Cieślarczykowi. 

Podziękował jednostkom organizacyjnym gmin, zespołom ludowym, sołtysom, radzie  gminy 
Brzeziny, współpracownikom: panu Zbigniewowi Słodowemu, skarbnik pani Ewie Wabnik 
oraz sekretarzowi panu Marianowi Kasperskiemu. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kysz pogratulował wygranych 
wyborów radnym gminy Brzeziny poinformował, że wybory samorządowe to święto 
demokracji, ocena mieszkańców. Dodał, że bycie radnym to wielki obowiązek ale i odwaga. 
Poinformował, że 5 – cio letnia kadencja to  podejmowanie decyzj, czasem trudnych decyzji.  

Zwrócił się do ustępującego Wójta Gminy Brzeziny: „le roi est mort, vive le roi-  Umarł król 
niech żyje król” – odchodzi jeden władca przychodzi drugi. Ciągłość władzy musi być 
zapewniona, bo państwo musi istnieć, gmina musi istnieć. Dodał, że to demokratyczny wybór 
mieszkańców, wybrali inną osobowość, inną osobę. Podziękował za 4 kadencje – 16 lat pracy, 
za dokonania na rzecz gminy. 
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Pogratulował Wójtowi Gminy Brzeziny Markowi Cieślarczykowi wygranych wyborów. 
Dodał, że to 5 lat wspaniałej pracy. Życzył realizacji planów, kontynuacji oraz zakończenia 
rozpoczętych inwestycji. Dodał, że ciągłość władzy jest najważniejsza. 

Złożył na ręce ustępującego wójta podziękowania za 16 letnią współpracę  od Posła na sejm 
dwóch kadencji Józefa Rackiego. Dodał, że z powodu rodzinnych nie mógł uczestniczyć w 
dzisiejszej uroczystościach. W imieniu Posła na sejm Józefa Rackiego złożył również 
gratulacje dla Wójta, aby te działania, które zaplanował wszystkie się ziściły. 

 

Radna Powiatu Kaliskiego VII kadencji Renata Szulc podziękowała za zaproszenie na I sesję 
Rady Gminy Brzeziny. Podziękowała ustępującemu Wójtowi Krzysztofowi 
Niedźwiedzkiemu za 4 lata wzajemnej współpracy. Pogratulowała Radnym gminy wyników 
wyborów społecznych oraz Panu Wójtowi. Życzyła satysfakcji, zadowolenia, spełnienia pracy 
społecznej, aby praca przekładała się na dobro mieszkańców. Dodała, aby dobro 
mieszkańców było tym co łączy i to co wspólne i jest najważniejsze. 

 

Radny Powiatu Kaliskiego Robert Marszałek poinformował: „ że radnym zostaje się dlatego , 
że  zostaje się obdarzonym zaufaniem społecznym. To duża odpowiedzialność, duże 
wyzwanie, bardzo duże zobowiązanie. Podobnie Wójtem zostaje się poprzez zaufanie 
społeczne, zobowiązanie ale też nadzieja, która płynie od ludzi. W  Urzędzie Gminy pracuje 
od 30 lat i zawsze na pierwszym miejscu stawiam służbę człowiekowi to on jest na 
pierwszym miejscu i należy robić wszystko, aby tego człowieka widzieć. Dlatego Państwu 
Radnym, Panu Wójtowi, Przewodniczącemu i sobie również, żebyśmy widzieli przede 
wszystkim człowieka, jego potrzeby, jego trudną sytuację, żebyśmy zawsze w pierwszej 
kolejności chcieli pomóc. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi, Zastępcy poprzedniej kadencji za 
to, że dane było jak najlepiej sprawować mandat radnego. To dzięki tej współpracy między 
Wójtem, Zastępcą i mnie jako radnym Powiatu Kaliskiego mogłem sprawować swój mandat 
nie najgorzej. Deklaruję, ze swej strony gotowość współpracy z obecną radą, z Panem 
Wójtem  na każdym szczeblu, na każdej płaszczyźnie. Chciałbym, żeby mieszkańcom gminy 
żyło się lepiej, bezpieczniej, spokojniej, żebyśmy za 5 lat mogli powiedzieć, że dobrze 
wypełniliśmy swoją misję”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kysz zadeklarował wraz z radnym 
Powiatu Kaliskiego Robertem Marszałkiem dobrą współpracę między powiatem a gminą. 
Dodał,  że dobra współpraca powoduje, że możemy robić wspólne inwestycje. 

 

W imieniu Posła na Sejm  Jerzego Kozłowskiego KUKIZ 15, Pawła Kukiza, nowo 
wybranych radnych in własnym przedstawiciele życzyli  Panu Wójtowi Markowi 
Cieślarczykowi sukcesów, gratulowano wygranej w wyborach demokratycznych, 
wszystkiego, co najlepsze, żeby się współpraca w gminie układała się pomyślnie i 
największych sukcesów. 

 

Asystent Posła na sejm Jerzego Kozłowskiego Paweł Raczak pogratulował Wójtowi 
wygranych wyborów. Życzył samych sukcesów w pracy. 

Krzysztof Nowak zwrócił się do wszystkich uczestników sesji,  złożył życzenia wszystkim, 
nowo wybranej Radzie Gminy, Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu, Wójtowi: „dziś 
jest ważna sesja w gminie widać to po radnych minie, przyrzeczenia swe składają nowe 
władze wybierają, wybrali przewodniczącego, trochę problemów było z tego, dla wszystkich 
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była zagadka, dwie czy jedna ma być kratka. Wybrano też dwóch wice ile głosów ja nie 
zliczę, sukcesów im życzę wiele i na zgodną pomoc liczę. Później były piękne słowa, które 
wymyśliła głowa i żeby nie ogarnął tej głowy ból to choć odszedł  jeden będzie nowy król. A 
jak skończy Janek Kłysz to przeczytam ja to tyż. O czym nie było mowy a co przyszło mi do 
głowy” 

 
pkt. 7 porządku obrad 
 
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady Karol Bakacz zamknął obrady I sesji Rady 
Gminy Brzeziny o godz. 1310  . 
 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący obrad      Protokolant 
 
 
…………………………….     ……………………………… 


