
 

P R O T O K Ó Ł   Nr III/2018 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 
 
odbytej w dniu 11.12. 2018 r.w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 
Sesję rozpoczęto o godz.1400. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 15.  
 
Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 
Protokolant – Danuta Waliszewska 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Marek Cieślarczyk –  Wójt Gminy Brzeziny 
2. Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy 
3. Marian Kasperski – Sekretarz Gminy Brzeziny 
4. Zbigniew Słodowy- Wicestarosta Powiatu Kaliskiego  
5. Dariusz Byliński – Z-ca Komendanta Miejskiego  P.S.P. w Kaliszu 
6. Sołtysi Wsi według załączonej listy obecności 
 

P O R Z Ą D E K    O B R A D 
 
1. Otwarcie sesji 
a/ stwierdzenie kworum 
2. Wybór sekretarza sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
4. Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny za okres 
międzysesyjny. 
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 
 - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026, 
- przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i 
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 
- zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, 
- podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  
 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 
8. Odpowiedzi na interpelacje . 
9. Wolne wnioski i informacje. 
10. Zakończenie obrad.   
 
Ad.1. 
 
Otwarcia III sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał przybyłych 
na sesję Rady Gminy – Radnych Gminy Brzeziny, Radnych Powiatu Kaliskiego, V- ce Starostę 



  

Powiatu Kaliskiego, z- cę Komendanta Miejskiego P.S. P. w Kaliszu, Sekretarza, Skarbnika, 
Sołtysów, druhów strażaków, Prezesa OSP Krzysztofa Niedźwiedzkiego . 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 
porządku, polegającej na dodaniu punktu:  „Przekazanie sprzętu ratowniczego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeziny zakupionego w ramach środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. 
  
Do w/w propozycji zmiany w porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  
z proponowaną zmianą w porządku. 
 
Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty 15 głosami za. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  
w obradach sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
W pierwszej kolejności za zgodą Przewodniczącego Rady głos zabrał V-ce Starosta Powiatu 
Kaliskiego Zbigniew Słodowy.  
 
V-ce Starosta Powiatu Kaliskiego Zbigniew Słodowy poinformował, że trwa budowa 
chodnika w Aleksandrii na długości 250 m. Dodał, że inwestycja zakończona zostanie w 2019 
r. Poinformował, że został wykonany odcinek drogi powiatowej  Brzeziny – Przystajnia o 
długości 800 m. Pozostały odcinek około 2700 m  jest przedmiotem obrad w roku następnym.  
W imieniu Pana Starosty Kaliskiego, Zarządu Powiatu Kaliskiego i swoim  złożył świąteczne 
życzenia: Zdrowia, szczęścia, pomyślności, ciepła na zewnątrz, ciepła w sercu a Nowy Rok 
niech obfituje w same pozytywne wydarzenia w waszych domach. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Karol Bakacz udzielił głosu Panu Dariuszowi Bylińskiemu  
Z-cy Komendanta Miejskiego  P.S.P. w Kaliszu. 
 
Dariusz Byliński – Z-ca Komendanta Miejskiego  P.S.P. w Kaliszu powitał zebranych na 
Sesji Rady Gminy, podziękował za zaproszenie w związku z przekazaniem sprzętu dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeziny. Poinformował, że z programu 
Ministerstwa Sprawiedliwości zostały przekazane środki finansowe na zakup sprzętu dla OSP. 
Dla OSP z terenu Gminy Brzeziny zakupiono sprzęt za kwotę 68.282,00 zł. podziękował 
wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację projektu. Panu Wójtowi Markowi 
Cieślarczykowi, poprzedniemu wójtowi Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu, gdyż program był 
realizowany z początkiem 2018 roku oraz osobom zaangażowanym w realizację zakupu 
sprzętu. Złożył życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt oraz wszystkiego dobrego w 
Nowym Roku. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Karol Bakacz udzielił głosu Prezesowi Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztofowi Niedźwiedzkiemu. 
 
Krzysztof Niedźwiedzki Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku  Ochotniczych 
Straży Pożarnych  poinformował, ze planowanie sprzętu odbyło się w  poprzedniej kadencji 
w sierpniu ubiegłego roku. Natomiast umowa została podpisana we wrześniu 2018 r. w 
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej  Straży Pożarnej w Poznaniu. Dodał, że w 
rozdysponowaniu sprzętu swój udział miał Komendant Gminny oraz Prezydium Zarządu 
Oddziału Gminnego . Wykorzystano pełną kwotę dofinansowania, która przysługiwała gminie 
Brzeziny. Dodał, że tylko 1% to środki samorządu gminy Brzeziny. Poinformował, że 
wszystkie jednostki otrzymały sprzęt w różnej wysokości,  natomiast  nie wszystkie jednostki 
są satysfakcjonowane. Najwyższej jakości sprzęt trafił do jednostek z Krajowego Systemu 



  

Jednostek Pożarniczo – Gaśniczego tj. OSP Brzeziny sprzęt o wartości około 30.000 zł, OSP 
Aleksandria oraz jednostki wspierającej OSP Zajączki. W ramach przetargu na dostarczenie 
sprzętu wygrała firma Florian z Kalisza. Podziękował osobom, którzy zajęli się pracami i 
zakupami sprzętu: komendantowi druhowi Robertowi Trzęsowskiemu  oraz Pani Joannie 
Wróbel. Dodał, że strażacy są pierwszymi osobami na miejscu wypadku i to od nich zależy 
ludzkie zdrowie i życie. Dodatkowo poinformował, że w dniu 10 grudnia odbyło się 
posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego, na którym podjęto decyzje w sprawie terminu 
imprez strażackich. Dodał, że wczoraj na spotkaniu ze Starostą Wójt Gminy Brzeziny Pan 
Marek Cieślarczyk  złożył propozycje  organizacji Powiatowego Dnia Strażaka. Jednak na 
posiedzeniu zaproponowano w zamian za Powiatowy Dzień Strażaka - Powiatowy Dzień 
Pożarniczy w dniu 04.08.2019 r. Dodał, że Powiatowy Dzień Strażaka ma odbyć się w 
Blizanowie.  Poinformował, że w przyszłym roku planowano dwie uroczystości. Pierwsza w 
Ostrowie Kaliskim oraz następna to 110 lecie działalności Aleksandrii. Zaprosił ponownie 
Wójta Gminy Brzeziny Marka Cieślarczyka na spotkanie w dniu 16.12.2018 r. Dodał, że w 
pierwszej kolejności w GOK-u zostaną omówione terminy zebrań od 01.12.2019 do 31.12.2018 
r. Dodatkowo poinformował, że zaplanowano w budżecie gminy Brzeziny na 2019 r. 
modernizację Sali OSP w Świerczynie. 
 
Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk powitał gości przybyłych na sesję Rady Gminy 
Brzeziny. Odniósł się do wypowiedzi Prezesa OSP Krzysztofa Niedźwiedzkiego kwestii 
uzgodnień terminu przeprowadzenia zawodów pożarniczych. Dodał, że zmiana terminu odbyła 
się bez uzgodnień i wiedzy Wójta Gminy Brzeziny. Dodał, że prawdopodobnie jutro odbędzie 
się spotkanie, na którym termin zostanie wyjaśniony. 
 
 
Ad. 2 Przekazanie sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Brzeziny zakupionego w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
Podpisania umowy i przekazania sprzętu dokonali: Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk 
oraz Skarbnik Gminy Ewa Wabnik dla OSP z terenu Gminy Brzeziny. 
 
OSP Czempisz: 
1.   Latarka akumulatorowa – 2 sztuki        
            
OSP Dzięcioły: 
1. Pilarka do drewna        
 
OSP Fajum: 
1. Pilarka do drewna         
 
OSP Jamnice: 
1. Sprzęt do oznakowania terenu akcji          
2. Latarka akumulatorowa           
    
OSP Ostrów Kaliski: 
1. Sprzęt do oznakowania terenu akcji          
2. Pilarka do drewna         
 
OSP Pieczyska: 
1. Pilarka do drewna         
 
OSP Piegonisko – Wieś: 
1. Pilarka do drewna         
 
OSP Sobiesęki: 



  

1. Pilarka do drewna         
 
OSP Świerczyna: 
1.   Pilarka do drewna         
 
OSP Zagórna: 
1. Sprzęt do oznakowania terenu akcji       
 
OSP Brzeziny:  
1. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)      
2. Torba ratownicza         
3. Nosze typu deska            
4. Szyny typu Kramera            
5. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów      
6. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie        
7. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów   
8. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi       
9. Przenośny zestaw oświetleniowy          
10. Parawan  do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków  
 
 
OSP Aleksandria: 
1. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)     
2. Torba ratownicza         
3. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera       
4. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie        
5. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów   
6. Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi       
7. Pilarka do drewna         
8. Bosak dielektryczny         
 
OSP Zajączki: 
1. Torba ratownicza         
2. Nosze typu deska            
3. Szyny typu Kramera            
4. Pilarka do drewna         
5. Przenośny zestaw oświetleniowy          
6. Sprzęt do oznakowania terenu akcji          
7. Bosak dielektryczny            
8. Latarka akumulatorowa – 2 sztuki          
 
 
Ad.3 
 
Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Sylwestra Nowaka 
Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 15 głosami za. 
 
Ad.4 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że protokół nr II  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 III/18 z sesji Rady Gminy Brzeziny został przyjęty 15 głosami za. 
 
Ad.5 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
przeczytała Przewodnicząca Komisji Anna Mituła. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów przeczytał 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytał Przewodniczący Komisji Jan 
Niedźwiedź. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
przeczytał Przewodniczący Komisji Roman Witoński. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 
 
Sprawozdania Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny zostały przyjęte 15 
głosami za. 
 
Ad.6 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  złożył sprawozdanie z działalności za okres 
międzysesyjny od 28.11.2018 r.  do 11.12.2018 r. 
 

1. W dniu 1 grudnia 2018 r wraz z Sekretarzem Gminy Brzeziny Wójt Gminy Brzeziny 
uczestniczył w corocznych spotkaniach świątecznych z tradycją, które odbyły się  w 
Liskowie. Odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kartę 
świąteczną. Natomiast główna atrakcją były stoiska ze świątecznymi potrawami, które 
zostały przygotowane przez panie z Koła Gospodyń z terenu  powiatu kaliskiego. 
Dodał, że gminę Brzeziny reprezentowały Panie z zespołu Brzezinianki, które w 
konkursie zajęły zaszczytne  III miejsce. Poinformował, że również  w Liskowie w 
rozmowie z Minister, Pani Andżelika Możdżanowska przedstawiła program „ Kobiety 
Gospodarne i wyjątkowe” przeznaczonych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
całego kraju. Dodał, że we wtorek odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Brzeziny tj. Aleksandria, Jamnice, Ostów Kaliski. 
Poinformował, że już niektóre Koła Gospodyń Wiejskich zostały zarejestrowane. 
Dodał, że pierwszym kołem zarejesrtowanym w powiecie było KGW  Czempisz pod 
wodzą radnej Pani Żanety Baś. Poinformował, że aby skorzystać z programu należy 
zarejestrować KGW do 27 grudnia 2018 r. Dodał, ze z programu można otrzymać od 
3.000,00  do 5.000,00 zł spełniając określone warunki. Poziom dofinansowania jest 
uzależniony od liczby członkiń danego Koła Gospodyń Wiejskich. 

2. W dniu 05 grudnia 2018 r.  odbyło się spotkanie w sprawie komunikacji z 
mieszkańcami tzn. Sms -owe powiadamianie mieszkańców np. w sprawie przerwy w 
dostarczeniu wody, braku prądu, wydarzeniu kulturalnym, bezpłatnych badaniach 
lekarskich, zagrożeniu meteorologicznych czy informacji o zebraniach. Dodał, że  
coraz więcej gmin wchodzi w powiadamianie SMS -owe np. gmina Koźminek, Lisków, 
Czajków, Kraszewice.  Poinformował, że w pierwszej kolejności należy stworzyć bazę 
danych.  

3. W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyło się w Skalmierzycach spotkanie zgromadzeniu 
wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Dodał, że spółka realizuje gminne 
inwestycje związane z oświetleniem dróg i ulic. Gmina Brzeziny jest wspólnikiem w 
spółce. Dodał, że gmina Bolesławiec przystąpiła do spółki z podniesieniem kapitału 



  

zakładowego o ponad 10 mln. zł do kwoty około 77 mln. Zł. Dodał, że  w związku z 
tym  złożono oświadczenie o podjęciu udziałów o podwyższonym kapitale w formie 
aktu notarialnego. 

4. W dniu 6 grudnia 2018 r. z Panem Sekretarzem dokonano odbioru technicznego 
oświetlenia uliczno drogowego w Czempiszu. 

5. W dniu 6 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie prezydium OSP w Brzezinach, na 
którym uzgodniono dzisiejsze przekazanie sprzętu dla poszczególnych jednostek OSP. 

6. W dniu 6 grudnia 20218 r. odbyło się spotkanie mieszkańców Brzezin z 
przedstawicielami Firmy INEA w kwestii szerokopasmowego Internetu. Dodał, że 
następne spotkanie dla mieszkańców Brzezin – Osiedla Generała Zajączka obędzie się 
w czwartek. 

7. W dniu 8 grudnia w Kaliszu odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki wręczenie Laur. 
W/w Laury otrzymali: Pani Janina Plichta, Pan Leon Lewandowski oraz Pan 
Przemysław Sułek. Zbiorowe Laury otrzymali: Zespół Brzezinianki oraz Kapela 
Brzezińska. 

8. W dniu 6 grudnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na dowóz i odwóz dzieci ze szkół. 
Wygrała Firma PHU TRNSMAR Usługi Transportowe Mariusz Wrzosek z Czajkowa 
za kwotę 239.144,40 Druga oferta opiewała na kwotę 297.000,00 zł brutto. 

9. Wraz z Panem Sekretarzem odbyto inspekcje budowanej drogi w miejscowości 
Przystajnia oraz budowę chodnika w miejscowości Aleksandria. Podziękował radnemu 
wsi Aleksandria na zwrócenie uwagi na jakość pracy związanej z budową chodnika. 
Dodał, że  powiadomiono w tej sprawie Zarząd Dróg Powiatowych w Kaliszu. 

 
Radna Małgorzata Dudkiewicz zapytała o chodnik w Ostrowie Kaliskim, który jest w 
opłakanym stanie. Dodała, że był niedawno robiony. Zapytała do kogo się zwrócić, żeby zostało 
poprawione? Dodał, że nie powinno być poprawek przy tak nowej inwestycji. 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że jest to droga wojewódzka. 
Dodał, ze historia budowy chodnika jest podobna jak budowa chodnika w Aleksandrii. 
Zadeklarował wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę chodnika. 
 
Radna Małgorzata Dudkiewicz zwróciła uwagę na postawione znaki 40 km. Dodał, ze policja 
w Ostrowie Kaliskim stoi dzień w dzień. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą, żeby została 
naprawiona droga ale zostało potraktowane inaczej. 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że nie wie na czyj wniosek zostały 
postawione znaki. Dodał, że droga jest w fatalnym stanie. Zadeklarował wyjaśnienie 
postawienia znaków. 
 
Sołtys wsi Przystajnia Henryk Maciuszczak zapytał o drogę we wsi Przystajnia. 
Poinformował, że zrobiony jest asfalt ale nie zostały przesunięte znaki. 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że znaki są tylko wbite w ziemię. 
Zadeklarował poinformować Zarząd Dróg Powiatowych. 
 
Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 
15 głosami za. 
 
Ad.6 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 

 zmiany Budżetu Gminy Brzeziny na rok 2018, 
 



  

Projekt uchwały Nr III/7/2018 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 Hieronim  Molka – głosował za 
5. Radna Żaneta Pławiak Baś  – głosowała za 
6. Radny Sylwester Nowak – głosował za 
7. Radny Leon Łaski – głosował za 
8. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 
9. Radna Małgorzata Dudkiewicz – głosowała za 
10. Radny Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
Uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
Budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 15 głosami za. 
 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026, 
 
Projekt uchwały Nr III/8/2018 wraz z objaśnieniem 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 Karol Bakacz – głosował za 
11. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 
12. Radny Henryk Goliński – głosował za 
13. Radny Roman Witoński – głosował za 
14. Radny Stanisław Żychliński – głosował za 
15. Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 
 
Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026 została podjęta 15 
głosami za. 



  

 
 przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i 

przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 
 

 
Projekt uchwały Nr III/9/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady Karol 
Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i 
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,   została podjęta 15 głosami 
za. 
 

 zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w 
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, 

 
 
Projekt uchwały Nr III/10/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady Karol 
Bakacz. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 
Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
 
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 
zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019 – 2023, została podjęta 15 głosami za. 
 

 podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023. 

 
Projekt uchwały Nr III/11/2018 wraz z uzasadnieniem przeczytał Przewodniczący Rady Karol 
Bakacz. 
 
Informacji do w/w projektu uchwały udzieliła Kierownik GOPS Lilia Marciniak 
 
Kierownik GOPS Lilia Marciniak poinformował, że w uchwale jest uzasadnienie, które 
przedstawia główną tezę czego dotyczy. Dodała, że powyższy program daje możliwość 
skorzystania większej grupie osób zakupu żywności, bądź produktów żywnościowych. 
Poinformowała, ze w tej chwili też obowiązuje program, na którym działamy. Nowy program 
ma na celu objęciu szerszej grupy osób starszych. 
Natomiast projekt drugiej uchwały mówi nam, że nie będziemy żądać zwrotu od osób, które 
będą się kwalifikowały o 150% kryterium. 
 
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 III/11/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie   
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, została 
podjęta 15 głosami za. 
  
Ad. 7,8, 9 
 
Sołtys wsi Jagodziniec Arkadiusz Kuświk zapytał o drogę w Jagodzińcu przez las. Dodał, ze 
w drodze jest już mnóstwo dziur. 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że ta droga była budowana z 
udziałem Lasów Państwowych. Dodał, że droga nie została jeszcze odebrana. 
 
Sołtys wsi Jamnice Jolanta Szyncel podziękowała za nowy odcinek drogi we wsi Jamnice – 
Natalin. Jednocześnie przypomina o pierwszym fragmencie drogi dojazdowej, który się zwija. 
 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że o naprawie odcinka drogi będzie 
pamiętał. Natomiast nowy odcinek drogi był budowany w ubiegłej kadencji i odpowiada 
poprzedni Pan Wójt.  Dodał, że nigdy nie przypisuje sobie zasług innych. 
Odniósł się do rozmowy przed sesją z sołtys wsi Przystajnia Kolonia Panią Ireną Szczepaniak. 
Poinformował, że jest duże zainteresowanie we wszystkich miejscowościach Internetem 
szerokopasmowym. Dodał, że należy złożyć pisemną deklarację.  Zadeklarował swoją pomoc 
oraz pracowników Urzędu Gminy w celu podłączenia szerokopasmowego Internetu na terenie 
gminy Brzeziny. 
 
Radny Sylwester Nowak odnośnie zakładania Kół Gospodyń Wiejskich. Zaproponował 
pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich z budżetu gminy, podobnie jak wspomagane są 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy. 
Drugą sprawą jest odcinek drogi od ronda w kierunku Fajum. A dokładnie naprawienie 
pobocza. Dodał, że ponad dwa lata temu firma energetyczna przekopywała pobocze. Przez 10 
lat co roku płacą 8.000,00 zł tzw. odszkodowania. Dodał, że chyba z tych pieniędzy można 
naprawić pobocze, gdyż droga się już sypie. 
Trzecią sprawą jest  Internet. Zapytał, jakie są koszty przyłączenia? Dodał, że na obecną chwilę 
w Dzięciołach wszyscy chcą ale jak się okaże jakie są to koszty może się to zmienić. 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że podczas podłączenia państwo 
nie ponoszą żadnych kosztów instalacji światłowodowych. Dodał, że będziecie abonentami. 
Abonament wynosi od 50 zł do około 200 zł. 
Poinformował odnośnie poboczy, że przemieszcza się ciężki transport. A drogi są jakie są.  
 
Radny Sylwester Nowak zwrócił uwagę , że firma płaci przez okres 10 lat po 8.000,00 zł. 
Dodał, że pieniądze wpływają. 
 
 Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odniósł się do pierwszego pytania. 
Odpowiedział, że można pomóc Kołom Gospodyń Wiejskich, ale mamy takie podatki a nie 
inne. Dodał, żeby korzystać z projektów, bo to obciąża budżet gminy. 
 
Radny Roman Witoński zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o odcinek drogi Brzeziny – 
Przystajnia, na odcinku Bugaju zjazd w kierunku Aleksandrii w stronę Państwa Rosa jest 
dziura, którą warto zasypać i utwardzić. Dodał, że wystarczy jeden samochód tłucznia. 
Następną sprawą jest, że przy przystanku szkolnym miała być ułożona kostka. Dodał, że nie 
musi być nowa, może być stara z rozbiórki. 
 



  

Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  poinformował, że obejrzy w terenie i skontaktuje 
się z radnym Romanem Witońskim. 
 
Radna Małgorzata Dudkiewicz zapytała o drogę na Zagórną? 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że ta droga jest w planach 
przebudowy dróg powiatowych na odcinku Szkoły Katolickiej w Czempiszu poprzez Zaleśną, 
Pieczyska, Zagórna w kierunku Ostrowa Kaliskiego. Dodał, ze należy czekać. 
 
Radny Jan Niedźwiedź odniósł się do wypowiedzi V-ce Starosty Kaliskiego odnośnie 
chodnika w Aleksandrii o kawałek chodnika od Osiedla za Kościołem do Przystajni, 
Jagodziniec. Głosy mieszkańców, że sporo ludzi tam chodzi. 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że w przyszłym roku będzie 
kontynuacja budowy chodnika w Aleksandrii. Po rozmowie z powiatem może uda się ten 
odcinek chodnika wybudować. 
 
Radny Bogdan Marszałek zwrócił uwagę, że drogi w Piegonisku Wsi są bardzo zaniedbane. 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  odpowiedział, że również planowana jest budowa 
odcinka drogi powiatowej w kierunku Stoku Polskiego. Dodał, ze w tej kadencji temat będzie 
ruszony. 
 
Przewodniczący Rady Karol Bakacz złożył życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych 
świąt w gronie rodziny a Nowo Narodzone Dziecię niech wszystkim Błogosławi. 
 
Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk  zaprosił na spotkanie opłatkowe 21 grudnia  
2018 r. na godz. 18 w GOK-u 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz zamknął obrady 
III sesję Rady Gminy Brzeziny o godz.1550 . 
 
 
Przewodniczący obrad     Protokolant 
 
 
.......................................    ................................................. 


