
P R O T O K Ó Ł   Nr IV/18 

z sesji Rady Gminy Brzeziny 

 

odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach  

ul. 1000-lecia 10. 

 

Sesję rozpoczęto o godz.830. Obecnych radnych według załączonej listy obecności 12.  

 

Przewodniczący obrad – Karol Bakacz 

Protokolant – Danuta Waliszewska 

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

 

1. Marek Cieślarczyk– Wójt Gminy Brzeziny 

2. Marian Kasperski -  Sekretarz Gminy 

3. Ewa Wabnik - Skarbnik Gminy 

4. 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) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 -2030 

7) Uchwalenie  budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok. 

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej. 

3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 

4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych  

w opiniach komisji stałych 

5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich 

przegłosowanie. 

6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. 

7) Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej. 

8) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 - przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, 

9) Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy. 

10) Odpowiedzi na interpelacje . 

11) Wolne wnioski i informacje. 

12) Zakończenie obrad.   



  

 

Ad.1. 

 

Otwarcia IV sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Karol Bakacz. Powitał gości 

przybyłych na sesję Rady Gminy, oraz radnych, sołtysów, wójta, skarbnika gminy, sekretarza 

gminy.  

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany do w/w 

porządku na dodaniu w pkt.7 projektów uchwał w sprawach: 

 

 - Zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026.   

 

Do w/w porządku obrad nie wniesiono uwag. 

 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

 

Porządek obrad został przyjęty 12 głosami za. 

 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz - stwierdził, że na ogólny stan Rady Gminy – 15,  

w obradach sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

 

Ad2 

 

Na sekretarza sesji zaproponowano radnego Krzysztofa Krawczyka 

Zaproponowany radny został wybrany sekretarzem sesji 12 głosami za. 

 

Ad.3 

 

Przewodniczący obrad poinformował że, protokół nr III/18 z ostatniej sesji 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 12 głosami za. 

 

Ad.4 

 

 Komisje nie obradowały w w/w okresie. 

 

Ad.5 

 

Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk  przedstawił sprawozdanie za okres 

międzysesyjny: 

 

1. Zakończono budowę chodnika przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach na długości 140 m. 

Zadanie zostało wykonane przez Usługi Brukarskie Dominik Owczarek z Godziesz. 

Pomalowano pasy dla pieszych oraz ustawiono znaki ostrzegawcze. Całkowita 

wartość inwestycji wyniosła 59.919,00 zł brutto.  W tym dokumentacja 6.000,00 zł., 

wykonawstwo 52.919,00 zł oraz inspektor nadzoru 1.000,00 zł. 



  

2. Zakończono inwestycję Otwarta Strefa Aktywności przy Gimnazjum w Brzezinach. 

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo 

Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowej OSA 2018. W ramach tego zadania 

wyposażono Otwarta Strefę Aktywności w następujące elementy. 

a) strefa siłowni plenerowej: wyciąg górny + wyciskanie siedząc,  prostownik pleców 

+ duże koło tai chi,  orbitrek + biegacz, podciąg nóg + twister, wioślarz + wahadło, 

prasa nożna + rowerek;  

b) strefa relaksu: stół do tenisa stołowego z materiału SMC, stół stalowy do gry  

w szachy, ławka stalowa z oparciem, kosz na śmieci, tablica informacyjna, nasadzenia 

drzew.  

Wykonawcą była firma: HERKULES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka  komandytowa, ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów.   Całkowita wartość 

inwestycji wynosi: 61.489,55 zł w tym: 3.690,00 zł- dokumentacja projektowo-

kosztorysowa, 57.299,55zł - dostawa wraz z montażem, 500,00 zł - nadzór inwestorski  

Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 26.200,00 

zł. 

3. Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Jamnice”. Zakres robót budowlanych obejmował roboty przygotowawcze, 

wyrównanie profilu jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni na długości 1146 mb masą 

mineralno – asfaltową wraz z wykonaniem poboczy oraz elementami 

bezpieczeństwa(w tym wykonanie barier ochronnych na długości 56 m oraz 9 szt. 

znaków drogowych). Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo 

Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” z Kalisza.  Całkowita wartość inwestycji: 

347.345,87 zł brutto w tym:  16.000,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 

326.845,87 – roboty budowlane,   4.500,00  – nadzór inwestorski. 

4. Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu 

publicznego we wsi Jagodziniec”. Zakres robót budowlanych obejmował roboty 

przygotowawcze, wykonanie przepustów pod drogą, roboty nawierzchniowe  

z kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na długości 490 mb. 

Wykonawcą robót budowlanych będzie firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-

Inżynieryjne „KAREX” z Kalisza z/s Ociąż. Termin wykonania przedmiotowego 

zadania przewidziany był do dnia 05.12.2018 r. Całkowita wartość inwestycji 

wyniesie: 159.198,43 zł brutto w tym:  8.610,00 – dokumentacja projektowo-

kosztorysowa, 147.088,43 – roboty budowlane,   3.500,00  – nadzór inwestorski. 

Dofinansowania Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 

Kalisz  – 60.000,00 zł. 

5. Zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Aleksandria”. Zakres robót budowlanych obejmował roboty przygotowawcze, 

wyrównanie profilu jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego na 

długości 835 mb wraz z wykonaniem poboczy. Wykonawcą robót budowlanych była 

firma: „DROMAX” Usługi Drogowo – Budowlane Wojciech Krymarys  Chełmce,   

Opatówek. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 164.120,64 zł brutto w tym: 

12.000,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa , 149.620,64 – roboty budowlane 

2.500,00  – nadzór inwestorski. Ponadto wykonano Remont drogi gminnej  

w miejscowości Aleksandria na długości 730 mb, szerokości 3,5 m. Zakres robót 

obejmował: profilowanie podłoża oraz wykonanie warstwy z kruszywa łamanego  

o grubości 5 cm. Wartość remontu wyniosła 43.000,00 zł. brutto. 

6. Zakończenie kolejnego etapu zadania pn.” Budowa oświetlenia ulicznego osiedla 

budownictwa jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Brzezinach”. Zakres robót 

budowlanych obejmował roboty budowlane linii kablowej w tym m.in. montaż  

i stawianie słupów oświetleniowych 8 m – 13 szt., montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego na słupie LED – 13 szt.), montaż uziemienia słupa. Wykonawcą robót 



  

budowlanych była firma: ELPROBUD Łukasz Juszkiewicz Czempisza gm.  Brzeziny. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 72.889,80 zł brutto 

w tym: 369,00 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa 71.290,80 – roboty 

budowlane   1.230,00  – nadzór inwestorski. 

7. Został rozstrzygnięty przetarg na „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu 

dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów 

miesięcznych w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w dni nauki szkolnej" 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: P.H.U. TRANSMAR Usługi Transportowe 

Mariusz Wrzosek z Czajkowa. Cena przedstawiona w ofercie wynosi: cena brutto: 

239.144,40 zł. 

8. W dniu 27. 12. 2018 r. został ogłoszony przetarg pn. „Świadczenie usług w zakresie 

dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek 

oświatowych”. Najkorzystniejsza oferta: TAXI OSOBOWE Nr 373 Daniel Lipiński  

z Kalisza. Kwota brutto 155.000,00 zł.   

9. W dniach 13-14 grudnia 2018 r. Wójt uczestniczył w dwudniowym szkoleniu Wójtów 

i Burmistrzów organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych. 

10. W dniu 16 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Brzezinach, gdzie ustalono harmonogram walnych zebrań   

w poszczególnych jednostkach OSP z terenu Gminy Brzeziny. 

11. W dniu 17 grudnia 2018 r. w Godzieszach odbyło się posiedzenie Rady Aglomeracji 

Kalisko Ostrowskiej.  Dodał, że wzrasta opłata członkowska z 0,50 zł na 1,00 zł. od 

jednego mieszkańca. 

12. W dniu 12 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Prezesem PUK. Dodał, że wzrosną 

koszty odbioru śmieci  od indywidualnych dostawców około 4.500 zł – 5.000 zł 

miesięcznie. 

13. W dniach od 17 – 21 grudnia Wójt uczestniczył w spotkaniach opłatkowych m.in w 

Przedszkolu, w Szkołach Podstawowych, Stowarzyszeniu LGC Długosz Królewski, 

Caritas Ostrów Kaliski, oraz 21 grudnia z Posłem na Sejm J. Kozłowskim. 

14. W dniach od 23 listopada do 28 grudnia 2018 r. pełnił obowiązki Wójta: spotkania 

służbowe, rozwiązywanie z pracownikami Urzędu Gminy bieżące problemy urzędu. 

Dodał, że w trakcie pracy wyszły sprawy, które nie były podpisywane, tylko umowy 

były sporządzane ustnie. Np. sprawa ronda w miejscowości Fajum. Dodał, że 

właściciel terenu słusznie zwrócił się, gdyż przez 8 lat nie miał płaconej dzierżawy za 

ten teren, natomiast od 6 lat naliczono podatek od utwardzonej powierzchni. Dodał, że 

27 grudnia odbyło się spotkanie w kwestii ugody prawnej. Również w budynku 

weterynarii były ustne ustalenia, nieformalne. Dzierżawcy poczynili remonty  

w konsekwencji zniesienia czynszu. Dodał, że również będzie problem z wysypiskiem 

koło piekarni. Dodał, że powinna usunąć firma, która budowała rondo, jednak były 

ustalenia ustne, że jako gmina zagospodaruje pozostałości po budowie ronda. 

Poinformował również o kosztach związanych ze starą inwestycją 

„Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach.”. 

Poinformował, że pełniąc rolę Wójta Gminy Brzeziny będzie się starał nie zawierać 

nieformalnych umów, ustaleń  z prywatnymi osobami, przedsiębiorcami  

i dzierżawcami. 
 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Brzeziny zostało przyjęte 12 

głosami za. 

 

Przewodniczący obrad Karol Bakacz ogłosił 10 – cio minutową przerwę. 

 

Radna Małgorzata Dudkiewicz przybyła  na obrady sesji o godz. 915 

 



  

Ad. 6 

 

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 – 2030. 

 

Projekt uchwały nr IV/12/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzeziny na lata 2019 – 2030 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 

 

Uchwałę Nr SO-97/53/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu z dnia  grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Brzeziny przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. Uchwała 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 – 2030. 

Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 

wywołani kolejno z listy obecności: 

 

1. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 

2. Radny Józef Skoczylas – głosował za 

3. Radny Hieronim Molka – głosował za 

4 Radna Żaneta Pławiak Baś – głosowała za 

5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 

6. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 

7. Radna Małgorzata Dudkiewicz– głosowała za 

8. Radny Karol Bakacz – głosował za 

9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 

10. Radny Bogdan Marszałek – głosował za 

11. Radny Roman Witoński głosował za 

12. Radny Kamila Lewandowska – głosował za 

13. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

  

Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018– 2026 

została podjęta 13 głosami za. 

 

Ad.7 

 

 Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok. 

 

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

 

Projekt uchwały nr IV/13/20218  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2019 

rok wraz z uzasadnieniem przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 

 

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. 

 

Opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 

2018 roku  Uchwała Nr SO – 092/53/10/Ln/2018 w sprawie wyrażania opinii o projekcie 

uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Brzeziny na 

2019  rok przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 

Opinia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 



  

3) Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 

 

Opinię Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów o projekcie budżetu na 2019 rok przeczytał 

Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas. Opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

4) Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych. 

 

Komisje stałe Rady Gminy Brzeziny w swych opiniach nie zawarły żadnych wniosków. 

 

Wójt Gminy Brzeziny  Marek Cieślarczyk w związku z brakiem wniosków komisji nie 

odniósł się do wniosków  komisji stałych. Natomiast podziękował w imieniu swoim i Pani 

Skarbnik radnym wszystkich komisji za odpowiedzialne podejście do budżetu na 2019 rok. 

Dodał, że to bardzo trudny budżet . 

 

5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie. 

 

Autopoprawki do projektu budżetu na 2019 rok przeczytała Ewa Wabnik – Skarbnik Gminy. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

6) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie imienne. 

 

 1. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 

2. Radny Józef Skoczylas – głosował za 

3. Radny Hieronim Molka – głosował za 

4 Radna Żaneta Pławiak Baś – głosowała za 

5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 

6. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 

7. Radna Małgorzata Dudkiewicz– głosowała za 

8. Radny Karol Bakacz – głosował za 

9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 

10. Radny Bogdan Marszałek – głosował za 

11. Radny Roman Witoński głosował za 

12. Radny Kamila Lewandowska – głosował za 

13. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 

Nie wniesiono poprawek, w związku z tym nie było dyskusji. 

 

Za przyjęciem autopoprawek głosowało 13 radnych. 

 

Wójt podziękował Radzie Gminy, współpracownikom, sołtysom za wsparcie w działaniach, 

zamierzeniach i realizacji inwestycji. 

 

 7) Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej. 

 

 Przewodniczący Rady Karol Bakacz dodał, że to bardzo odważny lecz z pewnymi 

niewiadomymi budżet. Dodał, że nie wiemy ile będzie ostatecznie kosztowała oczyszczalnia? 

Zwrócił się do Radnych Gminy o bardzo mądre i rozsądne podejście do budżetu. 

Zadeklarował, że wraz z radnymi dołoży wszelkich starań, aby budżet  został zrealizowany. 

Podziękował Pani Skarbnik za przygotowanie budżetu. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Roman Witoński poinformował, że Radni Klubu Dla 

Gminy Brzeziny przyjęli budżet na 2019 rok bez poprawek i jednogłośnie. 



  

 

Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Karol Bakacz poddał pod głosowanie imienne 

uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2019 rok. 

 

 1. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 

2. Radny Józef Skoczylas – głosował za 

3. Radny Hieronim Molka – głosował za 

4 Radna Żaneta Pławiak Baś – głosowała za 

5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 

6. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 

7. Radna Małgorzata Dudkiewicz– głosowała za 

8. Radny Karol Bakacz – głosował za 

9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 

10. Radny Bogdan Marszałek – głosował za 

11. Radny Roman Witoński głosował za 

12. Radny Kamila Lewandowska – głosował za 

13. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

 

Uchwała Nr IV/13/2018  Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2019 rok została podjęta 13 głosami za. 

 

 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz pogratulował Wójtowi przyjęcia budżetu na 2019 rok, 

wyraził nadzieję na jego realizację. 

 

Ad.8 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

 

▪ zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok 

 

Projekt w/w uchwały Nr IV/14/2018 przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 

wywołani kolejno z listy obecności: 

 

 1. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 

2. Radny Józef Skoczylas – głosował za 

3. Radny Hieronim Molka – głosował za 

4 Radna Żaneta Pławiak Baś – głosowała za 

5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 

6. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 

7. Radna Małgorzata Dudkiewicz– głosowała za 

8. Radny Karol Bakacz – głosował za 

9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 

10. Radny Bogdan Marszałek – głosował za 

11. Radny Roman Witoński głosował za 

12. Radny Kamila Lewandowska – głosował za 

13. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

  

Uchwała Nr IV/14/2018  Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok została podjęta 13 głosami za. 



  

 

 

▪ Uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018-

2026 

 

Projekt w/w uchwały Nr IV/15/2018  przeczytała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod dyskusję projekt w/w uchwały. 

Nie było pytań ani uwag do w/w projektu. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie imienne w/w projekt uchwały. Radni zostali 

wywołani kolejno z listy obecności: 

 

1. Radny Jan Niedźwiedź – głosował za 

2. Radny Józef Skoczylas – głosował za 

3. Radny Hieronim Molka – głosował za 

4 Radna Żaneta Pławiak Baś – głosowała za 

5. Radny Sylwester Nowak – głosował za 

6. Radny Stanisław Walaszczyk – głosował za 

7. Radna Małgorzata Dudkiewicz– głosowała za 

8. Radny Karol Bakacz – głosował za 

9. Radny Maciej Maksajdowski – głosował za 

10. Radny Bogdan Marszałek – głosował za 

11. Radny Roman Witoński głosował za 

12. Radny Kamila Lewandowska – głosował za 

13. Radny Krzysztof Krawczyk – głosował za 

   

Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: 

uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018-2026 została 

podjęta 13 głosami za. 

 

▪ przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, 

 

Projekt w/w uchwały Nr IV/16/2018 przeczytał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny 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 IV/16/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, została podjęta 13 głosami za. 

 

Ad. 9, 10, 11  

 

Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak przekazała informację, że w dniu 13 grudnia 2018 

roku odbyło się kolejne posiedzenie Izb Rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych  

w Opatówku. Na posiedzeniu prelegentami byli: Pan Marek Janiak Dyrektor Zespołu Szkół,  

oraz Pani Wioletta Przybylska Dyrektor Promocji Rady Powiatu Kaliskiego. Pan Marek 

Janiak przybliżył tematykę swojej szkoły, kierunki wykształcenia zawodowego oraz kierunki 

kursów można zdobyć w w/w szkole. Natomiast pani Wioletta Przybylska przybliżyła 

tematykę pracy  Kół Wiejskich. Zwróciła się do Wójta Gminy, aby zwrócił uwagę na nowo 



  

wybudowana drogę od drogi powiatowej w stronę Jamnic. Dodała, że ta droga była 

utwardzona tłuczniem i jej zdaniem w ramach gwarancji powinna być poprawiona. 

Sołtys wsi Czempisz Grażyna Misiak w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolników życzenia 

Szczęśliwego Nowego Roku 2019. 

 

Radny powiatu Kaliskiego Robert Marszałek pogratulował uchwalenia budżetu Gminy 

brzeziny na 2019 rok. Dodał, że w dniu wczorajszym Rada Powiatu kaliskiego również 

jednogłośnie uchwaliła budżet na przyszły rok. Zaznaczył, że jeśli budżet jest jednogłośnie 

przyjmowany to dobrze wróży. Dodał, że budżet to plan, pewne zobowiązania, zamierzenia. 

Życzył, aby to, co zostało w budżecie zawarte udało się zrealizować bez żadnych problemów.  

Złożył życzenia na przyszły 2019 rok, dużo zdrowia, spokoju, pogody ducha, radości. Aby 

przyszły rok przyniósł więcej dobrego niż złego. 

 

Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk  odniósł się do słów sołtys wsi Czempisz 

Grażyny Misiak, że zajmie się przedmiotową drogą. Dołączył się do życzeń Radnego Powiatu 

Kaliskiego Roberta Marszałka oraz sołtys Grażyny Misiak. Złożył również życzenia 

solenizantom: Sylwestrowi Nowak i Sylwestrowi Adamus. 

 

Sołtys wsi Zajączki Halina Jasińska w imieniu Pana Posła Jerzego Kozłowskiego  

i Asystenta Pana Pawła Raczaka poinformowała, że jest możliwość zorganizowania 

wycieczki do Sejmu. Koszt wycieczki około 100 zł. Chętnych zaprasza do wpisywania się na 

przygotowaną listę. 

 

Przewodniczący Rady Karol Bakacz poinformował, że zmarła teściowa Radnego Pana 

Leona Łaskiego. Pogrzeb w niedzielę 30 grudnia o godz. 1400 .  

Złożył życzenia na Nowy Rok zdrowia, pogody ducha, zadowolenia, spełnienia najskrytszych 

marzeń i planów. 

 

Ad.12 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady IV sesji Rady 

Gminy Brzeziny o godz. 1005. 

 

 

 

 

Przewodniczący obrad     Protokolant 

 

 

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

 


