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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 30.05.2014 r. 
do 24.06.2014 r. 
 
W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami: 
 
1. Dokonano koszenia rowów przydrożnych i poboczy dróg gminnych na zlecenie gminy przez ZOK 

sp. z o.o. na większości dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania. Kolejne koszenia 
kosiarką na wysięgniku są w trakcie. 

2. Dokończono częściowego remontu dróg gminnych w Jamnicach, Pieczyskach i Moczalcu 
polegających na nawiezieniu tłuczniem, równaniu równiarką. 

3. Zakończono przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na długości 1180 km Wrząca-
Zajączki. Na przebudowanym odcinku wykonano: 
- remont istniejącego podłoża tłuczniowego, 
- kolejną warstwę podłoża tłuczniowego o szerokości 4,5 m oraz nawierzchnię asfaltową o 

szerokości 4 m, 
- pobocze utwardzone z tłucznia 
- niezbędne znaki drogowe. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „Karex” z Kalisza za kwotę 
wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego o wartości 229.287,99 zł brutto. Łączne koszty 
inwestycji wyniosły 239.838,53 zł brutto. Odcinek zakończył ciąg komunikacyjny o łącznej 
długości 2680 m przebiegający przez miejscowość Wrząca o łącznej wartości 587.513,13 zł. W 
dniu 18.06.2014 r. w obecności mieszkańców wsi Wrząca, Zajączki, przedstawicieli władz gminy, 
pracowników urzędu, radnych, sołtysów obu miejscowości i inspektora nadzoru odbyła się 
uroczystość oddania do użytku przedmiotowej inwestycji. Gdyby połączyć wcześniejszą 
inwestycję drogową w miejscowości Zajączki o długości 1202 m z programu przedakcesyjnego 
SAPARD i dofinansowania gminy i przebudowy 5,5 km odcinka Brzeziny-Zajączki w ramach 
powiatowej inwestycji Brzeziny - Godziesze Wielkie - Opatówek z NPPDL to ciąg 
komunikacyjny stanowi łączną długość 9382 m o łącznej wartości 1.337.210,13 zł brutto. Z tej 
kwoty 588.961,78 zł pochodziło ze środków pozabudżetowych – z FOGR Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu i Unii Europejskiej. 

4. Rozpoczęły się prace budowlane przebudowy nawierzchni drogi gminnej Brzeziny - Czempisz na 
długości 2990 m o nawierzchni asfaltowej przez firmę SIDROG z Błaszek za kwotę 839.477,40 zł 
brutto. W dniu 02.06.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 
02.08.2014 r. Łączna wartość inwestycji wyniesie 869.984,92 zł brutto. 

5. Zakończono montaż i rozliczono place zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii oraz przy 
OSP w Ostrowie Kaliskim. Przygotowujemy aneks do umowy na wykonanie placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Aleksandrii do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i wniosek o 
płatność w związku z zakończeniem montażu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie 
Kaliskim, którego beneficjentem jest OSP Ostrów Kaliski. 

6. Rozpoczęły się roboty budowlane przy „Rozbudowie stacji uzdatniania wody w Brzezinach” 
przez ZOK sp. z o.o. w Brzezinach wyłoniony w przetargu nieograniczonym. 

7. Rozpoczęły się prace budowlane prowadzone przez Powiat Kaliski na obiekcie po byłej Szkole 
Podstawowej w Ostrowie Kaliskim z przeznaczeniem na Powiatowy Interwencyjny Dom Dziecka. 
W tym roku zgodnie z planem następują prace termomodernizacyjne budynku wraz z 
modernizacją systemu grzewczego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą pokrycia 
dachowego z częścią konstrukcji dachowej i przebudową budynku gospodarczego z kotłownią w 
ramach dofinansowania z NFOŚ i GW w Warszawie. 

8. Zakończono kolejny etap planowania przestrzennego rozwoju gminy. Kształtowanie polityki 
przestrzennej na terenie gminy w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań 
własnych gminy. W dniu 25.02.2013 r. została zawarta umowa z biurem Urbanistyczno – 
Architektonicznym z Ostrowa Wielkopolskiego prowadzonym przez Marię Jastrzębską na 
opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeziny obejmującego teren położony we wsi Przystajnia - Kolonia, 
Przystajnia, Moczalec dla zlokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
letniskowej. Prace studialne podzielono na pięć etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-
terminowym z wynagrodzeniem 24.300 zł netto + VAT. Zakończył się ostatni etap prac 
planistycznych. Pracownia przedłożyła dokumentację obejmującą: plany w wersji papierowej, 4 
egzemplarze zmian studium w wersji papierowej, 1 komplet zmian studium w wersji cyfrowej. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem o 
charakterze strategicznym, wyrażającym politykę przestrzenną gminy w tym lokalne zasady 
gospodarowania uwzględniające wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

9. W niedzielę 8 czerwca 2014 roku, na terenie ośrodka wypoczynkowego GOSIR w Brzezinach, 
odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w 
Brzezinach oraz Rada Rodziców przy Gimnazjum w Brzezinach. Impreza rozpoczęła się 
występami zespołów dziecięcych, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury: zespołu tańca i 
śpiewu ludowego, tańca towarzyskiego, tańca break dance, hip - hop oraz zespołu gitarowego. 
Następnie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały dzieci z gimnazjum oraz duet wokalno 
gitarowy „Czyżewscy Brothers". Główną atrakcją festynu była grupa „WERTINI". Zaproszone 
animatorki wraz z gośćmi specjalnymi - postaciami z bajek: myszką Minnie i królikiem Buksem 
zaprezentowały show pod hasłem „Bajkowa podróż dookoła świata", zapraszając do zabawy 
dzieci, a także ich rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz ratownictwa 
drogowego, przygotowany przez Jednostkę Operacyjno-Techniczną OSP Brzeziny. Atrakcją 
imprezy były również zawody wędkarskie dla najmłodszych, których organizacją zajęło się Koło 
Wędkarskie z Brzezin. 

10. W dniu 13 czerwca 2014 r. na terenie kąpieliska GOSiR w Brzezinach odbył się festyn z okazji 
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Imprezę zorganizowano w ramach projektu systemowego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu „Bądźmy razem" przy współorganizacji 
partnera projektu - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach. Głównym punktem 
programu zaplanowanego podczas festynu był występ aktorów Teatru Kubika ze Szczecina, 
którzy poprowadzili całą imprezę. Teatr Kubika przygotował także pokaz gigantycznych baniek 
mydlanych, naukę chodzenia na szczudłach oraz żonglowania, a także malowanie twarzy. W 
spotkaniu wzięły udział dzieci z Punktów Integracyjnych z miejscowości Brzeziny, Dzięcioły, 
Sobiesęki i Pieczyska. Organizatorami festynu byli Wójt Gminy Brzeziny, Kierownik GOPS  
w Brzezinach oraz Dyrektor PCPR w Kaliszu. 

11. W dniu 22 czerwca 2014 r. w Zagórnej odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału ZOSP RP w Brzezinach , Wójt Gminy Brzeziny 
Krzysztof Niedźwiedzki oraz  Zarząd OSP Zagórna reprezentowany przez Prezesa Zarządu dh 
Tomasza  Dorucha i Naczelnika, V-ce Prezesa Piotra Jangasa. 
W rywalizacji wzięło udział w sumie 21 drużyn pożarniczych reprezentujących 12 jednostek  
Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy - ponad 180  zawodniczek i zawodników w 
dwóch kategoriach wiekowych. 
W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych do lat 16-CTiV  -  wystąpiło 7 drużyn w tym 4 
męskie i 3  żeńskie. 
W kategorii powyżej  lat 16 -  14 drużyn w tym 2 kobiece i 12 drużyn męskich-kat A. 
Mimo kilku przerw spowodowanych opadami deszczu udało się doprowadzić zawody do finału 
dzięki dużemu zaangażowaniu gospodarzy i członków komisji  sędziowskiej. 
Na zawodach byli przedstawiciele lokalnego samorządu:Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki, Z-
ca Zbigniew Słodowy , Sekretarz Marian Kasperski, Skarbnik – Ewa Wabnik , Radni Gminy: 
Andrzej Dulnik, Stanisław Walaszczyk, Sylwester Nowak oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Karol Bakacz.  
Obecni byli też członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego  na czele z dh Prezesem Krzysztofem 
Nosalem- Starostą Kaliskim oraz  Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Brzezinach, Prezesi i 
Naczelnicy z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Brzeziny wraz Prezesem ZOG ZOSP 
RP w Brzezinach dh Rochem Puchałą. 
Dowódcą Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych z ramienia ZOG ZOSP RP w 
Brzezinach był członek Zarządu Oddziału Gminnego  na co dzień Prezes OSP  Aleksandria i 
członek ZOP  ZOSP  RP w Kaliszu dh Ryszard Wierucki. 

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco: 
 

Młodzieżowa żeńska drużyna pożarnicza wg regulaminu CTiF 
 

1 miejsce OSP Aleksandria z wynikiem łącznym 1036 pkt. 
2 miejsce OSP Czempisz z wynikiem łącznym 1017 pkt. 
3 miejsce OSP Ostrów Kaliski z wynikiem łącznym 965 pkt. 
 

Młodzieżowa męska drużyna pożarnicza wg regulaminu CTiF 
 

1 miejsce OSP Aleksandria z wynikiem łącznym 1036 pkt. 
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2 miejsce OSP Zajaczki z wynikiem łącznym 1034 pkt. 
3 miejsce OSP Czempisz z wynikiem łącznym 1014 pkt. 
4 miejsce OSP Pieczyska z wynikiem łącznym 977 pkt. 
 

Kobiece drużyny pożarnicze grupy C 
 

1 miejsce OSP Aleksandria z wynikiem łącznym 137 pkt. 
2 miejsce OSP Pieczyska z wynikiem łącznym 140 pkt. 
 

Męskie drużyny pożarnicze grupy A 
 

1 miejsce OSP Aleksandria z wynikiem łącznym 100,5 pkt. 
2 miejsce OSP Pieczyska z wynikiem łącznym 103,5 pkt. 
3 miejsce OSP Fajum z wynikiem łącznym 113 pkt. 
4 miejsce OSP Brzeziny z wynikiem łącznym 115 pkt. 
5 miejsce OSP Zajączki z wynikiem łącznym 115,5 pkt. 
6 miejsce OSP Dzięcioły z wynikiem łącznym 125,5 pkt. 
7 miejsce OSP Ostrów Kaliski z wynikiem łącznym 130,5 pkt. 
8 miejsce OSP Świerczyna z wynikiem łącznym 132,5 pkt. 
9 miejsce OSP Zagórna z wynikiem łącznym 140 pkt. 
10 miejsce OSP Czempisz z wynikiem łącznym 144 pkt. 
11 miejsce OSP Piegonisko-Wieś z wynikiem łącznym 145,5 pkt. 
12 miejsce OSP Sobiesęki z wynikiem łącznym 335 pkt.  
 
 
Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Kultury  i Gminnego O środka Sportu i Rekreacji 
w Brzezinach 
 
W wymienionym okresie odbywały się cykliczne zajęcia dla zespołów, sekcji i grup działających 
 przy GOK Brzeziny: 
- Zespół Pieśni Brzezinianki                                          
- Kapela Ludowa Brzeziny                                           
- sekcja plastyczna                                                      
- nauka gry na gitarze                                                    
- taniec nowoczesny (HIP-HOP)    
- taniec break dance                                                     
- taniec towarzyski                                                        
- taniec zumba z elementami aerobiku dla dorosłych   
- sekcja śpiewu i tańca ludowego                                  
- sekcja rzeźbiarska                                                       
- klub emeryta i rencisty                                                           
- świetlica integracyjna    
                                          
 Ponadto odbyły się następujące wydarzenia kulturalne:  

      
Kwiecień 

1. Rozstrzygnięcie konkursu pn: „Tradycje Wielkanocne” połączonym z wystawą prac 
konkursowych w Kościele Parafialnym w Brzezinach. 

2. Finał akcji „Zaczytani” i przekazanie  366 książek, bajek DVD oraz gier planszowych małym 
pacjentom Szpitala w Ostrowie Wlkp.  

3. Spotkanie autorskie z pisarką Iwoną Kienzler. 
4. „O Śpiącej Królewnie inaczej” – dwa spotkania  dla klas I SP w Brzezinach. 
5. „Spotkania z pasjami” – cykl internetowych spotkań dla seniorów. Gościem pierwszego był 

aktor i twórca teatru „Kamienica” Emilian Kamiński . 

Maj 
1. Udział zespołów tanecznych w X Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych w 

Liskowie Zespół tańca towarzyskiego REMIX z GOK Brzeziny zdobył II miejsce  w 
swojej kategorii. 
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2. Udział Zespołu Pieśni Brzezinianki i Kapeli Ludowej Brzeziny w Biesiadzie Folkloru po 
Sieradzku w parku   etnograficznym w Sieradzu. 

3. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 1 – 8 maja: 

- „Mamusia dla Koko” – spotkanie edukacyjne dla pierwszoklasistów z wych. Marią 
Marucha. Przygotowanie upominków z okazji  Dania Matki, 

- „Mamusia dla Koko”  – spotkanie edukacyjne dla pierwszoklasistów z wych. 
Urszulą Urbańską, 

- „Spotkania z pasjami ‘’– internetowe spotkanie seniorów z najstarszą w Polsce 
instruktorką Urszulą Szczurek, 

- „Dżej Dżej na Antypodach” – spotkanie dla gimnazjalistów z Jackiem 
Jędrzejakiem muzykiem, basistą zespołu Big Cyc, autorem książki podróżniczej 
„Kontrabas i bumerang" 

- „Mieszkańcy łąk i ogrodów” – spotkanie edukacyjne dla klasy II SP w Brzezinach 
z wych. Małgorzatą Góralczyk. 

 
Czerwiec 
 

1. Organizacja Gminnego Dnia Dziecka. Festyn odbył się na terenie GOSiR-u Brzeziny. 
Współorganizatorami imprezy była Rada Rodziców przy Gimnazjum w Brzezinach oraz 
Gminna Komisja ds. RPA. 

2. Udział Zespołu Pieśni Brzezinianki  i Kapeli Ludowej Brzeziny w Estradzie Folkloru Ziemi 
Kaliskiej w Gorzycach Wielkich 

3. Udział w organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Zagórnej. 
4. Spotkania z pasjami – internetowe spotkanie seniorów z aktorem Jerzym Kryszakiem 
5. XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – cykl spotkań dla klas I- III SP w Brzezinach: 

- Inauguracja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom z udziałem Wójta Gminy 
Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego oraz przedstawienie dla przedszkolaków w 
wykonaniu klasy  II SP w Brzezinach pt. „Kopciuszek szuka księcia”, 

- spotkanie z przedstawicielem  Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Dzieciom 
czytał starszy ogniomistrz Rafał Gaweł, 

- spotkanie z Panią ochroniarz  i głośne czytanie w wykonaniu Pani Agnieszki  
Krzyżaniak, 

- spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej w Kaliszu. Dzieciom czytał starszy 
posterunkowy Przemysław Zaleśny, 

- spotkanie z żołnierzem. Dzieciom czytał chorąży Sławomir Szmaj z 32 Bazy 
Lotniczej w Łasku, 

- spotkanie z pracownikiem Poczty Polskiej. Dzieciom czytała naczelnik Urzędu Poczty 
Polskiej w Brzezinach  Renata Szulc, 

- spotkanie z leśnikiem. Dzieciom czytał podleśniczy Leśnictwa Brzeziny Łukasz 
Wyrzykowski. 

 
6. Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci, Elizą Piotrowską oraz uroczyste pasowanie na 

czytelnika uczniów klas II SP w Brzezinach oraz klas II-III SP w Dzięciołach. 
7. Dzień Ojca – spotkanie z kl. II SP w Brzezinach z udziałem chorążego Sławomira  Szmaja  z 

32 Bazy Lotniczej  w Łasku. 
8. Udział w 29 Konkursie Plastycznym Świat Dziecka,  Kalisz 2014  organizowany przez 

Galerię Sztuki Współczesnej im. Jana Tarasina w Kaliszu. Na konkurs nadesłano 767 prac. 
Między innymi wyróżnienia otrzymały dzieci z pracowni GOK : 

- Paulina Wiertelak  
- Aleksandra Włodarczyk 
- Martyna Krawczyń 
- Amelia Przybył 

W okresie sprawozdawczym Bibliotekę Publiczną w Brzezinach odwiedziło 1054 osoby, które 
wypożyczyły  2504  książek.  Zarejestrowano także 98 nowych czytelników.  
 
 
Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Brzezinach 
 
W powyższym okresie w Ośrodku złożono 121 wniosków, w tym: 
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- 27 wniosków o pomoc finansową, 
- 1 wniosek o dożywianie dzieci w szkole, 
- 4 wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 
- 14 wniosków o zasiłek rodzinny z dodatkami, 
- 8 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, 
- 6 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 
- 10 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 
- 19 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, 
- 1 wniosek o przyznanie nowej opiekunki domowej, 
- 1 wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
- 30 wniosków od innych instytucji 
- na komisję lekarską w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności skierowano 5 osób 

 
W wyżej wymienionym okresie wypłacono: 

- zasiłki okresowe dla 10 rodzin na kwotę – 6.292,06 zł, 
- zasiłki celowe dla 20 rodzin na kwotę – 3.650,00 zł 
- miesięcznie Ośrodek wypłaca zasiłki dla 28 osób na łączną kwotę – 13.793,22 zł 
- usługami opiekuńczymi objętych jest 12 osób, 
- świadczenia rodzinne w omawianym okresie wypłacono na łączną kwotę 392.114,00 zł i 

wydano 48 decyzji, 
- z funduszu alimentacyjnego wypłacono kwotę 39.760,00 zł, 
- w ramach projektu systemowego „Bądźmy razem” zorganizowano wspólnie z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
 
 
Wójt opracował projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach: 
 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2026 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 
lat 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne gminy Brzeziny na okres 1 roku 

- zmiany uchwały nr 314/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości minimalnej 
stawki czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntów wchodzących w skład zasobów 
komunalnych Gminy 

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie Gminy 
Brzeziny 

- w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeziny” 

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym 

 
 
Realizacja uchwał z ostatniej XXXIII sesji w sprawie: 
 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2026 – 
realizowana na bieżąco  

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok – realizowana na bieżąco 
- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gminy Brzeziny – realizowana na bieżąco 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości 

Jagodziniec gm. Brzeziny – realizowana na bieżąco 
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- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat – realizowana na bieżąco 

- wyrażenia zgody na sprzedaż lokali gospodarczych położonych w miejscowości Brzeziny 
gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej – realizowana na bieżąco 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia 
Folwark gm. Brzeziny – realizowana na bieżąco 

- zmiany Uchwały Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 2009 r. w 
sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzezinach – 
realizowana na bieżąco 

- wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

- wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach – 
realizowana na bieżąco 

- nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny - opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego  


