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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 10.04.2014 r. 
do 28.05.2014 r. 
 
W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami: 
 
1. Zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zaleśna na długości  830 m 

o nawierzchni tłuczniowej. 
Koszty inwestycji: 
- dokumentacja – 6.000,00 zł brutto 
- wykonanie – 65.956,90 zł brutto 
- inspektor nadzoru – 589,86 zł brutto 
Łączne koszty inwestycji 72.546,76 zł brutto. Inwestycję wykonała firma Dromax Usługi 
Drogowo-Budowlane Wojciech Krymarys z Chełmc wyłoniona w drodze zapytania o cenę. 

2. Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wrząca – Zajączki o nawierzchni 
asfaltowej z podbudową tłuczniową na długości 1180 m. 
Koszty inwestycji: 
- dokumentacja – 8.500,00 zł brutto 
- wykonanie – 229.287,99 zł brutto 
- inspektor nadzoru – 2.050,54 zł brutto 
Łącznie koszty inwestycji 239.838,53 zł brutto. Inwestycję wykonała firma KAREX z Kalisza, 
wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. 

3. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę przebudowy nawierzchni drogi 
gminnej w miejscowości Brzeziny – Czempisz firmę SIDROG z Błaszek za kwotę 839.477,40 zł 
brutto. Przewidywany termin podpisania umowy z firmą to początek czerwca, a zakończenie 
inwestycji – początek sierpnia 2014 r. 
Do przetargu zgłosiło się 5 firm.  

4. Podpisana została umowa z ZOK Sp. z o.o. na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny”. 
Do przetargu zgłoszono 8 ofert na wykonanie w/w rozbudowy stacji z rozbieżnością cenową do 
największej wysokości 1.165.936,22 zł. ZOK Sp. z o.o. w Brzezinach inwestycję zrealizuje za 
kwotę 655.964,40 zł brutto. 
Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach – I etap od dnia podpisania umowy do dnia 30 
września 2014 r. II etap od dnia 01 stycznia 2015 do 15 kwietnia 2015 r. 
Łączna wartość inwestycji wyniesie 718.889,40 zł, w tym: 
- dokumentacja projektowa i kosztorysowa wykonana w 2013 r. - 50.430,00 zł 
- lata 2014 – 2015 – 667.959,40 zł, w tym nadzór inwestorski i inwentaryzacja oraz roboty 
budowlane. 

5. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych i powiatowych m.in. w Pieczyskach, Zagórnej, 
Brzezinach, na terenie SP w Sobiesękach wykonywane przez pracowników zatrudnionych w 
ramach prac interwencyjnych. 
Trwają wykoszenia poboczy dróg gminnych przez ZOK Sp. z o.o. na zlecenie gminy Brzeziny. 

6. Dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieczyska. W ramach inwestycji 
zamontowano 25 lamp energooszczędnych przez całą miejscowość za kwotę 22.000,00 zł ze 
środków budżetu gminy. Inwestycję wykonała, w drodze zapytania o cenę, firma ELPROBUD 
Łukasz Juszkiewicz.  

7. W ramach Lidera „Małe Projekty” z PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu poprzez 
wnioski składane do LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski” trwa realizacja wymiany podłogi 
oraz sceny w świetlicy wiejskiej w OSP Aleksandria. 
W ramach środków przekazanych przez Powiat Kaliski oraz gminę Brzeziny w wysokości 
14.000,00 zł wyremontowana zostanie część operacyjna strażnicy OSP Aleksandria. Druhowie 
podjęli się wielu dodatkowych prac fizycznych i organizacyjnych przy remoncie strażnicy. 
Wartość wszystkich prac remontowych przy OSP Aleksandria, biorąc pod uwagę wkład pracy 
fizycznej członków OSP, własny wkład finansowy OSP, środki finansowe powiatu, gminy, ZOW 
ZOSP RP w Poznaniu stanowi kwotę 120.000,00 zł, w tym dofinansowanie unijne w kwocie 
50.000,00 zł. 
W ramach podobnego programu zakończono remont nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Fajum o wartości 40.000,00 zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości 
31.412,06 zł. 
Trwają prace montażowe wyposażenia placu zabaw przy SP w Aleksandrii – projektu 
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zgłoszonego prze gminę Brzeziny w ramach małych projektów z Lidera poprzez LGD 
Stowarzyszenie „Długosz Królewski” o wartości 33.843,45 zł z dofinansowaniem środkami 
unijnymi w kwocie 22.012,00 zł. Wykonawcą placu zabaw jest firma Magic Garden – Daniel 
Gacek z miejscowości Pakość. 

8. W dniu 6 maja 2014 roku, na terenie Zespołu Szkół w Brzezinach, dokonano otwarcia punktu 
edukacyjnego „Bliżej natury". Miejsce to powstało w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, dofinansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przez Powiat Kaliski. 
Gmina Brzeziny natomiast udostępniła miejsca na tablice edukacyjno - informacyjne. Na tablicach 
umieszczone są informacje dotyczące form ochrony przyrody w Polsce, a także oznaczony 
edukacyjny szlak rowerowy. Przedsięwzięcie przewidziało również punkt edukacyjny dla dzieci i 
młodzieży, umożliwiający zapoznanie się z rezerwatami przyrody, tropami zwierząt, 
poznawaniem drzew liściastych i iglastych, budek lęgowych dla ptaków, itp.    

9. W dniu 11 maja 2014 r. odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka, które rozpoczęły się 
uroczystą Mszą Świętą w intencji strażaków żywych i zmarłych w Kościele parafialnym w 
Sobiesękach, pod przewodnictwem Ks.  Kanonika Ryszarda Krawczyńskiego - proboszcza parafii 
Sobiesęki. W ceremonii kościelnej, jak i w Domu Strażaka w Piegonisku-Wsi wzięło udział 13 
delegacji z jednostek OSP z terenu gminy Brzeziny oraz gościnnie z OSP w Stoku Polskim z 
miejską orkiestrą dętą z Błaszek pod  kierownictwem Kapelmistrza Jana Jury. Organizatorami 
uroczystości był Zarząd Gminy ZOSP RP w Brzezinach, Wójt Gminy Brzeziny oraz 
druhny i druhowie z OSP Piegonisko-Wieś na czele z dh Prezesem OSP Zdzisławem 
Figasem - pełniącym funkcję Komendanta Gminnego oraz dowódcy uroczystości, ze 
wsparciem Vice Prezesa OSP Piegonisko-Wieś dh Szymona Janiaka. Podczas 
uroczystości dokonałem podsumowania minionego roku strażackiego oraz ostatnich 
czterech lat w obszarze wykorzystania środków europejskich dla OSP z terenu gminy 
Brzeziny.  Uroczystość Gminnego Dnia Strażaka i patrona Św. Floriana zbiegła się 
bowiem z 10 rocznicą wstąpienia Polski do struktur europejskich.  Druhnom i druhom 
podziękowano za zaangażowanie w działalność organizacyjną, inwestycyjno-gospodarczą 
oraz kulturalną. 

10. W dniu 25 maja 2014 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Na obszarze Gminy 
Brzeziny głosowanie przebiegało w siedmiu obwodowych komisjach wyborczych - nr 1 w 
Brzezinach, nr 2 w Brzezinach, nr 3 w Ostrowie Kaliskim, nr 4 w Dzięciołach, nr 5 w 
Sobiesękach, nr 6 w Aleksandrii, nr 7 w Przystajni. Nie zanotowano przypadków naruszenia ciszy 
wyborczej. Wszystkie protokoły obwodowych komisji wyborczych bez zastrzeżeń zostały 
przyjęte przez Rejonową Komisję Wyborczą. Na terenie Gminy Brzeziny komitety wyborcze 
otrzymały następującą liczbę głosów: 

 Liczba 
głosów 

% 
głosów 
ważnych 

1  Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  24  2.92  
2  Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  6  0.73  

3  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia 
Pracy  

187  22.78  

4  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  230  28.01  
5  Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  14  1.71  
6  Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  16  1.95  
7  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  31  3.78  
8  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  58  7.06  
9  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  255  31.06  
 
Frekwencja wyborcza: 18,36% 
 
 
Wójt opracował projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach: 
 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gminy Brzeziny 
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- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości 
Jagodziniec gm. Brzeziny 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 

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

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

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

- wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
- wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeziny 

 
 
Realizacja uchwał z ostatniej XXXII sesji w sprawie: 
 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 – 
realizowana na bieżąco 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok - realizowana na bieżąco 
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków 

stanowiących fundusz sołecki – rozstrzygnięcie nadzorcze 
- uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy 

Brzeziny – realizowana na bieżąco 
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na 

lata 2012-2020 – realizowana na bieżąco 
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria – realizowana na bieżąco 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych  

w miejscowości Pieczyska i Jagodziniec gm. Brzeziny – realizowana na bieżąco 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jagodziniec gm. 

Brzeziny – realizowana na bieżąco 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia, obręb 

Przystajnia Wieś, gm. Brzeziny – realizowana na bieżąco 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat – realizowana na bieżąco 
- użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny – realizowana na 

bieżąco 
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz zniesienie dotychczasowej 

służebności ustanowionej na działce gruntu – realizowana na bieżąco 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do 

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym – realizowana na bieżąco  

- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  

w Brzezinach za 2013 rok – realizowana na bieżąco 
- stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

wsi Jamnice” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzeziny” – realizowana na bieżąco 

- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice”- 
rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie § 2 ust.9 uchwały 

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Brzeziny – realizowana 
na bieżąco 

 


