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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 09.08.2014 r. 
do 15.09.2014 r. 
 
W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami: 
 
1. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej polegające na 

usuwaniu drzew, krzewów, trawy i śmieci, szczególnie miejsca w okolicach przystanków i miejsc 
niebezpiecznych. Prace zostały w części wykonane w Świerczynie, Brzezinach, Zaleśnej. ZOK sp. 
z o.o. w Brzezinach na zlecenie gminy dokonuje koszenia poboczy dróg gminnych. Koszenie 
zostało wykonane na drodze gminnej w Dzięciołach, Fajum, Wrzącej, Zaleśnej, Jagodzińcu, 
Piegonisku-Pustkowiu, Pieczyskach, Zagórnej, Aleksandrii. 

2. Zakończono przebudowę drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Fajum. 
Przedmiot zamówienia obejmował odcinek drogi gminnej o długości 575 m z nawierzchni 
tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową wraz z wykonaniem poboczy i uzupełnieniem podbudowy 
z kruszywa łamanego twardego. Wykonawca robót budowlanych była firma SIDROG sp. z o.o. z 
Błaszek za kwotę 71.398,43 zł brutto. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 78.036,95 zł brutto 
w tym 6.000 zł dofinansowanie Nadleśnictwa Kalisz za wykonanie dokumentacji. 

3. Trwają przygotowania i uzgodnienia do realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 4629P w 
miejscowości Brzeziny od drogi wojewódzkiej do szkółki leśnej w Brzezinach. Gmina udzieli 
Powiatowi Kaliskiemu, jako wypełnienie zobowiązania zawartej umowy na realizację 
przedmiotowego zadania dotacji celowej w wysokości 157.200 zł co stanowi 25% wartości 
inwestycji, pozostałe środki będą pochodziły z Powiatu Kaliskiego – 25% wartości inwestycji oraz 
z Nadleśnictwa Kalisz – 50% wartości inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nastąpi 
jeszcze w tym roku. Gmina Brzeziny opracowała i sfinansowała dokumentację techniczna na 
odcinku 990 m wraz z chodnikiem. Łączna wartość kosztorysowa zadania wynosi 625 tys zł. 

4. W dniu 15.09.2014 r. podpisałem umowę z Wykonawcą firmą ENERGIA.pl Łucja Nijakowska – 
Smółka z Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja studni głębinowej, 
przebudowy , odbudowy i podłączenia studni głębinowej i budowy małej stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Fajum z wynagrodzeniem 15.000 zł brutto. 

5. Trwają przygotowania projektowe i uzgodnienia zakresu przebudowy ciągu dróg powiatowych: 
drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny – Rożenno w partnerstwie z Gmina Godziesze Wielkie oraz 
Gminą Brzeziny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój. Przewidywany termin realizacji przypada na rok 2015. Do 
końca września Powiat Kaliski, jako beneficjent i realizator zadania musi opracować i złożyć 
wniosek. Po tym okresie nastąpi weryfikacja i ocena wniosku przez specjalną komisję. 

6. Trwają prace projektowe przebudowy drogi gminnej w Aleksandrii o nawierzchni asfaltowej na 
długości 540 m w okolicy Szkoły Podstawowej. Wstępna kalkulacja kosztów przebudowy w/w 
odcinka drogi szacowana jest na kwotę 127 tys zł. 

7. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przeprowadzili kontrolę realizacji zadań 
polegających na: wyposażeniu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Aleksandrii, utwardzeniu 
placu przed świetlicą wiejską w Fajum, wyposażeniu placu zabaw przy świetlicy OSP w Ostrowie 
Kaliskim. Wyniki kontroli przeprowadzonych inwestycji w ramach „Małych projektów” ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, składanych przez Gminę Brzeziny i 
stowarzyszenia strażackie nie wykazały uchybień i następują zwroty środków z ARiMR dla 
beneficjentów. Wnioski realizowane były poprzez LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski”. 
OSP Aleksandria złożyła również wniosek o płatność po wykonaniu zadania pn. „Wymiana 
podłogi oraz sceny w świetlicy wiejskiej w Aleksandrii. Realizowany jest wniosek OSP Dzięcioły 
dotyczący termomodernizacji budynku świetlicy. 

8. Trwają prace I etapu „Rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w 
Brzezinach”. Ustawiony został na stacji zbiornik wody o pojemności 150 m3 , wykonano część 
prac instalacji elektrycznej wewnątrz budynku stacji i część prac ziemnych zasuw wodociągowych 
i przecisków drogowych. 

9. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kaliszu dostarczyło kolejną partię stojaków na worki do 
segregacji odpadów komunalnych w miejscowościach: Świerczyna – 15 sztuk, Bugaj, Przystajnia-
Kolonia – 38 sztuk, Przystajnia – 30 sztuk, Przystajnia-Folwark – 9 sztuk, Zagórna – 39 sztuk, 
Ostrów Kaliski – 53 sztuki, Pieczyska – 74 sztuki, Brzeziny – 287 sztuk, Aleksandria – 126 sztuk, 
Fajum – 37 sztuk. 
Na dzień 16.09.2014 r. w wyżej wymienionych miejscowościach wstawiono łącznie 708 szt.  
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Do uzupełnienia pozostały miejscowości tj.: 
- Czempisz - 109 sztuk 
- Dzięcioły  - 74 sztuki 
- Jagodziniec – 82 sztuki 
- Jamnice- 43 sztuki 
- Natalin – 7 sztuk 
- Moczalec – 34 sztuki 
- Piegonisko-Kolonia – 15 sztuk 
- Piegonisko-Pustkowie – 53 sztuki 
- Piegonisko-Wieś – 37 sztuk 
- Rożenno – 24 sztuki 
- Chudoba – 9 sztuk 
- Sobiesęki – 68 sztuk 
- Wrząca – 21 sztuk 
- Zajączki – 46 sztuk 
- Zaleśna – 21 sztuk 

Łącznie w wyżej wymienionych miejscowościach należy wstawić 643 szt. stojaków na worki 
segregacyjne. 
 
10. Gmina Brzeziny podpisała z Fundacją Instytutem Studiów Obywatelskich „Obywatele 24.pl” z 

Wrocławia umowę na wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny na lata 2015 – 
2022 za kwotę 11 tys zł brutto z terminem realizacji do 05.12.2014 r. Do wykonania pozostanie 
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, którą firma za dodatkową opłatą uzgodni z 
podwykonawcą. 

11. Gminne Święto Plonów rozpoczęło się w dniu 31.08.2014 r. już o godzinie 9.00 rano XV 
Dożynkowym Objazdem Powiatu Kaliskiego, w którym udział wzięła m.in. grupa rowerzystów z 
terenu Gminy Brzeziny. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele 
Parafialnym w Brzezinach, którą odprawił Ksiądz Proboszcz Robert Wardęcki i Ksiądz Kanonik 
Stanisław Soliński. Po zakończeniu mszy świętej uformowano imponujący korowód dożynkowy, 
który przeszedł do amfiteatru przy kąpielisku, położonym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
GOSiR w Brzezinach. Za kolumną motocykli maszerowała Orkiestra Dęta z Błaszek, a za nimi 
Zespół Pieśni „Brzezinianki", który niósł wieniec gminny, dalej Radni Gminy Brzeziny ze swoim 
wieńcem oraz sołtysi ze wspólnym wieńcem sołectw gminy Brzeziny. Następnie jechały bryczki 
konne wiozące Starostów Dożynek - Ewę Szuleta z Czempisza i Rafała Kubackiego z Przystajni, 
Wójta Gminy Brzeziny wraz z gośćmi, korowód zamknęli miłośnicy jazdy konnej, ciągniki i 
maszyny rolnicze, a także wóz bojowy z OSP Aleksandria, który zamykał korowód. Część 
oficjalną rozpoczął gospodarz dożynek - Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki - powitał 
wszystkich przybyłych gości i uczestników dożynek, a także podsumował miniony rok. Swoją 
obecnością Święto Plonów zaszczycili parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, 
powiatu, ościennych gmin, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie 
Gminy Brzeziny. Po powitaniu i przemówieniu Wójta odbyło się oficjalne przekazanie wieńców i 
chlebów dożynkowych przez Starostów Dożynek. Uroczystość dożynkowa była okazją do 
wręczenia odznak „Zasłużony dla rolnictwa", podziękowań i listów gratulacyjnych dla rolników i 
przedsiębiorców Gminy Brzeziny oraz tablic pamiątkowych za aktywność, twórczość, szanowanie 
tradycji i folkloru na terenie gminy. 

12. OSP Aleksandria w dniu 06 września 2014 roku uczestniczyła w V Wielkopolskich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych w Wągrowcu. W zawodach tych wystartowały 64 drużyny, w tym 31 
drużyn w grupie C (kobiece) i 33 drużyny w grupie A (męskie). Zawody odbyły się na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, gdzie przeprowadzone zostały dwie konkurencje – 
ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Dla przypomnienia 4 lata temu 
OSP Aleksandria w grupie A (męskiej) zajęła V miejsce, a w grupie C (żeńskiej) II miejsce. Tym 
razem było odwrotnie, druhowie zajęli II miejsce, a druhny V miejsce. Drużyna męska za zajęcie 
II miejsca w klasyfikacji ogólnej w grupie A przyniosła okazały puchar Prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka, 
uzyskując wynik końcowy 90,1890 bez punktów karnych. Natomiast w końcowej klasyfikacji 
drużyn kobiecych OSP Aleksandria uzyskała wynik końcowy 112,5170. Dodatkowo drużyna 
męska przywiozła dwa puchary Wójta Gminy Domosławek za zajęcie II miejsca w ćwiczeniu 
bojowym w grupie A i za III miejsce w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami strażakom 
grupie A. Samorząd Gminy Brzeziny dofinansował wyjazd całej drużyny oraz dołożył starań 
organizacyjnych przygotowania do zawodów w sferze organizacyjnej. Uczestnicy zawodów z 
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OSP Aleksandria: Opiekunowie: Ryszard Wierucki - Prezes OSP Aleksandria, Józef Molka - 
Naczelnik OSP Aleksandria oraz Radosław Tułacz - Zastępca Naczelnika OSP Aleksandria. 
Druhowie grupy A: Robert Tułacz, Marcin Sobocki, Amadeusz Kowalczyk, Adrian Czajka, Kamil 
Czajka, Bartosz Tułacz, Albert Kowalczyk, Remigiusz Molka, Artur Biernat, Druhny grupy C: 
Ewelina Szuleta, Roksana Juszkiewicz, Magdalena Nowacka, Dominika Kurzawa, Joanna 
Wojciechowska, Paulina Biernat, Patrycja Juszkiewicz, Małgorzata Garncarz, Klaudia 
Kaczmarek.              

 
 
 
 
Wójt opracował projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach: 
 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 - 2026 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- zmiany uchwały Nr 190/XX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 listopada 2012 r. w 

sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Brzeziny, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz 
Gminą Godziesze Wielkie w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu 
dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i 
drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno” w ramach „Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

- wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeziny porozumienia w celu współdziałania 
jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka 
regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Brzeziny” 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 

- zmiany Uchwały Nr 335/XXXVI/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 08 sierpnia 2014 r. w 
sprawie regulaminu korzystania z siłowni na terenie Gminy Brzeziny 

- przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeziny na 
lata 2014 – 2020 
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Realizacja uchwał z ostatniej XXXVI sesji nadzwyczajnej w sprawach: 
 

- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych – 
realizowana na bieżąco 

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

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok – realizowana na bieżąco 
- przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych – realizowana na bieżąco 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

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

- zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu 
Kaliskiego – realizowana na bieżąco 

- zmiany uchwały Nr 318/XXXIV/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2014 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok – realizowana na bieżąco 

- regulaminu korzystania z siłowni na terenie Gminy Brzeziny – stosownie do sugestii 
organu nadzorującego przygotowano zmianę zapisu § 11 przedmiotowej uchwały 

 


