Sprawozdanie Wójta za okres międzysesyjny
1. Sprzedano w dniu 02 października 2015 r. w drodze publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowe.
Działkę Nr 118 w miejscowości Przystajnia Folwark o powierzchni 3526 m2
o Cena wywoławcza 16.000 zł
o Sprzedaż 43.00 zł brutto.
Działkę Nr 116/1 o powierzchni 1192 m2 w miejscowości Przystajnia Folwark.
o Cena wywoławcza 18.450 zł z VAT
o Sprzedaż 22.000zł brutto
Działkę Nr 116/2 o powierzchni 1256 m2 z VAT w miejscowości Przystajnia Folwark
o Cena wywoławcza 18.942 zł z VAT
o Sprzedaż 24.000 zł brutto
Nie sprzedano działki Nr 69/5 o powierzchni 1582 m2
2. Trwają prace projektowe dokumentacji przebudowy drogi gminnej w Jagodzińcu z
dofinansowaniem środków z Funduszu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości
70.000 zł. Przewidywany odcinek do przebudowy to 500 m o nawierzchni asfaltowej.
3. Podpisano protokół konieczności wykonania awaryjnej konserwacji rzeki Jamnicy w
km 0+ 000 do km 7+640 na terenie gminy Brzeziny celem udrożnienia odpływu wód
urządzeń melioracji z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Poznaniu – Rejonowym oddziałem w Ostrowie Wielkopolskim, na wniosek Wójta
Gminy i sołectwa Czempisz oraz rolników posiadający grunty przylegające do cieku
rzeki Jamnicy.
W ramach prac nastąpi odmulenie cieku rzeki warstwą 30 cm w km 2 + 000 - 4+000,
oraz 6 + 000 – 7 + 640 a także ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzewów i
podszycia do lat 10, wykoszenie skarp oraz cieku w km 0+000 – 7+640 w
miejscowości Jamnice, Czempisz, Rożenno- Chudoba.
4. Trwają prace przygotowcze w formie prac geodezyjno – geologicznych budowy
Stacji Uzdatniania wody w Piegonisku Wsi.
• Ustalono lokalizację działki pod przyszłą stację
• Podpisano z właścicielami działki umowę użyczenia gruntu na 2 lata celem dalszych
prac rozgraniczeniowych, podziałowych i hydrologicznych.
• Ustalono zakres przewidywanych prac dokumentacyjnych i hydrologicznych z
projektantami, pracownikami Urzędu i ZOK w Brzezinach ze wstępną analizą
kosztów projektu i realizacji inwestycji.
5. Gmina Brzeziny przystępuje do opracowania dokumentacji Termomoderniazcji
budynków użyteczności publicznej w ramach wspólnego projektu z Powiatem kaliskim i
gminami powiatu w ramach dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie oraz
dofinansowaniem WFOŚiGW w Poznaniu.
Planowane obiekty przewidziane termomodernizacji obejmują budynek Ośrodka Zdrowia,
Urzędu Gminy i gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Brzezinach.

6.Trwają prace porządkowe na drogach powiatowych i gminnych polegające na
usuwaniu trawy i krzewów oraz obcinaniu gałęzi z drzew w pasie drogowym przez
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. W miejscowości Piegonisko Wieś
na drodze powiatowej Aleksandria – Brzeziny, Brzeziny – Czempisz, Czempisz – Chudoba,
Czempisz – Głuszyna.
7.Został przygotowany wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (w załączeniu).
8.Otrzymaliśmy protokół pokontrolny z Wielkopolskiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do naliczenia kary. Gmina
przekroczyła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania o 6,2%. Dopuszczalny poziom wynosi 50%.( w załączeniu
informacja o poziomie recyklingu).
9.W piątek, 02 października 2015 r. na placu parkingowym przy kościele parafialnym
w Brzezinach nastąpiło oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej na trasie
Godziesze Wielkie - Brzeziny - Rożenno.
Za prawie 5,5 miliona złotych wyremontowanych zostało ponad 25 kilometrów ciągu dróg
powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego - Brzeziny i drogi
powiatowej nr 4634P Brzeziny - Rożenno, w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych - Etap II „Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój". Powstały nowe zatoki
autobusowe, bariero-poręcze, mini rondo, bariery energochłonne i chodniki.
10. W dniach 6-7 października 2015 roku w Serocku pod Warszawą odbył się XVI
Kongres Gmin Wiejskich. Gminę Brzeziny reprezentował Wójt Gminy Krzysztof
Niedźwiedzki oraz Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy. Gmina Brzeziny od 31.03.2011
roku jest członkiem Związku Gmin Wiejskich zrzeszających 565 gmin w Polsce.
Główną osią dyskusji XVI Kongresu były postulaty dla przyszłego parlamentu i rządu
dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, oświaty, finansów i ustroju samorządu. Mimo
ogromnego wysiłku samorządów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podnoszenia
poziomu życia, nie maleją dysproporcje pomiędzy typowymi obszarami wiejskimi a
miastami. W pierwszym dniu Kongresu 6 października 2015 roku odbyły się debaty z
udziałem wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad i innych przedstawicieli
samorządowych w sprawach: aktualnego procesu legislacyjnego związanego z
ustawami istotnymi dla gmin, w tym mogącymi mieć poważne skutki finansowe dla
samorządów, „ustawa - Prawo Wodne"," ustawa o współdziałaniu w samorządzie
terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego", zmiana ustawy o
„podatkach i opłatach lokalnych", zmiana ustawy i ochronie gruntów rolnych i
leśnych", program przebudowy dróg lokalnych. W drugim dniu 7 października 2015
roku Kongresu odbyły się sesje plenarne z udziałem wszystkich uczestników
Kongresu. Kulminacyjnym punktem Kongresu była debata z przedstawicielami
głównych ugrupowań politycznych w formie zadawanych pytań przez uczestników
oraz prezentacje swoich programów wyborczych związane z obszarami wiejskimi i
rozwojem lokalnym. Również w drugim dniu w debatach uczestniczyli
eurodeputowani oraz Minister Administracji i Cyfryzacji - Andrzej Halicki, który
wręczył zasłużonym samorządowcom odznaczenia oraz okolicznościowe statuetki dla
wójtów i burmistrzów gmin członkowskich pełniących 4, 5, 6 i 7 kadencję. Statuetkę
za pełnienie funkcji Wójta Gminy Brzeziny 4 kadencję uhonorowano Wójta Gminy
Brzeziny - Krzysztofa Niedźwiedzkiego. Dla sprawnego lobbowania na rzecz

rozwoju obszarów wiejskich i postulowania swoich potrzeb przez JST jest niezbędna
współpraca gmin.

11. W dniu 14 października 100 lecie Szkoły Podstawowej w Aleksandrii połączone z
Dniem Edukacji Narodowej. Poświęcono tablicę pamiątkową. Odsłonięcia dokonali
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Aleksandrii Jacek Wabnik, oraz sołtys wsi Aleksandria Piotr Zaleśny. Podczas
uroczystości wręczono Nagrodę Wójta dla Dyrektorów szkół i nauczycieli.

12. W sobotę 24 października 2015 roku miała miejsce uroczystość 90-lecia OSP
Brzeziny połączona z przekazaniem ciężkiego samochodu bojowego marki SCANIA
skierowanego do działalności jednostki operacyjno – technicznej. Uroczystość
rozpoczęła uroczysta msza święta w miejscowym kościele parafialnym, sprawowana
przez ks. Kanonika Roberta Wardęckiego z udziałem delegacji z poszczególnych
jednostek OSP z terenu gminy, jednostek zaprzyjaźnionych z gmin ościennych z
pocztami sztandarowymi. Po mszy świętej ks. kanonik proboszcz parafii poświęcił
samochód w obecności przedstawicieli władz strażackich województwa, powiatu i
Gminy Brzeziny, WFOŚiGW w Poznaniu i licznie zgromadzonych druhów
reprezentujących wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Brzeziny, władz
samorządowych województwa, powiatu i gminy, radnych powiatu i gminy,
przedstawicieli organizacji społecznych, zespołów ludowych, GOK, a przede
wszystkim członków miejscowych ochotników wraz z Zarządem na czele z Prezesem
OSP Brzeziny dh Piotrem Bilskim. Całej uroczystości towarzyszyła orkiestra dęta
złożona z przedstawicieli OSP Brzeziny i Czajków z marżonetkami. Po uroczystości
mszy św. delegacje przemaszerowały na plac przed Domem Strażaka na dalszą część
uroczystości.
13. W dniu 25.10.2015 r. przeprowadzono głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do
Senatu RP w 7 obwodowych komisjach wyborczych, utworzonych na obszarze
Gminy
Brzeziny,
w
tym
w 3 obwodach dla osób niepełnosprawnych.
Głosowanie przebiegało bez zakłóceń, nie odnotowano żadnych naruszeń ciszy wyborczej.
Frekwencja na godz.12.00 ,ogółem wyniosła 12,09%:
Obwód Nr 1 w Brzezinach - 12,8%
Obwód Nr 2 w Brzezinach – 11,9%
Obwód Nr 3 w Ostrowie Kaliskim – 10,62%
Obwód Nr 4 w Dzięciołach – 7,91%
Obwód Nr 5 w Sobiesękach – 13,73%
Obwód Nr 6 w Aleksandrii – 17,07%

Obwód Nr 7 w Przystajni – 9,27%
Frekwencja na godz.17.00 ogółem wyniosła 31,62%:
Obwód Nr 1 w Brzezinach - 34,71%
Obwód Nr 2 w Brzezinach – 32,64%
Obwód Nr 3 w Ostrowie Kaliskim – 29,17%
Obwód Nr 4 w Dzięciołach – 25,90%
Obwód Nr 5 w Sobiesękach – 24,92%
Obwód Nr 6 w Aleksandrii – 40,52%
Obwód Nr 7 w Przystajni – 30,86%
WYNIKI WYBORÓW:

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 40,27%, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo
Ludowe – 19,84%, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 11,20%, Koalicyjny
Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni – 10,33%, Komitet
Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" – 8,86%, Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 3,15%, Komitet Wyborczy KORWiN – 2,99%, Komitet Wyborczy Partia Razem - 2,39%,
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi - 0,49%Komitet Wyborczy Wyborców JOW
Bezpartyjni - 0,38%, , Komitet Wyborczy Samoobrona - 0,11%.
Największą liczbę głosów w wyborach do Sejmu RP w Gminie Brzeziny otrzymali kandydaci
na posłów: Krzysztof Nosal z Komitetu Wyborczego PSL - 289 głosów, Piotr Kaleta z Komitetu
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość – 195 głosów, Leszek Aleksandrzak z Komitetu
Wyborczego Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni – 188 głosów, Mariusz Witczak z
Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska - 118 głosów, kandydaci na senatorów:
Andrzej Wojtyła z KW Prawo i Sprawiedliwość – 820 głosów, Jan Grzesiek z Komitetu
Wyborczego PSL – 369 głosów, Witold Sitarz z Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska
RP – 268 głosów.

