
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 
30.12.2015 r. do 26.02.2015 r. 
 

1. Trwają prace remontowe na drogach gminnych, polegające na uzupełnieniu ubytków 
w nawierzchni asfaltowych w miejscowości Aleksandria, Sobiesęki, Rożenno, 
Moczalec, Dzięcioły - Fajum, Osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach,  i na drodze 
Czempisz – Głuszyna. 

2. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych, polegające na obcinaniu drzew, 
krzewów oraz wycinaniu krzewów i zarośli przy pasach drogowych w 
miejscowościach: Czempisz – Trakt Kaliski, Czempisz – Pieczyska, Jamnice i w 
Ostrowie Kaliskim. 

3. Trwają rozmowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kaliszu, 
dotyczące przewozów pasażerskich z terenu gminy Brzeziny do Kalisza i z powrotem 
oraz propozycji PKS utrzymania lub finansowania kosztów utrzymania komunikacji 
zbiorowej na terenie gminy Brzeziny. W dniu 15.02.2016 roku w Urzędzie Gminy 
Godziesze Wielkie w obecności Prezesa Zarządu PKS Ryszarda Latańskiego, Wójta 
Gminy Godziesze Wielkie i Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego i  
Z-cy Wójta Zbigniewa Słodowego odbyły się rozmowy o powyższych kwestiach 
wskazując na racjonalizację kursów oraz partycypację w kosztach utrzymania 
ewentualnych dotychczasowych połączeń komunikacyjnych z ościennymi gminami: 
miasta Grabów i Błaszki. Prezes Zarządu PKS zobowiązał się przygotować 
proponowane zmiany połączeń z uwzględnieniem uwag Samorządów Brzezin i 
Godziesz Wielkich i przedstawić w najbliższym czasie do ponownego rozpatrzenia. 

4. zlecono wykonanie kolejnych znaków drogowych typu E z dwustronnym nadrukiem 
wraz z oznaczeniem herbu gminy Brzeziny, podaniem miejscowości, numerem 
porządkowym oraz z uchwytami na słupki stalowe poszczególnych posesji w 
miejscowościach gminy Brzeziny w ilości 60 sztuk. To kolejny etap uzupełnienia 
numeracji rozpoczętej w ubiegłym roku. Termin wykonania znaków ustalono na 
29.02.2016 r. W zestawieniu figuruje do uzupełnienia znakami 15 miejscowości ze 
środków budżetu gminy w wysokości łącznej około 10 tys. zł 

5. Przygotowany został zakres prac modernizacyjnych z budową nowych odcinków 
oświetlenia ulicznego planowanych do realizacji latach 2016 -2022 w poszczególnych 
miejscowościach gminy Brzeziny wyszacowany wstępnie na kwotę około 370 tys. zł 

6. W dniu 16.02.2016 w GOK – u odbyło się spotkanie Komendanta Komisariatu Policji 
w Opatówku z przedstawicielami władz gminy Brzeziny, radnymi, rad sołeckich z 
sołtysami, przedstawicielami organizacji społecznych, mieszkańcami gminy, 
pracownikami urzędu, radnych powiatowych, przedstawicieli służb mundurowych na 
temat występujących zagrożeń, zarówno przestępczością kryminalną jak i 
wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla lokalnej społeczności . Spotkania miało 
na celu zebrania opinii i wniosków, których celem będzie opracowanie przez 
Komendę Miejską Policji w Kaliszu „Mapy zagrożeń” a, co za tym idzie poprawy 
bezpieczeństwa na terenie gm. Brzeziny. Mieszkańcy, oraz przedstawiciele wielu 
organizacji zgłaszali również różne problemy dotyczące bieżącego funkcjonowania 
policji na terenie gminy, reorganizacja na zdarzenia, dostępność funkcjonariuszy oraz 
zagrożenia przestępczością a raczej pospolitymi naruszeniami prawa. Swój głos w 
dyskusji przedstawili wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki i Z - ca Wójta 
Zbigniew Słodowy odnoszący swoje uwagi do minionej i obecnej współpracy w 
zakresie poprawy bezpieczeństwa gminnych uroczystości. Na pytania mieszkańców i 
wszystkich zabierających głos odpowiedział Komendant Komisariatu Policji w  
Opatówku asp. sztabowy Grzegorz Janus. Komisariat w Opatówku nadzoruje pracę 



zespołów dzielnicowych w gminach: Opatówek, Godziesze Wielkie i Brzeziny.  
W spotkaniu wzięło udział około 60 osób. 

7. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał samorządowi Gminy Brzeziny 
informację, że w związku ze złożonym wnioskiem gminy Brzeziny w sprawie 
aglomeracji Brzeziny, po przeprowadzeniu obowiązującej procedury realizujące 
kompetencje wynikające z art. 43 ust.2a z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne, 
Sejmik województwa Wielkopolskiego w dniu 21 grudnia 2015 roku podjął uchwałę 
Nr XIII/368/15 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeziny zgodnie z ustawą o 
samorządzie województwa, w/w uchwała została przekazana Wojewodzie 
Wielkopolskiemu i weszła w życie po upływie od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wyznaczenie aglomeracji jest 
niezbędnym warunkiem ubiegania się o środki europejskie z WRPO na lata 2014 -
2020. Budowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach zgodnie z dyrektywa unijną i 
Krajowego Programu Oczyszczalni Ścieków Komunalnych. 

8. W dniu 17 lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach odbyły się 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom" pod patronatem Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa 
Niedźwiedzkiego. Głównym celem turnieju jest popularyzacja przepisów 
przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży, zasad postępowania na wypadek 
pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Do pierwszego etapu eliminacji 
szkolnych przystąpiło około 100 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z 
terenu gminy Brzeziny. Do eliminacji gminnych przystąpiło 14 uczniów ze szkół 
podstawowych, 10 uczniów z gimnazjum i 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostało 
powołane jury w składzie: St. kpt. Radosław Marek - Przedstawiciel PSP - 
Przewodniczący Komisji, Dh Krzysztof Niedźwiedzki - Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSPRP, Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP,  

Dh Robert Trzęsowski - Komendant Gminny ZOSP RP,  

Dh Marcin Przybył - Dowódca Jednostki Operacyjno Technicznej OSP w Brzezinach,  

Sylwester Nowak - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOSP RP,  

Ryszard Wierucki - Prezes OSP Aleksandria,  

Anna Kupajczyk - sekretarz.  

Konkurs składał się z części teoretycznej w formie testu i drugiej ustnej.  Po 
dokonaniu oceny prac pisemnych nastąpiła przerwa, a młodzi uczestnicy zapoznali się 
ze sprzętem pożarniczym i wyposażeniem OSP Brzeziny, pod okiem dowódcy 
jednostki operacyjno-technicznej OSP Brzeziny dh  Marcina Przybyła, a następnie 
uczestnicy przystąpili do części ustnej eliminacji. Po dokonaniu całościowej oceny 
komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych.  

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)  

1) Bartosz Białecki - 21 pkt. pisemne i 8 pkt. ustne - SP w Brzezinach  

2) Adam Mikołajczyk - 23 pkt. pisemne i 11 pkt. ustne - SP w Brzezinach  



3) Michał Mielczarek - 19 pkt. pisemne i 7 pkt. ustne - SP w Sobiesękach    

II grupa wiekowa (gimnazja)  

1) Szymon Kurcbach -18 pkt. pisemne i 6 pkt. ustne - Gimnazjum w Brzezinach  

2) Wiktor Białecki - 21 pkt. pisemne i 5 pkt. ustne - Gimnazjum w Brzezinach           

3) Gabriela Kupajczyk - 15 pkt. pisemne i 2 pkt. ustne  - Gimnazjum w Brzezinach  

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)  

1) Bartosz Tułacz - 22 pkt. pisemne  11 pkt. ustne  

2) Adam Wierucki - 20 pkt. pisemne i 9 pkt. ustne  

3) Borys Zieliński - 15 pkt. pisemne i 2 pkt. ustne  

Do dalszego etapu eliminacji powiatowych, które odbędą się w  Koźminku w dniu 
19.03.2016 r. zakwalifikowały się osoby zajmujące dwa pierwsze miejsca w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Turniej przebiegał w miłej i serdecznej 
atmosferze. Młodzieży z poszczególnych szkół z terenu gminy towarzyszyli 
opiekunowie; SP z Aleksandrii - dyrektor Jacek Wabnik, SP w Brzezinach - 
nauczycielka Anna Kupajczyk, SP w Sobiesękach - nauczyciel Grzegorz Gałka i SP 
SPSK w Czempiszu - dyrektor Maria Pustelnik, Gimnazjum w Brzezinach - 
nauczyciel Przemysław Olek oraz dyrektor GOK w Brzezinach - Przemysław Sułek. 
Wszyscy uczestnicy eliminacji mieli zorganizowany poczęstunek oraz otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Brzeziny, Kaliskie 
Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu oraz Lokalną Grupę Działania 
Stowarzyszenie „Długosz Królewski".  

Wójt Gminy składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom turnieju. W 
sposób szczególny Komisji Konkursowej pod przewodnictwem st. kpt. Radka Marka, 
Komendantowi Gminnemu dh Robertowi Trzęsowskiemu za sprawną organizację 
turnieju,  
dh Marcinowi Przybyłowi dowódcy Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Brzeziny, 
opiekunom za przygotowanie dzieci i młodzieży i kierowanie przygotowaniami, 
nauczycielce ZS w Brzezinach - Annie Kupajczyk oraz Członkom Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Brzezinach.    

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

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok. 
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach 
- określenia kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół z terenu 

Gminy Brzeziny do klas I szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina 
Brzeziny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2016 roku 



- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 
- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny 

na lata 2015 -2022” 
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny 

na lata 2012 – 2020 
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -2022 

 
 
Uchwały z ostatniej XIV sesji w sprawach: 
 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
- przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
- Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach 
 

są realizowane na bieżąco. 
 


