
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 
01.07.2016 r. do 08.09.2016 r. 

1. Trwają prace porządkowe na terenie gminy, polegające na zbieraniu odpadów 
komunalnych na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w pasach 
drogowych oraz wykaszaniu ręcznym krzewów przez pracowników zatrudnionych 
przez Urząd Gminy w porozumieniu z PUP w Kaliszu. Trwają prace wykaszania 
kosiarką mechaniczną dróg gminnych. 

2. Zakończono prace wiertnicze nowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w 
miejscowości Piegonisko Wieś na działce o nr ewidencyjnym 347/1 obręb Piegonisko 
Wieś przez Zakład Studniarsko – Betoniarski „STUD – BET” Andrzej Ziomko z 
Kępna wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Dokonano protokolarnego 
odbioru końcowego robót tj. Wykonania otworu poszukiwanego wraz z 
udokumentowaniem zasobów eksploatacyjnych nowego ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowanego w miejscowości Piegonisko Wieś w ramach zadania pn. „ Budowa 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko Wieś gmina Brzeziny”. Z 
ostateczną głębokością otworu na 43,5 m o wydajności próbnego pompowania Q = 
26.9 m3 przy depresji około S=21 m. Wartość robót odebranych wyniosła 48.689,55 zł 
brutto (tj. zgodnie a ofertą 910,00 zł za 1m – 43,5 *910,00 zł netto+23% 
VAT=48,689,55 zł brutto). Prace były wykonane pod nadzorem geologa oraz 
uzgodnione i zatwierdzone decyzją Starosty Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia 
projektu robót geologicznych z dnia 13.06.2016 r. na podstawie projektu robót 
geologicznych. 

3. Zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły – 
Fajum na odcinku 1,2 km o nawierzchni asfaltowej oraz umocnionymi poboczami z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 10 cm – 
szerokości 0,5m. Roboty budowlane w drodze zapytania ofertowego wykonała firma 
SIDROG Sp. zo.o. z Domaniewa , gm. Błaszki za kwotę 131,801,88 zł brutto zgodnie 
z zakresem robót i sporządzeniem protokołu odbioru robót. Łączna wartość inwestycji 
z dokumentacją projektowo – kosztorysową, inspektorem nadzoru nad inwestycją 
wyniosła 140.980,59 zł brutto. 

4. Sprzedano działkę nr 99/16 położonej w miejscowości Brzeziny. Na podstawie 
uchwały Nr IX/71/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 14 września 2015 r. działka 
nr99/15 o powierzchni 355 m2zapisanej w księdze wieczystej nr 37812, położona w 
Brzezinach. Ze względu na brak dojazdu działka ta mogła być sprzedana tylko 
właścicielowi przyległej nieruchomości w drodze bezprzetargowej. O sprzedaż tej 
działki wystąpiła Pani Monika Kolebska – Sitek właścicielka przyległej działki nr 
99/15. Rzeczoznawca majątkowy wycenił powyższą działkę nr 99/16 na 16.500,00 zł. 
sprzedaż nastąpiła na podstawie aktu notarialnego nr 4360/2016 r. sporządzonego w 
dniu 11.08.2016 r. w Kancelarii Dariusza Rodeckiego za cenę 17.115,00 zł. Pani 
Monice Kolebskiej – Sitek. 

5. Zakończono przebudowę drogi gminnej o długości 980 m o nawierzchni asfaltowej w 
miejscowości Świerczyna. Zakres prac obejmował poszerzenie drogi z dokonaniem 
podbudowy tłuczniowej, przeprowadzenia remontu cząstkowego nawierzchni, 
ułożeniem na istniejącej kolejnej 15 cm warstwie tłucznia, ułożenie z mieszanki 
mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm, obsypania krawędzi jezdni kruszywem 
łamanym o szerokości 25 cm z obu stron jezdni, ustawieniem znaków drogowych. W 
wyniku postępowania przetargowego rozstrzygniętego 01 lipca 2016 r. roboty 
budowlane zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową przeprowadziła firma 
SIDROG Sp. zo.o. z Domaniewa gmina Błaszki za kwotę 186.333.93zł brutto w 



terminie do 05 sierpnia 2016 roku. Łączna wartość inwestycji z dokumentacją 
projektowo – kosztorysową, wykonaniem inwestycji, inspektorem nadzoru nad 
inwestycją wyniosła 197.000,33 zł brutto. Na wykonanie tej inwestycji gmina 
otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 
123.000,00 zł. 

6. w dniu 22 sierpnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w imieniu 
samorządu gminy Brzeziny podpisałem wraz ze Skarbnikiem gminy umowy na 
dofinansowanie „ Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ul. Klonowa 
oraz część ul. Jodłowej i Dębowej w kwocie 218.528,00 z Urzędem Marszałkowskim 
w Poznaniu w imieniu, którego umowę podpisał V-ce Marszałek Woj. Wlkp 
Krzysztof Grabowski. Całkowity koszt inwestycji wynosi 343.435,61 zł. Inwestycja 
będzie realizowana w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi” objętych 
PROW na lata 2014 -2020 dla operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tych 
inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W wyniku pozytywnej 
oceny wniosku gminy Brzeziny przebudowany zostanie 264 m odcinek drogi 
gruntowej , drogi dojazdowej do cmentarza  i stanowiącej część drogi osiedlowej. 
Zakres prac obejmował będzie wykonanie odwodnienia drogi, nawierzchni asfaltowej, 
ze ściekiem przykrawężnikowym, obustronnych chodników i oznakowania. 

7. W dniu 07 sierpnia 2016 roku w Skarszewie gmina Żelazków odbyły się XVIII 
Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP Powiatu Kaliskiego wg regulaminu 
CTIF dla młodzieżowych grup pożarniczych. Gminę Brzeziny reprezentowały 2 
drużyny, jako zwycięzcy gminnych zawodów sportowo – pożarniczych w/regulaminu 
CTIF. – męska i żeńska z OSP Czempisz, które w klasyfikacji ogólnej zajęły- drużyna 
męska II miejsce a żeńska VIII miejsce. Zmaganiom jednostki OSP Czempisz 
towarzyszył Zarząd OSP Czempisz, oraz V-ice Prezes ZOG OSP RP w Brzezinach dh 
Ryszard Wierucki. Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowego 
oraz sztafety pożarniczej na odcinku 400 m. 

8. W dniu 14 sierpnia 2016 roku na terenie GOSiR w Brzezinach odbyło się doroczne 
święto plonów. Tradycyjne uroczystości dożynkowe rozpoczęła uroczysta msza św. w 
intencji rolników, mieszkańców gminy, następnie barwnym korowodem uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali na dalszą część w amfiteatrze. W oficjalnej części 
uroczystości nasze zespoły ludowe w towarzystwie starostów dożynek i gospodarzami 
gminy specjalnym i tradycyjnym obrzędzie dożynkowym podziękowali rolnikom za 
trud i pracę na roli a opatrzności za zebrane plony i tradycyjne symbole dożynkowe – 
wieńce dożynkowe i bochny chleba. Wieńce dożynkowe przygotowały reprezentacje 
sołtysów gminy radnych oraz Gminę Brzeziny. W trakcie uroczystości nastąpiło 
podziękowanie artystom z terenu gminy Brzeziny za wielokrotne występy i 
uświetnienie gminnych uroczystości i imprez kulturalnych oraz promocję gminy: 
Ewelinie Łuszczek, braciom Michałowi i Miłosławowi Czyżewskim z Brzezin a także 
rolnikom z poszczególnych miejscowości. Uroczystości dożynkowe zakończyły 
występy młodych artystów z Brzezin, Kapeli Ludowej – Brzeziny, zespołu 
śpiewaczego Brzezinianki, Orkiestry Dętej z Rajska z udziałem członków orkiestry 
Brzezińskiej. Dopełnieniem części artystycznej był występ grupy HAPPY – END, 
pokaz pirotechniczny i zabawa z zespołem Fundacja Wujka Andy`ego. Wszyscy 
uczestnicy uroczystości dożynkowych mogli skosztować wiejskiego jadła 
przygotowanego w postaci stołów biesiadnych, przygotowanych przez sołectwa 
Brzeziny, Przystajnia Kolonia + Świerczyna oraz mieszkańców i przedsiębiorców z 
Fajum. Składam serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, 



współorganizatorom dożynek, rolnikom biorących udział z maszynami w korowodzie 
dożynkowym, zespołom ludowym, wszystkim artystom, starostom dożynek, policji, 
druhom strażakom z Brzezin, Aleksandrii, Zajączek i Świerczyny, Orkiestrze Dętej z 
Rajska i Brzezin, motocyklistom, sołtysom, radnym, moim współpracownikom, 
pracownikom Urzędu Gminy, przedsiębiorcom oraz wszystkim instytucjom i osobom, 
które udzieliły wsparcia finansowego i materialnego przy organizacji dożynek. 
Sprawozdanie z całej uroczystości jest zamieszczone na stronie internetowej gminy. 

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

- uchylenia uchwały Nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2016 r. w 
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok. 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2020. 
- Zmiany uchwały Nr 51/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z 
tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie 
Gminy Brzeziny, 

- wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie w 
sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „ Przebudowa dróg gminnych nr 
6761P i nr 676150P stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz- 
Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w 
miejscowości Głuszyna”, 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, 
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 

Brzeziny 
 

 Uchwały z ostatniej XVIII sesji w sprawach: 
 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok. 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2020. 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

  
  

 
są realizowane na bieżąco. 


