
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 
01.11.2016 r. do 14.12.2016 r. 

1. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
polegające na 

� usuwaniu odpadów komunalnych na wszystkich odcinkach dróg na terenie 
gminy, 

� wykaszaniu dróg gminnych i powiatowych na odcinkach Czempiszu, 
Dzięciołach, Brzezinach, Jagodzińcu, Aleksandrii, Przystajnii Wsi, 
Przystajnii Folwarku przez pracowników gminy i robót publicznych 
zatrudnionych przy wsparciu finansowym P.U.P. w Kaliszu, 

� naprawianie przepustu drogowego w Rożennie, 
� rozebranie przystanku autobusowego w Czempiszu. 

2. Zakończono uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych na drogach gminnych 
miejscowościach: Sobiesęki, Moczalec, Fajum, Czempisz, Jamnice, Osiedlu Gen. 
Zajączka w Brzezinach na zlecenie gminy przez firmę drogową z Chełmc. Uzupełniono 
i wyrównano kilka odcinków dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w Aleksandrii, 
Jagodzińcu, Pieczyskach, Chudobie oraz wyrównanie równiarką najbardziej pilnych 
odcinków dróg gminnych. Prace będą kontynuowane, jeśli warunki pogodowe pozwolą.  

3. Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku 580 m w miejscowości Czempisz – 
Zaleśna. Zakres prac obejmował remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej z 
zagęszczeniem i ułożenie kolejnej warstwy z kruszywa łamanego twardego wykonaniu 
nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych grubości 4 cm i szerokości 4 m oraz 
formowaniu poboczy z tłucznia i gruntu. Inwestycję w ramach zapytania ofertowego 
zrealizowała firma  DROMAX – Usługi Drogowo – Budowlane  z Chełmc za kwotę 
94.850,22 zł brutto. Łącznie koszty wykonania inwestycji wyniosły 99.698,46 zł brutto, 
w tym: 

� Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 4.000,00 zł brutto, 
� Roboty budowlane – 94.850,22 zł brutto, 
� Pełnienie nadzoru budowlanego – 848,24 zł brutto, 
� Środki własne gminy Brzeziny – 41.698,46 zł, 
� Środki Urzędu Marszałkowskiego – 58.000,00 zł 

W ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. 

4. Gmina złożyła wniosek o przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków do Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu w konkursie na dofinansowanie w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z 
poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” z kompletna dokumentacją 
techniczno – kosztorysową oraz studium wykonalności. 

5. Gmina złożyła wniosek na budowę stacji uzdatniania wody w Piegonisku Wsi do 
Urzędu Marszałkowskiego w konkursie ogłoszonym w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa”. Złożyliśmy wniosek 
tylko z kosztorysem inwestycji. Pozostałe dokumenty – decyzja środowiskowa wraz z 
uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego, oraz dokumentacja techniczno – 
kosztorysowa z pozwoleniem na budowę jest w trakcie opracowywania, które będą 



przekazywane sukcesywnie w ramach uzupełnienia wniosku w przewidywanych dwóch 
terminach przez Urząd Marszałkowski.  

6. Odbyłem spotkanie w towarzystwie sołtysów wsi Przystajnia Kolonia i Świerczyny – 
Ireny Szczepaniak, wsi Przystajnia – Henryka Maciuszczaka, Moczalca – Marka 
Kurcbacha, radnych gminy Romana Witońskiego, Krzysztofa Żychlińskiego, radnych 
powiatu – Grażyny Misiak, Roberta Marszałka w Starostwie Powiatowym w Kaliszu ze 
Starostą Kaliskim Krzysztofem Nosalem, V-ce Starostą Janem Kłyszem, dyr. Wydziału 
Dróg  Powiatowych – Pawłem Kociokiem, Sekretarzem Powiatu – Leszkiem 
Sarzyńskim w sprawie modernizacji lub przebudowy odcinka drogi powiatowej 
Brzeziny – Przystajnia. Zapewnienia władz powiatowych mogą być w części 
zrealizowane wiosną po rozliczeniu okresu zimowego i zabezpieczeniu środków 
finansowych gminy i powiatu. 

7. Uzupełnieniowo oświetlenie uliczne w miejscowości Dzięcioły w ramach środków 
finansowych z odpisu amortyzacyjnego wkładów pieniężnych gminy Brzeziny w spółce 
„ Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu”, której gmina jest członkiem. W ramach 
środków z odpisu oraz środków Spółki w łącznej wysokości ok. 7.000,00 zł pracownicy 
Spółki uzupełnili oświetlenie uliczne w postaci 9 nowych lamp oświetleniowych na 
odcinku ok. 1,5 km wraz z wysięgnikami na granicy Czempisz – Dzięcioły do 
skrzyżowania w Dzięciołach. 

8. Gmina Brzeziny złożyła wniosek o udzielenie w roku 2017 r. dotacji z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych di gruntów rolnych w 
miejscowości Piegonisko Wieś na odcinku 800 m, Jagodzińcu – odcinek 730 m, w 
miejscowości Pieczyska  i Ostrów Kaliski – na odcinku 750 m o nawierzchniach 
asfaltowych i w miejscowości Aleksandria – na odcinku – 500 m o nawierzchni 
tłuczniowej. W Urzędzie Marszałkowskim wniosek został w dniu 30 listopada w ramach 
dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów 
rolnych o łącznej wartości 555 tys. zł w tym środki gminy Brzeziny wysokości 
317.500,00 zł. Pozostałe odcinki zostały wycenione wstępnie do realizacji w 20217 r.: 

� Piegonisko Wieś – 190 tys. zł, 
� Jagodziniec – 150 tys. zł, 
� Pieczyska, Ostrów Kaliski – 150 tys. zł, 
� Aleksandria – 65 tys. zł. 

9. 18 listopada 2016 roku uczestniczyłem w reaktywowaniu Tymczasowej Bazy 
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie koło Ostrowa 
Wielkopolskiego, z udziałem Ministra Zdrowia, Marszałka Woj. Wlkp., oraz licznie 
zgromadzonych samorządów południowej Wielkopolski. W Michałkowie na 
funkcjonującym lotnisku planuje się wybudować w 2018 roku stałą bazę za 6 mln zł, 
która wyposażona będzie w stały budynek o kilkaset metrów kwadratowych kubatury, a 
w jego składzie przewiduje się pomieszczenia operacyjno - socjalne, magazyny 
medyczne i techniczne oraz hangar dla śmigłowca. W chwili obecnej sfinansowania 
połowy budowy stałej bazy zadeklarował Marszałek Województwa Wielkopolskiego,  
oraz 96 samorządów w tym gmina Brzeziny  z kwotą 10.172,04 zł zależną od ilości 
mieszkańców, wg. danych GUS na dzień 31 grudnia 2014 roku z kwokana jednego 
mieszkańca 1,74 zł. W chwili obecnej stacjonuje nowy śmigłowiec warty ponad 28 mln 
sfinansowany prze Lotnicze Pogotowie ze środków unijnych. Tym sposobem została 
wypełniona luka w ratownictwie medycznym w po0łudniowej Wielkopolsce obejmując 
swym 60 – kilometrowym zasięgiem operacyjnym. Gmina Brzeziny wyraziła zgodę na 
utworzenie strefy lądowania i startu śmigłowca ratunkowego na boisku sportowym przy 



gimnazjum w Brzezinach. W nocy z 29/30 września tego roku na boisku w Brzezinach 
odbyło się szkolenie praktyczne doskonalące z zakresu współpracy z LPR dla strażaków 
ochotników z KSRG powiatu kaliskiego z udziałem druhów z OSP Aleksandria i 
Brzeziny w składzie załogi śmigłowca znajduje się pilot, ratownik medyczny i lekarz. 
Załoga w Michałkowie dyżurować będzie codziennie od świtu do zmroku i w nocy.  

10. Rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do 
szkół na terenie gminy Brzeziny realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych 
w okresie  od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. w dni nauki szkolnej. Przetarg ogłoszono w 
dniu 28.11.2016 r., termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu przetargowym upływał w dniu 06.12.2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy Brzeziny.  

Kryteria wyboru: 

- cena  - 60 % 

- czas postawienia autokaru zastępczego – 30% 

- termin płatności  - 10% 

Szczegóły postępowania na stronie internetowej gminy w BIP. Do przetargu przystąpiły 
dwie firmy: 

- PPH „JAR – TOUR” Jarosław Wróblewski z Białej Rawskiej z kwotą brutto 
187.650,00 zł ; 45,00 zł za 1 bilet dla dziecka, z czasem podstawienia autobusu 
zastępczego 1 godz. Z terminem płatności 30 dni od dnia dostarczenia faktury,  

- P.H.U. TRANSMAR – Usługi Transportowe Mariusz Wrzosek z Czajkowa z kwotą 
brutto 183.063,00 zł; 43,90 zł za 1 bilet dla dziecka , z czasem podstawienia autobusu  
zastępczego 1 godz. Z terminem płatności 30 dni od dostarczenia faktury. 

Obecnie w roku 2016 za 1 bilet gmina płaciła 49 zł., z kwotą 201.243,00 zł. Do końca 
roku Gmina podpisze z firmą TRANSMAR stosowną umowę na usługi transportowe 
dowozu i odwozu dzieci w 2017 roku. 

 

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

-  zmiany Uchwały Nr XX/155/2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016- 2026, 
- zmiany Uchwały Nr XXI/160/2016 z dnia 31.10.2016 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2026, 
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,  
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 r, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -2026, 
- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brzeziny, 
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, 
- dopłat do ceny za odprowadzane ścieki komunalne na terenie Gminy Brzeziny, 



- przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
20217 -2020, 
- przyjęcia do realizacji na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu oraz dzierżawy 
gruntu z dotychczasowym najemcą/dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres 3 lat, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na podpisanie Listu Intencyjnego, 
- przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2021 
- przystąpienia Gminy Brzeziny do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia 
zgody na zawarcie partnerstwa nas rzecz realizacji projektu pozakonkursowego 
„poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, realizowanego w 
ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe 
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020. 

 
 Uchwały z ostatniej XXI sesji w sprawach: 
 

 -  zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2020, 
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i 
zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, 
- zmiany Uchwały Nr XI/119/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 lutego 2016 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 
- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Lokalnego gminy Brzeziny 

na lata 2015 – 2022, 
- wyrażenia zgody na użyczenie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, 

- określenia stawek podatku od nieruchomości, 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
- określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonym jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi, 
- zmieniająca Uchwałę Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 

2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w 
Brzezinach, zmienionej Uchwałą Nr 309/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 
maja 2014 r.   

 
są realizowane na bieżąco. 


