
 
 
 

Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 29.06.2017 r. do 27.07.2017 r.) 
 
 
W w/w okresie Komisje działające przy Radzie Gminy Brzeziny – Rewizyjna, Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Budżetu, Rolnictwa i Finansów oraz Bezpieczeństwa 
Publicznego i Gospodarki Komunalnej odbyły wspólne posiedzenie w dniu 27.07.2017 r. 
Zgodnie z porządkiem obrad komisje zaopiniowały projekty uchwał przygotowane XXIX 
sesję Rady Gminy. 
Wyjaśnień w sprawach projektów uchwał udzieliły – Skarbnik Gminy Ewa Wabnik  
i pracownik GOPS -u Kamila Wiertelak. 
Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawach: 
 

-  Sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVIII/235/2017 Rady Gminy 
Brzeziny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Brzeziny na 
2017 r., 

- Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod 
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632P Brzeziny – Przystajnia etap I”, 

- Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji 
pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnej  poprzez budowę stacji uzdatniania wody 
w  miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020, 

- Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających 
infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny”, realizowanej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 

- Zmian budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -

2026, 
- Wyrażenia zgody na przekazywanie trwałego zarządu nieruchomości między 

jednostkami organizacyjnymi, 
- Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, 
- Upoważnienia Wójta Gminy Brzeziny do zawarcia umowy użyczenia ze 

Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczynie, 
- W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeziny, 

- Przystąpienia Gminy Brzeziny do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody 
na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „Integracja i 
aktywizacja społeczno – zawodowa w powiecie kaliskim” realizowanego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -
2020, Osi priorytetowej7: Włączenie społeczne , Działanie 7.1. Aktywna 
integracja, Poddziałnie7.1.2.Aktywna integracja. 

 
 
W wolnych wnioskach: 
 
Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki poinformował, że w następnym tygodniu 
będzie ogłoszony przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w Piegonisku Wsi. Gmina jest 
w trakcie przygotowania projektu budowlanego na budowę  kanalizacji  we wsi Jagodziniec.  
Jest już  podpisana stosowna umowa z projektantem  ECO TREATMENT z Gniezna na 
kwotę 24.000 netto. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji pn.” Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”. Dodał, że aby Aglomeracja Kalisko 
Ostrowska była uznana to na 1km należy przyłączyć 90 osób. Poinformował, że zmiana jest 



inwestycji drogowej z Piegoniska Wsi na Jagodziniec – 360 m oraz przebudowana będzie 
droga w  Pieczyskach. Po sesji będzie zrobiona dokumentacja na przebudowę drogi do 
Pieczysk. Dodał, że na bieżąco jest wykaszanie poboczy dróg gminnych i sprzątanie odpadów 
komunalnych przez pracowników zatrudnionych w porozumieniu z Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kaliszu. Poinformował, że zgłoszono wieś Pieczyska do konkursu Podwórko 
Talentów NIVEA . Głosowanie trwa do 31 lipca 2017 roku. Jesteśmy na III miejscu. 
Poinformował również, że jest ogłoszenie o sprzedaży lokali mieszkalnych w dawnej 
weterynarii przy ul.21 stycznia 5. Do sprzedaży 5 lokali. Mieszkanie Państwa Przepiórka, 
Adamus, Białek , firma Securus oraz weterynaria. Prawo pierwokupu mają wynajmujący. 
Poinformował, że spalił się młyn w Ostrowie Kaliskim. Podziękował na ręce radnej Marzeny 
Szmaj za  zainteresowanie i zorganizowaną pomoc materialną. Poinformował, że w dniu 
14.09.2017 r. Gmina otrzymała wezwanie do sądu  w sprawie zasiedzenia. Również 
poinformował, że został ogłoszony przetarg na przebudowę domków letniskowych w 
Brzezinach z rozstrzygnięciem 07.07. 2017 r. Dodał, że jest modernizacja linii energetycznej 
na terenie gminy Brzeziny we wsi Fajum, Ostrów Kaliski, Zagórna. Poinformował, że 
zakończono budowę I etapu oświetlenia ulicznego Przy ul. Klonowej w Brzezinach. Dodał, że 
stopniowo wymieniane są lampy energooszczędne na poszczególnych wioskach. 
 
Radna Sylwia Lazarek zapytała, czy nowo wybudowana rotunda będzie dostępna dla 
wszystkich? Oraz, z uwagi na fakt, że młodzież nie ma się, gdzie spotykać prosi o  
zamontowanie w Brzezinach ławek. Dodała, że nad stawami są ławki ale Ośrodek GOSiR  
wieczorem jest nieoświetlony. 
 
Wójt Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że rotunda będzie ogólnodostępna, ale musi być 
zamontowany monitoring na terenie ośrodka. Dodał, że Dyrektor GOSiR wnioskował o 
zamontowanie kamer na terenie ośrodka wypoczynkowego w Brzezinach. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzeń został zawarty w protokołach z posiedzeń Komisji. 
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