Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od
30.12.2014 r. do 05.02.2015 r.
W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami:
1. Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych i powiatowych polegające na usuwaniu
odpadów komunalnych oraz wykaszaniu i wycinaniu ręcznym krzewów z poboczy
w miejscowości Czempisz wzdłuż tzw. Traktu Kaliskiego, drogi powiatowej Brzeziny –
Przystajnia, drogi gminnej Dzięcioły – Fajum.
2. Na zlecenie gminy wykonano odnowienie rowów przydrożnych w miejscowości Fajum na
odcinku 1200 m.
3. Wykonano też odnowienie rowów w miejscowości Wrząca na odcinku 2,7 km. Prace
wykonywała firma prywatna Stanisława Sieradzkiego z Ostrowa Kaliskiego.
4. Przygotowywana jest dokumentacja modernizacji oświetlenia ulicznego na odcinku
wcześniej przebudowanej linii elektroenergetycznej w miejscowości Sobiesęki. Dokonano
ustalenia zakresu zadania w tym montażu kilkunastu lamp oświetleniowych i przewodów
linii oświetleniowej na wskazanym odcinku o długości około 1 km.
5. Trwają prace remontowe w Zespole Szkół w Brzezinach polegające na gipsowaniu
i malowaniu klatki schodowej do przedszkola. Prace trwają od dwóch miesięcy
i przeprowadzane są przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy w ramach
robot publicznych. Prace będą kontynuowane do wakacji i przeprowadzane w większym
zakresie w kolejnych etapach prac remontowych.
6. Gmina została poinformowana o wyborze do dofinansowania wniosku z listy rezerwowej
projektu „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu
strażackiego dla OSP Brzeziny, którego wnioskodawca jest Gmina Brzeziny na kwotę
673.912 zł oraz umieszczeniu go na liście projektów do dofinansowania w ramach III
Priorytetu WRPO na lata 2007 – 2013 przeprowadzonego przez WFOŚ i GW
w Poznaniu. Projekt zostanie zrealizowany w tym roku.
7. Przeprowadzono rozmowy z projektantami realizacji planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego miejscowości Przystajnia - Kolonia, Moczalec, Przystajnia
jako kontynuacja opracowanego jest studium zagospodarowania dla przedmiotowego
terenu – II etapu prac i uzgodniono zakres prac, terminy realizacji i wartość opracowania.
W najbliższych dniach biuro projektowe przedstawi szczegóły umowy na opracowanie
planu zagospodarowania przestrzennego omawianego terenu. Za wykonanie w/w
opracowanie Gmina zapłaci 38 tys. zł netto.
8. Dokonano wycinki drzew na działce gminnej nr 11 o pow. 0,1391 ha w okolicy placu
targowego przy ulicy Krawczykowskiego celem przygotowania terenu do dalszej
procedury przekształcenia terenu pod przyszły parking. Pozyskane drewno w części
będzie wykorzystane jako materiał opałowy dla gminy, a w części zostanie przetarte na
tarcicę i bale do dalszego wykorzystania na potrzeby gminy. Uporządkowano również
sąsiednią działkę z drzewostanem sosnowym o nr ewidencyjnym 1/3 o pow. 0,3396 ha.
9. Trwają dalsze prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody w Brzezinach,
uporządkowano teren wokół stacji, zamontowano ogrodzenie placu, zamontowano
i przystosowano agregat prądotwórczy do eksploatacji w razie awarii zasilania.
10. Dokonano zgruzowania kruszarką około 2 tys. ton gruzu ceglanego i betonowego
składowanego na placu gminnym przy oczyszczalni ścieków, zgromadzonego w wyniku
różnych prac porozbiórkowych z terenu Gminy Brzeziny. Prace na zlecenie gminy
przeprowadziła firma z Ostrowa Wielkopolskiego za kwotę około 24 tys zł. Zgromadzony
materiał posłuży do remontu, jak również jako materiał na podbudowę planowanych
odcinków dróg gminnych.
11. W trakcie procedury przetargowej jest planowana przez Powiat Kaliski przebudowa drogi
powiatowej nr 4629 P w miejscowości Brzeziny w partnerstwie z Powiatem Kaliskim
i Nadleśnictwem Kalisz. Powiat Kaliski jako właściciel i zarządca drogi powiatowej
ogłosił w dniu 30.01.2015 r. przetarg na jej wykonanie z rozstrzygnięciem w dniu
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16 lutego 2015 r. z terminem związania z ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert. Długość przebudowanego odcinka wynosi 990 km o szerokości 3,5 – 5,5 m
z chodnikiem.
12. W ubiegłym roku gmina zleciła opracowanie 90 projektów decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy w tym 1 celu publicznego na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni
ścieków dla Gminy Brzeziny złożonego przez opracowującą projekt firmę „MECOR”
z Gniezna. Za opracowanie projektu jednej decyzji projektantowi ustalono kwotę 280 zł
brutto. Łącznie za opracowanie 82 projektów decyzji gmina zapłaciła w 2014 roku
22.960 zł brutto.
13. W 2014 roku zakończono kilkuletni proces opracowania „miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice” za kwotę 19 tys. zł brutto.
W 2014 roku zapłacono pozostałą kwotę w wysokości 3.800 zł. Plan został uchwalony
w dniu 09.04.2014 r. Wcześniej dla tego terenu opracowano „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny obejmującego część wsi
Jamnice za 11,5 tys. zł brutto. Studium uchwalono w dniu 16 grudnia 2013 r. Łączne
koszty opracowania studium i planu zagospodarowania dla tego terenu wyniosły 30.500 zł
brutto. W 2014 roku zakończono opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru
obejmującego miejscowości Przystajnia-Kolonia, Przystajnia, Moczalec. Koszt
opracowania wyniósł 29.889 zł brutto. W 2014 roku zapłacono kwotę pozostałą 7.472,25
zł studium uchwalono w dniu 30.06.2014 r.
14. W dniu 15 stycznia 2015 otrzymaliśmy wiadomość od Wicedyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczącą prowadzonego naboru w ramach Poddziałania 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego istnieje możliwość
modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu naszej
gminy. Gmina Brzeziny została zakwalifikowana do wzięcia udziału w w/w projekcie
w naborze dodatkowym. Wynika to z faktu, że Instytucja Pośrednicząca otrzymała zgodę
na realokację środków pomiędzy priorytetami, a nasza gmina została wybrana na
podstawie poziomu wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Termin złożenia
wniosku upływał w dniu 31 stycznia 2015 r. Do projektu przystąpiły 3 szkoły
podstawowe z terenu naszej gminy, tj. SP Aleksandria, Dzięcioły oraz Sobiesęki. Każda
ze szkół może skorzystać z kwoty 87.240 zł. Projekt został podzielony na 3 zadania, tj.
organizacja placów zabaw, dostosowanie toalet dla dzieci i personelu oraz wyposażenie
w pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego i mulimedialny – sal
lekcyjnych, kuchni, pomieszczeń gospodarczych oraz szatni. Szkoły starały się
wykorzystać jak najwięcej pieniędzy, a wnioskowane dofinansowanie to kwota
261.626 zł. W ramach tego projektu złożyliśmy wniosek na zorganizowanie placu zabaw
w SP Sobiesęki wraz z ogrodzeniem, na ogrodzenie placu zabaw w SP Aleksandria oraz
SP Dzięcioły. W ramach zadania II – dostosowanie toalet – mieszczą się zakup i montaż
m.in. umywalek, suszarek do rąk, dozowników mydła oraz wszystkich tych rzeczy, które
potrzebne są w łazienkach. Zadanie III - wyposażenie – w ramach tego zadania każda
szkoła złożyła zapotrzebowanie na nowe mebelki do oddziałów przedszkolnych, zakup
sprzętu gospodarstwa domowego, tablic multimedialnych, sprzętu audiowizualnego oraz
pomocy dydaktycznych. Wszystkie wymienione artykuły będą zakupione w drodze
przetargu. Zakończenie projektu jest przewidywane na 30 września 2015 roku.
Wójt opracował projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach:
-

sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr 15/III/14 Rady Gminy Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014
rok
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków
stanowiących fundusz sołecki
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod
nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica
powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno”
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-

w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – ETAP II
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój
zmieniająca uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny

Uchwały z ostatniej III sesji w sprawach:
-

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022
zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok
przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy
zmieniająca Uchwałę nr 341/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25
września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu
na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P
w m. Brzeziny
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 –
2022
- uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2015 rok
są realizowane na bieżąco.
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