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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 
13.02.2015 r. do 19.03.2015 r. 
 
W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami: 
 
1. Zakończono etap prac modernizacyjnych na klatce schodowej w Zespole Szkół  

w Brzezinach polegających na odnowieniu ścian 3 pięter z ułożeniem gipsu i warstwy 
malarskiej oraz tynku szlachetnego i płytek ceramicznych na wejściu do przedszkola. 
Wymieniono 2 drzwi do pomieszczeń klasowych i lampy oświetleniowe z elementami 
instalacji elektrycznej. Prace wykonali zatrudnieni bezrobotni w ramach umów – zlecenia 
i porozumienia z PUP Kalisz. Wartość wykonanych prac wyniosła 25 tys zł. Wartość 
użytych materiałów 15 tys zł. 

2. 24 marca 2015 roku nastąpi podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie 
systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP 
Brzeziny, którego wnioskodawcą jest Gmina Brzeziny w ramach Priorytetu III 
„Środowisko Przyrodnicze” z WRPO na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 
842.390 zł – 80% wydatków kwalifikowanych projektu z WRPO 673.912 zł. Zakończenie 
rzeczowe realizacji projektu 12.06.2015 r. , zakończenie finansowe realizacji projektu – 
30.06.2015 r. 

3. Dobiegają prace modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzezinach w szczególności II 
etapu kanalizacji sanitarnej na ulicy Zielonej. Zamontowano studnię kanalizacyjną  
z przepompownią i rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków. Zakończenie 
wszystkich prac nastąpi zgodnie z ustalonym w umowie terminem. 

4. Dokonano remontów cząstkowych dróg gminnych polegających na łataniu ubytków  
w nawierzchniach asfaltowych w miejscowości Sobiesęki, Jamnice, Moczalec, Osiedlu 
Gen. Zajączka w Brzezinach i na odcinku drogi gminnej Dzięcioły-Fajum. Uzupełnienia 
tłuczniem odcinków dróg gminnych Czempisz-Jamnice, w Jamnicach, Jagodzińcu, 
Pieczyskach, Rożennie i Chudobie, w Brzezinach. Łączna wartość wszystkich remontów, 
usług remontowych i łatania z uzupełnieniem tłuczniem i pracą równiarki wyniosła 35 tys 
zł. 

5. Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę 990 m odcinka drogi powiatowej nr 4629 P 
w miejscowości Brzeziny realizowanej przez Powiat Kaliski w partnerstwie z Gminą 
Brzeziny i Nadleśnictwem Kalisz. Wykonawcą przedmiotowej przebudowy w wyniku 
przetargu jest firma Roldróg – Rafał Świątek. 

6. W dniu 16 marca 2015 r. w Zarządzie Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej pełniący rolę Związku 
ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza i Ostrowa Wlkp. podpisali 
porozumienie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie realizacji 
strategii ZIT dla rozwoju AKO w ramach WRPO na lata 2014-2020. 

7. W Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach w dniu 04.03.2015 r. odbyły się gminne 
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega 
pożarom". Organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku OSP RP  
w Brzezinach i Wójt Gminy Brzeziny. Głównym celem turnieju jest popularyzacja 
przepisów przeciwpożarowych wśród dzieci i młodzieży, zasad postępowania na wypadek 
pożaru oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Do rywalizacji w turnieju przystąpiło 24 
uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Podczas 
Turnieju obecni byli: st. kpt. Radosław Marek przedstawiciel PSP w Kaliszu, dh Robert 
Trzęsowski - Komendant Gminnego ZOSP RP, dh Marian Grabowski - Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach, dh Marcin Przybył - Naczelnik 
OSP w Brzezinach, dh Waldemar Kupajczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach, Przemysław Sułek - Dyrektor GOK  
w Brzezinach, Anna Kupajczyk - nauczyciel ZS i Gimnazjum w Brzezinach, Elżbieta 
Plewińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobiesękach, Emil Jesiołowski - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Aleksandrii. Najwyższe wyniki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych uzyskali: I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) - Bartosz Białecki - 
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Szymon Kurcbach i Paulina Wiśniewska, II grupa wiekowa (gimnazja) - Wiktor 
Białecki, Mateusz Pietrzak i Borys Zieliński, III grupa wiekowa (szkoły 
ponadgimnazjalne) - Bartosz Tułacz, Adam Wierucki, Mateusz Lazarek. Po eliminacjach 
na szczebel powiatowy (uczestnicy, którzy zajęli 1 i  2 miejsce z każdej kategorii)  
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i ciekawe nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego, Zarząd Gminny Związku OSP RP 
w Brzezinach oraz Stowarzyszenie LGD „Długosz Królewski".  

8. W wyniku przeprowadzonych zebrań sołeckich dokonano podsumowania 4 letnich 
kadencji pracy sołtysów i rad sołeckich w miejscowościach Fajum, Rożenno, Sobiesęki i 
Moczalec. W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowiskach sołtysów w Fajum, 
Rożennie i Sobiesękach pozostali dotychczasowi sołtysi, a w Moczalcu sołtysem został 
Pan Marek Kurcbach. W zebraniach uczestniczą przedstawiciele lokalnego samorządu, 
Wójt Gminy, Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy. 

9. Powiat Kaliski ogłosił przetarg na „Przebudowę ciągu dróg powiatowych i drogi 
powiatowej nr 6232 P granica Powiatu Kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej  
nr 4634 P Brzeziny – Rożenno”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane  
z przebudową ciągu dróg powiatowych polegających na miejscowym poszerzeniu 
nawierzchni jezdni, wykonaniu nowych chodników, zatok autobusowych i warstwy 
ścieralnej jezdni na zniszczonych odcinkach na łącznej długości 14,3 km. Rozstrzygnięcie 
przetargu w dniu 30.03.2015 r. 

10. 23 lutego 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014 rok Lokalnej Grupy 
Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”. W zebraniu uczestniczyli członkowie 
Lokalnej Grupy Działania, Zarząd, członkowie Rady Stowarzyszenia i Komisji 
Rewizyjnej. Dokonano podsumowania działalności za ostatni rok i udzielono 
absolutorium Zarządowi LGD. W wyniku wykonanej pracy i dokonanych ocen na dzień 
dzisiejszy zostało zakończonych i otrzymało dofinansowanie 65 wniosków, 6 projektów 
zostało zatwierdzonych umowami o płatność z Urzędem Marszałkowskim i są w trakcie 
realizacji, natomiast 4 wnioski są nadal rozpatrywane. W ramach wszystkich działań 
wypłacono łącznie 1.850.319,74 zł (tj. Małe projekty i odnowa wsi – 1.722.129,44 zł, 
Tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw i różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej – 128.190,30 zł. 

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

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
- sprostowania błędu pisarskiego w tytule Uchwały nr 21/IV/15 Rady Gminy 

Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz 
sołecki 

- sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr 6/II/14 Rady Gminy Brzeziny  
z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania składników mienia komunalnego  
w użyczenie Zakładowi Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. 

- zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1 Modernizacja 
Oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

- określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku 

- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 
Brzeziny porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 
służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego 
Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim 
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Uchwały z ostatniej IV sesji 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” 
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 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r. 
- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
 
są realizowane na bieżąco. 


