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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 
30.03.2015 r. do 01.06.2015 r. 
 
W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami: 
 
1. Trwają prace remontowe drugiej klatki schodowej w Zespole Szkół w Brzezinach 

polegające na odnowieniu ścian i nałożeniu nowych warstw gipsowo – tynkowych z tynku 
szlachetnego wraz z wymianą i uzupełnieniem instalacji oświetleniowej. Prace wykonują 
osoby bezrobotne w ramach porozumienia z PUP w Kaliszu z dofinansowaniem budżetu 
gminy. 

2. Trwają prace porządkowe polegające na usuwaniu krzewów i roślinności z poboczy dróg 
gminnych i powiatowych na terenie gminy, na całej długości drogi powiatowej Brzeziny- 
Czempisz- Dzięcioły- Rożenno- Chudoba; wycinki drzew na ulicy Cmentarnej  
w Brzezinach, montowaniu znaków do posesji, porządkowania i obsadzenia klombów  
i terenów zielonych  porządkowania przystanków autobusowych w Brzezinach. 

3. Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup wozu strażackiego w ramach 
projektu pn. „Wsparcie systemu ratowniczo- gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu  
strażackiego dla OSP Brzeziny”. Projekt współfinansowany z europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działanie 
3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schematu VI „Zakup 
sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych  
i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu 
ratowniczo- gaśniczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. Wykonawcą jest firma: Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. zo.o. ul. 
Bestwińska 105A 43-346 Bielsko Biała. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 
26.05.2015 r. na kwotę 816.480,00 zł brutto. Termin dostarczenia wozu strażackiego do 
dnia 10.08.2015 r.  
W ramach umowy, przewidziane są dwa odbiory: pierwszy odbiór techniczno- jakościowy 
w siedzibie Wykonawcy, drugi odbiór w siedzibie Urzędu Gminy. Ponadto Wykonawca 
w ramach umowy przeprowadzi na własny koszt szkolenie z kompleksowej obsługi wozu 
strażackiego.  
W ramach promocji projektu zostanie zakupiona tablica pamiątkowa za kwotę 1.476,00 
zł. Całkowita wartość projektu wynosi 823.956,00zł brutto. W tym  
-studium wykonalności - 6.000,00 zł 
-zakup samochodu –    816.480,00 zł 
-tablica pamiątkowa -        1.476,00 zł 
-dofinansowanie z Unii Europejskiej - 659.164,80 zł ( 80 % kwoty całkowitych kosztów 
kwalifikowanych Projektu) 
Wkład własny Gminy Brzeziny- 164.791,20 zł. 

4. Trwają prace budowlane przebudowy ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 
6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – 
Rożenno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Na terenie Gminy Brzeziny przebudowa 
przebiega przez miejscowość Aleksandria - Brzeziny,  na odcinku około 5,5 km oraz od 
miejscowości  Brzeziny przez Czempisz – Dzięcioły – Rożenno  do Chudoby. Intensywne 
prace trwają na odcinku Dzięcioły – Czempisz – Brzeziny polegające na budowie zatok 
autobusowych, zdzieraniu części nawierzchni asfaltowych i układaniu podłoża z tłucznia  
i nowej nawierzchni asfaltowej, budowie przepustów drogowych, odnowieniu rowów 
przydrożnych w odcinkach i budowie studzienek kanalizacyjnych wraz z chodnikami. 
Łączna długość przebudowywanej drogi powiatowej na odcinku gminnym wynosi ponad 
15 km. Inwestycje realizuje powiat kaliski w partnerstwie z Gminą Brzeziny i Gminą 
Godziesze Wielkie z 50 % dofinansowaniem środków budżetu państwa. Wykonawcą jest 
firma drogowo- budowlana SIDROG z Błaszek wybrana w drodze przetargu 
nieograniczonego za kwotę ponad 5 mln. zł. Gmina Brzeziny przygotowała w ubiegłym 
roku projekt budowlany za porozumieniem i dofinansowaniem powiatu. Zakończenie 
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inwestycji zgodnie z umową przypada na koniec września 2015 r. Jest to największa 
inwestycja drogowa realizowana na terenie Gminy Brzeziny od wielu lat. Gmina Brzeziny 
dofinansowuje inwestycję kwotą około 900 tys. zł. 

5. Zakończono prace budowlane 990 m. odcinka drogi powiatowej nr 4629 do szkółki leśnej 
w Brzezinach realizowanej przez powiat kaliski w partnerstwie z Gminą Brzeziny  
i Nadleśnictwem Kalisz. Dokonano odbioru technicznego w obecności przedstawicieli 
inwestora  i partnerów współfinansujących inwestycję, inspektora nadzoru i wykonawcy 
w dniu 27.05.2015 r. Dodatkowo ZOK Sp. zoo. o w Brzezinach wykonała przełożenie 
odcinka wodociągu zasilającego posesje przylegające do drogi na odcinku około 100 m.  
z zamontowaniem 2 nowych hydrantów. Na odcinku osiedla jezdnia ma szerokość 5,5 m. 
oraz około 400 m. chodnika o szerokości 1,25 m. po jednej stronie. Na pozostałym 
odcinku jezdnia ma szerokość 3,5 m. Zastosowano dodatkowo 4 mijanki. Wykonawcą 
robót była firma drogowa Roldróg – Rafał Świątek z Rajska gm. Opatówek. Całkowita 
wartość zadania 630.915,43zł brutto (budowa).   
Gmina Brzeziny- 159.200,00 zł - 25,23 % zadania, Gmina łącznie wydała na inwestycję 
171.199zł brutto 
Powiat kaliski    -  156.257,71 zł -24,77% zadania 
Nadleśnictwo Kalisz – 315.457,72 - 50%  zadania 
Dokumentacja      w 2013 r.-wykonała Gmina Brzeziny za kwotę 11.999,99zł brutto. 
Całkowita kwota zadania wyżej wymienionego z dokumentacją -642.915,42zł brutto.  

6. Trwają prace budowlane przy budowie chodników przy drogach gminnych na osiedlu                         
Generała Zajączka w Brzezinach w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze 
gminnej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowości Brzeziny  
(ul. J. Bema, T. Kościuszki, Wł. Sikorskiego i Wł. Jagiełły). Do przetargu na jego 
wykonanie złożyło 11 firm. Inwestycję wykonuje firma Bedróg –Roboty Drogowo- 
Budowlane Sebastian Piętka- Smółki, gm. Koźminek za kwotę 99.587,25zł brutto. 
Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków europejskich w ramach PROW  
z dofinansowaniem 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

7. Wykonany został odcinek 434 m. drogi gminnej w miejscowości Jamnice o nawierzchni 
tłuczniowej z wykorzystaniem materiału gminnego zgromadzonego z rozbiórek 
budynków i materiałów drogowych. Wartość robót wyniosła 14.700,00zł Całkowita 
wartość z dokumentacją i inspektorem nadzoru wyniosła 15.700,00zł. 

8. Dokonano uzupełnienia poboczy drogi gminnej od skrzyżowania w Dzięciołach do 
skrzyżowania dróg w miejscowości Fajum na odcinku 3 km. tłuczniem pochodzącym  
z materiałów porozbiórkowych będących własnością Gminy Brzeziny i w ilości  ok.700 
ton. Gmina zleciła wykonanie robót specjalistycznym sprzętem firmie zewnętrznej za 
kwotę 19 tys. zł brutto. 

9. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej drogi powiatowej Nr 
4633P Czempisz- Pieczyska- Zagórna – Ostrów Kaliski na długości 6,7 km. planowany 
do przebudowy w roku 2016 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych Etap II- Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój w partnerstwie z Powiatem 
Kaliskim. Dokumentację w części finansuje Gmina Brzeziny i Powiat Kaliski po 50%. 

10. Trwają prace przygotowawcze dokumentacji techniczno-kosztorysowej drogi gminnej  
w Jagodzińcu  na odcinku 1360 m. o nawierzchni asfaltowej realizowanej z Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu kwotą 150 tys. zł. Całkowita wartość zadania  
z dokumentacją opiewa na kwotę 243.719,04zł brutto 

11. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zostały przeprowadzone w dwóch turach. 
I głosowanie odbyło się w dniu 10.05.2015 r. – najwięcej głosów w Gminie Brzeziny 
otrzymali następujący kandydaci – Andrzej Duda  - 746 głosów, Bronisław Komorowski 
– 454 głosy, Paweł Kukiz – 344 głosy, Adam Jarubas – 104 głosy, Magdalena Ogórek – 
102 głosy. Frekwencja w gminie wyniosła – 40,29%. 
W ponownym głosowaniu w dniu 24.05.2015 r. w Gminie Brzeziny Andrzej Duda 
otrzymał 1.399 głosów (wynik wyborczy 63,10%), Bronisław Komorowski – 818 głosów 
(wynik wyborczy 36,90%). Frekwencja w Gminie Brzeziny – 48,64%. 
Podczas głosowania w żadnym obwodzie wyborczym w gminie nie zanotowano 
naruszenia ciszy wyborczej. Protokoły z poszczególnych obwodów zostały przyjęte przez 
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Okręgową Komisję Wyborczą w Kaliszu bez zastrzeżeń. 
12. W tym roku firma NIVEA ogłosiła konkurs na wyjątkowe place zabaw - „Podwórka 

NIVEA" jako Rodzinne Miejsce Zabaw, w których rodzice i dzieci mogą wspólnie 
spędzić w aktywny sposób czas. Zgłoszenia dokonywane były przez Gminy.  
Do akcji mogła się zgłosić każda Gmina dysponująca przestrzenią spełniającą wymogi 
budowy Podwórka NIVEA. Wyjątkowe Podwórka NIVEA powstaną  
w 40 lokalizacjach, które zbiorą największą liczbę głosów. Głosowanie trwa od  
3 kwietnia do 31 maja i podzielone zostało na dwie tury. Z końcem kwietnia 
rozstrzygnięto pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji a kolejnych 20 zostanie ogłoszonych  
z końcem maja. Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy posiadać aktywny e-mail. 
Każdego dnia można oddać jeden głos na wybraną lokalizację.  
W sumie do konkursu zgłosiło się 1097 gmin z całego kraju.  
Po pierwszej turze Gmina Brzeziny uzyskała w konkursie 6 miejsce zdobywając 65 994 
głosów. Dzięki dużemu wysiłkowi mieszkańców gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży  
z terenu gminy Brzeziny, dużej aktywności i determinacji społeczności szkolnej Zespołu 
Szkół w Brzezinach oraz władz samorządowych gminy plac zabaw powstanie w Zespole 
Szkół w Brzezinach, przy ul. Wrocławskiej. Mocno w akcję głosowania zaangażowali 
się uczniowie, nauczyciele, Rada Rodziców i Dyrekcja Zespołu Szkół w Brzezinach, 
mieszkańcy Brzezin i gminy, społeczności szkolne wszystkich szkół podstawowych  
z terenu gminy oraz  gimnazjum, pracownicy Urzędu Gminy oraz GOPS, GOK, GOSiR, 
ZOK, władze Gminy, a także mieszkańcy gminy rozsiani po całym kraju, w tym studenci 
z gminy Brzeziny pobierający naukę w wielu uczelniach, przyjaciele naszej gminy w całej 
Polsce. W akcję włączyli się też niektórzy radni i sołtysi, a ponadto mieszkańcy 
sąsiednich gmin i powiatu kaliskiego. Od momentu zgłoszenia do konkursu cała 
społeczność bardzo aktywnie włączyła się w głosowanie internetowe, dzięki czemu nie 
tylko wygraliśmy miejsce zabaw, ale również spełniliśmy marzenia wielu rodzin,  
a zwłaszcza ich najmłodszych pociech. W konkursie bowiem nie liczyła się liczba 
mieszkańców gminy, ale ich determinacja w oddawaniu głosów. Baliśmy się trochę, że 
jako mała liczebnie gmina nie będziemy  w stanie zebrać wystarczającej ilości głosów. 
Okazało się jednak, że potrafimy się zmobilizować i wygrać, nawet z dużymi 
metropoliami. Akcję w ostatnim dniu nagłośniło Radio Centrum. Spotkała się ona  
z niezwykłym odzewem społecznym. Co niedzielę w kościele parafialnym do udziału    
w głosowaniu zachęcali miejscowi pasterze na czele z ks. Kanonikiem Robertem 
Wardęckim. Władze Gminy Brzeziny oraz Dyrekcja Zespołu Szkół w Brzezinach 
serdecznie dziękują wszystkim za udział w konkursie i liczne oddane głosy. Akcja 
spotkała się z szerokim odzewem lokalnej społeczności. 

 
 

Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za okres od 
01.03.2015 r. do 31.05.2015 r. 
 
W powyższym okresie w Ośrodku złożono: 
- 43 wnioski o pomoc finansową, 
- 2 wnioski o przyznanie zasiłku stałego, 
- 3 wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 
- 54 wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami, 
- 1 wniosek o przyznanie opiekunki domowej, 
W wyżej wymienionym okresie wypłacono: 
- zasiłki okresowe dla 31 rodzin na kwotę – 19 458,84 zł, 
- zasiłki celowe dla 24 rodzin na kwotę – 7 675,00 zł, 
Miesięcznie Ośrodek wypłaca zasiłki stałe dla 26 osób na łączną kwotę – 11 449,29 zł. 
Usługami opiekuńczymi objętych jest 12 osób. 
Świadczenia rodzinne w omawianym okresie wypłacono na łączną kwotę -  541 628,00 zł 
(wydano 54 decyzje). 
Z funduszu alimentacyjnego wypłacono kwotę 29 840,00 zł (wydano 4 decyzje). 
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Przygotowano końcowy wniosek o płatność dla projektu „Twoja ALTERNATYWA”. 
Zorganizowano wyjazd do Częstochowy dla 45 osób z tereny gminy Brzeziny. 
Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 14 rodzin. 
 
Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za okres od 01.04.2015 r. do 
31.05.2015 r. 
 
W wymienionym okresie odbywały się cykliczne zajęcia dla zespołów, sekcji i grup 
działających 
 przy GOK Brzeziny: 
- Zespół Pieśni Brzezinianki                                          
- Kapela Ludowa Brzeziny                                           
- sekcja plastyczna                                                      
- nauka gry na gitarze                                                    
- taniec nowoczesny (HIP-HOP)                                                        
- taniec towarzyski                                                        
- taniec zumba z elementami aerobiku dla dorosłych   
- sekcja śpiewu i tańca ludowego                                  
- sekcja rzeźbiarska                                                       
- klub emeryta i rencisty                                                           
- świetlica integracyjna    
                                          
 Ponadto odbyły się następujące wydarzenia kulturalne:  

      
1. Organizacja  prezentacji pn: „Tradycje Wielkanocne” połączonych  z wystawą prac 

wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzeziny.  Wystawa  
miała miejsce w Kościele Parafialnym w Brzezinach. 

2. Współrganizacja  dwóch koncertów edukacyjnych z cyklu „Akademia muzyki” .  Dla 
dzieci  z klas I-III i IV-VI zostały zaprezentowane następujące formy muzyki :   jazz, 
negro, pop oraz  „tańce nie do tańca – muzyka dworów europejskich.  
Współorganizator - Zespół Szkół w Brzezinach. 

3. Udział zespołu tańca towarzyskiego i nowoczesnego w prezentacjach tanecznych  
w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 

4. Udział zespołów tanecznych w XI Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych  
w Liskowie. 
Zespół tańca towarzyskiego REMIX z GOK Brzeziny zdobył I miejsce w swojej 
kategorii, natomiast zespół tańca nowoczesnego BIT CREW II miejsce. 

5. „Malarskie podróże Damiana Antczaka” wernisaż wystawy prac malarskich 
mieszkańca Brzezin, ucznia III klasy Technikum Samochodowego w Kaliszu – 
Damiana Antczaka. 

6. Udział w powiatowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Magiczna 
Irlandia” -  2 nagrody i  3 wyróżnienia dla dzieci z pracowni GOK. 

7. Udział w warsztatach „Starość też radość” dotyczących pracy z seniorami, 
organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu.  

8. XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek; Spotkanie uczniów klas IV-V ze Szkół 
Podstawowych w Aleksandrii i Brzezinach z kontynuatorem serii książek o „Panu 
Samochodziku…”, autorem powieści detektywistycznych dla młodzieży  i dorosłych - 
Arkadiuszem Niemirskim; 

9. Przedszkolaki w bibliotece – spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Wychowanie 
przez czytanie” z grupą  5-latków z miejscowego przedszkola. 

10. Udział w 30 Konkursie Plastycznym Świat Dziecka,  Kalisz 2015  organizowany przez 
Galerię Sztuki Współczesnej im. Jana Tarasina w Kaliszu. Na konkurs nadesłano 823 
prace. Między innymi dzieci z pracowni GOK otrzymały 2 nagrody i 5 wyróżnień. 
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11. „Skarby za miedzą…” – udział w warsztatach tworzenia questów, nowego sposobu na 
promocję walorów turystycznych gminy, zorganizowanych przez Bibliotekę 
Powiatową w Opatówku.  

12. Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas II ze Szkół Podstawowych   
w Dzięciołach oraz Brzezinach, którego dokonała najpopularniejsza obecnie autorka 
książek dla dzieci –Agnieszka Frączek. 

13. Wielkopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Starym Mieście/k. Konina     
i wręczenie najwyższego prestiżowego tytułu „Templum Libri” przyznawanego przez 
Bibliotekę Wojewódzką w Poznaniu,  Bibliotece Publicznej w Brzezinach. 

14. „Wychowanie przez czytanie” – pierwsze spotkanie edukacyjne uczniów klas I-III ze 
Szkoły Podstawowej w Aleksandrii, przystępujących do gminnego projektu 
realizowanego pod patronatem Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”. 

15.  Gminny Konkurs Recytatorski w Szkole Podstawowej w Sobiesękach – udział  
w pracach jury. 

16. Udział  Kapeli Ludowej Brzeziny w Spotkaniach z Folklorem Środkowej Polski   
w parku   etnograficznym w Sieradzu. 

17. Udział zespołów folklorystycznych w szkoleniu organizowanym prze Centrum Kultury 
w Kaliszu. 

18. Występ Kapeli Ludowe Brzeziny podczas  festynu pn. Smaki LGD w Szczytnikach. 
 
W okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 661 czytelników, którzy wypożyczyli 
1620   książek. Zarejestrowano ponadto 76 nowych czytelników.  

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

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. ”Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup 
ciężkiego pojazdu strażackiego dla OSP Brzeziny” realizowanego w ramach 
Programu „WRPO 2007-2013” 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Brzeziny 
- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej 

położonej w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 

własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Kolonia 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z 

dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres 3 lat 

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brzezinach za 2014 rok 

- 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 

- przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022” 
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Uchwały z ostatniej VI sesji w sprawach: 
 
 

- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz 
Gminy Sieroszewice” 

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia 
pn. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu 
Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” 

- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Brzeziny 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Przystajnia-
Kolonia, Przystajnia, Moczalec 

są realizowane na bieżąco. 


