
 
Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej  

z działalności międzysesyjnej (tj. od 08.04.2014 r. do 27.05.2014 r.) 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach. 
W dniu 23.04.2014 r. Komisja zapoznała się z informacją Komendanta Komisariatu Policji w 
Opatówku za 2013 rok. 
W dniu 27.05.2014 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie uchwały przygotowane 
na XXXIII sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gminy Brzeziny 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 

miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 

najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokali gospodarczych położonych w miejscowości 

Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 
- zmiany Uchwały Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 2009 

r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w 
Brzezinach 

- wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
- wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Brzezinach 
 

Radny Michał Szczepaniak zaproponował wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystajnia - Folwark 
gm. Brzeziny i skierowanie zapytania do właściwego organu Skarbu Państwa o możliwość 
wykupu od Gminy przedmiotowego gruntu. Radny zauważył, że w planach budowy zbiornika  
droga przebiegająca przy działce będzie usytuowana wyżej niż jest obecnie, część gruntu 
byłaby wówczas wykorzystana pod budowę drogi. 
 
Komisja jednogłośnie przychyliła się do większości wniosków proponujących nadanie nazwy 
Pogodna ulicy w Brzezinach. 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości położonych w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze 
bezprzetargowej, który zostanie zaproponowany do wprowadzenia pod obrady na sesji. 
 
Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały 5 głosami za przy 1 wstrzymującym się. 
 
Komisja zapoznała się z pismem Wójta Gminy Brzeziny skierowanym do Prezesa Zarządu 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Godzieszach Wielkich w sprawie 
możliwości wykupu prawa wieczystego użytkowania terenu o pow. ok. 0,5079 ha 
stanowiącego część działki nr 97/2 wraz z drogą dojazdową z przeznaczeniem na cele 
targowiska gminnego. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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