
 
 

 
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów z działalności międzysesyjnej  

(tj. od 04.04.2014 r. do 27.05.2014 r.) 
 
 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 27.05.2014 r.  
 
Wyjaśnień w sprawach projektów uchwał udzielali Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki  
i Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 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 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Przystajnia Folwark gm. Brzeziny 
 
W wyniku głosowania Komisja proponuje 4 głosami za, przy 3 wstrzymujących się nadać 
nazwę – Lawendowa ulicy w miejscowości Brzeziny. 
 
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 pozytywnie jednogłośnie w/w projekt uchwały. 
 
Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Wójta Gminy dotyczącym  wykupu od Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska 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 oraz planami związanymi z tym terenem.  
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   
  
 
 
       Przewodniczący Komisji 
            

    /-/ Józef Skoczylas 


