
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 21.11.2015 r. do 10.12.2015 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 10.12.2015 r. 
 
 Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej na 2016 
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik przedstawiła opinię pozytywną z uwagą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie projektu budżetu na 2016 rok.   
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2016 rok. 
Stosowna opinia została przekazana Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Budżetu  
i Finansów. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 -2022. 
 
Ponadto Komisja zatwierdziła następujący plan pracy na rok 2016: 
 
  

1. Opiniowanie projektów uchwał przed każdą sesją Rady Gminy Brzeziny. 
2. Stan bezpieczeństwa w Gminie w roku 2015. Sytuacja dotycząca tej problematyki 

zostanie przedstawiona przez przedstawiciela Komendy Policji i Straży Pożarnej. 
3. Przepompownia, hydrofornia w miejscowości Pieczyska- wyjazdowe posiedzenie 

komisji. 
4. Posiedzenie wyjazdowe. Ocena infrastruktury drogowej i oświetleniowej. 
5. Ocena przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu letniego. 
6. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 
7. Omówienie projektu budżetu na rok 2017. 
8. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał, które będą wprowadzone do porządku 
obrad na XIII sesji Rady Gminy w sprawach: wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu i przyjęcia zmiany statutu Związku 
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 
 
Komisja zapoznała się ze zmianami w uchwałach, które będą podjęte na XIII sesji Rady 
Gminy w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 
określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego. 
 
 Komisja zapoznała się z pismem Zakładu Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp.zo.o. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – sieć wodociągowa Brzeziny 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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