
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 12.12.2015 r. do 19.02.2016r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 19.02.2016 r. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XV sesję Rady 
Gminy w sprawach: 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- określenie kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół z 

terenu Gminy Brzeziny do klas I szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 
Gmina jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów,  

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2016 roku, 

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny.  
 

Projekt uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach został przyjęty 7 
głosami za, przy 1 głosie przeciw.  
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał, które będą zaproponowane do 
wprowadzenia do porządku obrad w sprawach:  

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 
Brzeziny na lata 2015 -2022”, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Brzeziny na lata 2012 -2020, 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych. 
 

Ponadto komisja zapoznała się: 
 
z pismem – prośbą dofinansowania na zakup sprzętu sportowego. Komisja przychyliła się do 

powyższych kwestii, jeśli środki finansowe pozwolą.  
 
Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Dominika Bystrzyckiego i mieszkańców wsi 

Zaleśna w sprawie ułożenia asfaltu na drodze gminnej i uregulowania kwestii gruntowych. 

Komisja zaproponowała regulację drogi gminnej nr 522 na podstawie pomiarów 
geodezyjnych.  
 
Komisja zapoznała się również z pismem PKS Kalisz.   
 
Komisja zaproponowała rozwiązanie zamiany autobusów na busy. Komisja wstrzymuje się do 
wyjaśnienia. 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem za 2015 rok o wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu.  
 
Komisja zapoznała się z wynikami okresowych badań za I półrocze 2016 roku Zakładu 
Obsługi Komunalnej w sprawie przydatności wody na sieci wodociągowej Pieczyska i 
Brzeziny  
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


