
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 29.06.2016 r. do 06.09.2016r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 06.09.2016 r. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XIX 
sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

-  uchylenia uchwały Nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2016 
r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Brzeziny – ul. Klonowa oraz części ulicy Jodłowej i 
Dębowej” zrealizowanej w ramach PROW na lata 2014 – 2020 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 
- zmiany uchwały Nr 51/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie: 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 

- wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie 
w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych  
nr 67614P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości 
Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu 
ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna” 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz 

gminy Brzeziny Nr 152,203,237,235,135, o obszarze 03,61,00 ha, położonej w 
miejscowości Jamnice, gm. Brzeziny, stanowiącej własność osoby fizycznej 

 
  
Komisja zapoznała się z prośbą o przyspieszenie prac położenia nawierzchni asfaltowej we 

wsi Pieczyska. Na w/w pismo komisja rozważa w przyszłości zamontowanie tzw. 

spowalniacza prędkości. 

Zapoznała się również z wynikami badań okresowych przydatności wody na sieci 

wodociągowej w miejscowościach Czempisz, Brzeziny i Pieczyska za II półrocze 2016 r., 

oraz pismem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu. 

 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


