
 
 
 

Sprawozdanie Komisji działających przy Radzie Gminy Brzeziny  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 09.09.2016 r. do 18.10.2016 r.) 
 
 
W w/w okresie Komisje działające przy Radzie Gminy Brzeziny obradowały na 
posiedzeniach: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i  Gospodarki Komunalnej obradowała 
na dwóch posiedzeniach w dniach: 30.09.2016 i 18.10.2016, 
W dniu 30.09.2016 r. na posiedzeniu komisji wyjazdowej dotyczącej funkcjonowania stacji 
uzdatniania wody w pierwszej kolejności udała się do Pieczysk, następnie do Czempisza. 
Członkowie Komisji udali się również na oczyszczalnię ścieków do Brzezin.  
Prezes ZOK Spółka Z o.o. Piotr Wolarz poinformował w skrócie o funkcjonowaniu stacji 
uzdatniania wody w Pieczyskach, Czempiszu oraz funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków w 
Brzezinach, natomiast Komisje: Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Rewizyjna 
oraz Rolnictwa, Budżetu i Finansów odbyły wspólne posiedzenie w dniu 18.10.2016 r. 
Zgodnie z porządkiem obrad komisje zaopiniowały projekty uchwał przygotowane XX sesję 
Rady Gminy. 
Wyjaśnień w sprawach projektów uchwał udzieliły – Skarbnik Gminy Ewa Wabnik oraz 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy. 
 
Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawach: 

 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Brzezinach 
- wyrażenia zgody na zawarcie ze Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Kalisz 

umowy dzierżawy gruntów leśnych pod utrzymanie domków letniskowych 
 
 
Wyjaśnień w sprawie w/ w projektów udzieliła Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
Poinformowała, że zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy na oświatę i 
wychowanie w kwocie 524,99 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
lub ćwiczeniowe, oraz na pomoc społeczną 100.000,00 zł realizując ustawę o pomocy 
państwa w wychowanie dzieci. W dziale gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan o 
kwotę 51.650,00 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja  budynku   użyteczności 
publicznej Powiatu Kaliskiego oaz gmin : Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, 
Szczytniki. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan na zadanie inwestycyjne pn. 
Budowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny” o kwotę 
21.825,00 zł, zwiększa się plan o kwotę 39.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i 
przebudowa  oczyszczalni ścieków w Brzezinach”. W dziale Transport i łączność dokonuje 
się zmiany klasyfikacji paragrafów wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – ulica Klonowa oraz część ulicy 
Jodłowej i Dębowej. W dziale Administracja publiczna rezygnuje się z zakupu majątkowego 
pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji mienia komunalnego”- zmniejsza się plan 
wydatków o 5.000,00 zł. Dodatkowo poinformowała, że całkowite koszty realizacji 
przedsięwzięcia pn. „rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Brzeziny” wyniosą 8.994.582,00 zł, natomiast nakłady wkładu własnego gminy wyniosą 
4.575.848,00 zł. Dodała, że zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 
573.264,79 zł. W 2017 roku zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 124.192,00 zł tj. 
00,67% dochodów z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 50.000,00 zł. W roku 2018 zwiększono 
plan dochodów bieżących o 126.654,00 zł tj. o 0,66% oraz zaplanowano dochody majątkowe 
w kwocie 20.00,00 zł. Dodała, że budżet jest zaplanowany na okres trzech lat.  
Natomiast Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy poinformował, że planowany jest remont 
domków na terenie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach Jaś i 
Małgosia. Jest to kwota około 150.000,00 zł. Dokumentacja kosztorysu jest w trakcie  



 
 
przygotowania i dlatego musimy być ich właścicielami. Domki mają być przygotowane dla 
rodziny 6- ścio osobowej z klimatyzacją i łazienkami. Poinformował również, że całkowity 
koszt termomodernizacji budynków Urzędu Gminy w Brzezinach, Gimnazjum i Ośrodka 
Zdrowia wynosi 1.267.497,20 zł z tego koszty kwalifikowane 468.178,27 zł. i 
niekwalifikowane w kwocie 799313,93 zł. 
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Karol Bakacz odczytał pismo Dariusza Misiaka 
odnośnie utwardzenia tłuczniem drogi prowadzącej do prywatnej posesji.  
Radny Andrzej Molka zwrócił uwagę na stawy rybne w Brzezinach? Mieszkańcy mają zbiór 
kukurydzy a dzierżawcy stawów w okresie deszczowym wypuszczają wodę i zalewają pola. 
Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy zaproponował, aby zaprosić dzierżawców stawów na 
najbliższą komisję Rolnictwa, Budżetu i Finansów. 
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzeń został zawarty w protokołach z posiedzeń Komisji. 
 

 

 

 
        Przewodniczący Komisji: 

 
       Sylwia Lazarek  ……………………… 
 
       Anna Mituła  ……………………… 

 
Józef Skoczylas  ……………………… 

 
Roman Witoński  ……………………… 

 
 


