
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 10.12.2016 r. do 22.12.2016r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 22.12.2016 r. 
 
 Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej na 2017 
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 2017 rok.   
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 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 2016 -2026. 
 
Ponadto Komisja zatwierdziła następujący plan pracy na rok 2017: 
 

1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy. 
2. Ocena działalności GOPS za 2016 rok. 
3. Ocena działalności finansowej GOK w Brzezinach i GOSiR w Brzezinach za 2016 

rok. 
4. Informacja odnośnie działania i zamierzeń Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o. na 

najbliższy okres. 
5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 
6. Analiza wniosków inwestycyjnych na 2018 rok  – wyjazdowe posiedzenie komisji. 
7. Analiza zagospodarowania odpadami na terenie gminy, segregacja śmieci, procentowy 

udział w skali gminy. 
8. Wyjazd terenowy, lustracja cieków wodnych na terenie gminy. 
9. Informacja Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego na temat prowadzonych 

działań związanych z produkcją rolną w gospodarstwach indywidualnych. 
10. Opiniowanie projektu budżetu na 2018rok. 
11. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXIII 
sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 
2026, 

 Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 2016 rok, 
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 2016 rok, 
 Zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 

2026, 
     Zmiany Uchwały Nr 310/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 

2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, 

     Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Brzeziny przez inne niż Gmina, osoby prawne i osoby fizyczne, 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz 
terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji, 

     przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy,  
     przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2017 – 

2020”. 



 
 
 
W wolnych wnioskach komisja wstrzymała się z podjęciem decyzji odnośnie 
dofinansowania do Klubiku Malucha działającym przy Niepublicznym Przedszkolu Bajlandia 
w Brzezinach 
 

 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


