
 
 

 
Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 22.12.2016 r. do 24.02.2017r.) 
 
 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 24.02.2017 r. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXIV sesję Rady 
Gminy w sprawach: 
 
• zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026, 
• ustalenia regulaminu nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
• uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny, 
• programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku, 
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 
własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Wieś, 
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, 
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat, 
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, 
• nadanie nazw ulicom w miejscowości Natalin – obręb geodezyjny Jamnice, 
• zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny 
na lata  2012 – 2020, 
• szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 
zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny, 
• zmiany Uchwały Nr 296/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2014 r. w 
sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny, 
• ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 
rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest 
przyznawane, 
• 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, 
• projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego publicznego 
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. 
  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, która będzie zaproponowana do 
wprowadzenia do porządku obrad na XXIV sesji Rady Gminy Brzeziny w sprawie:  
 
• zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny 
na lata 2015 – 2022”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
W wolnych wnioskach: 
 
Komisja zapoznała się z pismem Mieszkańców „Osiedla  za kościołem” w sprawie 
natychmiastowej interwencji mającej na celu poprawę i budowę dróg na w/w osiedlu. 
Komisja zapoznała się z pismem  sołtys wsi Przystajnia Kolonia Pani Ireny Szczepaniak  w 
sprawie realizacji potrzeb we wsi Przystajnia Kolonia. Zapoznała się również z pismem 
Starosty Kaliskiego , aby włączyć się w przygotowanie i organizację Miejsko – Powiatowego 
Dnia Dziecka ze wsparciem finansowym. Komisja podobnie, jak komisja Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych stwierdziła, że można włączyć się w przygotowanie i organizację 
Miejsko – Powiatowego Dnia Dziecka, ale pod warunkiem, że osoby, które zabezpieczają 
teren zostaną poczęstowani symboliczną kiełbasą. 
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