
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 23.12.2016 r. do 21.02.2017r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 21.02.2017 r. 
 
  
W posiedzeniu komisji uczestniczyły pracownik GOPS Kamila Wiertelak oraz Skarbnik Gminy 
Brzeziny Ewa Wabnik. Pracownik GOPS Kamila Wiertelak poinformowała, że kwota 
odpłatności za usługi opiekuńcze jest zależna od wysokości emerytury. Im wyższa emerytura, 
tym wyższa odpłatność. Dodała, że o przyznaniu ilości godzin decyduje Kierownik Lila 
Marciniak najwięcej przyznane jest 180 h.  Poinformowała, że 7 osób przebywa w DPS-ie a  
11 osób jest objętych usługami opiekuńczymi. 
Natomiast Skarbnik gminy Ewa Wabnik poinformowała, że w 2017 roku zwiększa się plan 
dochodów budżetu gminy o kwotę 345.000, 00 zł, w tym: w dziale administracja publiczna  o 
kwotę 865.000 zł,  z tytułu usług kserograficznych świadczonych na rzecz innych jednostek, 
w dziale różne rozliczenia o kwotę 279.768 zł, z tytułu zwiększenia kwoty subwencji 
oświatowej, w dziale oświata i wychowanie o kwotę 12.844,00 zł. Zwiększa się plan 
wydatków o kwotę 430.000,00 zł: w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 55.000,00 zł z 
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego – budowa stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Piegonisko Wieś, w dziale transport i łączność o kwotę 204.970 w tym 
22.000,00 zł na wydatki w zakresie regularnego przewozu osób, w dziale gospodarka 
mieszkaniowa  na zakup kontenera 10.000 zł,  w dziale działalność usługowa w kwocie 
7.600,00 zł na zadanie pn. „ Odnowienie pomnika pamięci 16 obywateli polskich wraz z jego 
otoczeniem”, w dziale administracja publiczna 10.000,00 zł na zakup komputerów, w dziale 
oświata i wychowanie 5000,00 zł na zadanie „przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół w 
Brzezinach”. 
 
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. 
 
Członkowie komisji podkreślili, że należy podjąć stosowną uchwałę dot. stawek w zakresie 
odbierania odpadów dla właścicieli domków letniskowych. 
 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z pismem  sołtys wsi Przystajnia Kolonia 

Pani Ireny Szczepaniak w sprawie realizacji potrzeb we wsi Przystajnia Kolonia. 

Radny Jan Niedźwiedź zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Krzysztofa Niedźwiedzkiego, 

aby ustalił termin spotkania wraz z mieszkańcami Osiedla za kościołem, oraz przedstawienia 

mieszkańcom harmonogramu budowy oświetlenia ulicznego, oraz przebudowę drogi gminnej 

na osiedlu. 

Radny Sylwester Nowak zapytał, czy Gmina ma wpływ i, czy może wpłynąć na pracę 

Ośrodka Zdrowia w Brzezinach przy ul. 1000 – lecia. Zwrócił uwagę, że są trudności z 

dostaniem się do lekarza, oraz problemy z otrzymaniem zwolnień lekarskich z powodu braku 

druków. 

Przewodniczący komisji Józef Skoczylas wnioskuje do Wójta Gminy Krzysztofa 

Niedźwiedzkiego o rozesłanie kurend odnośnie zakazu wypalania w piecach CO2 odpadami 

szkodliwymi dla zdrowia, oraz ostrzec mieszkańców gminy o kontrolach związanych z 

wypalaniem. 

 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


