
 
 

 
Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 05.05.2017 r. do 26.06.2017 r.) 
 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 
 
W dniu 16.06.2017 r. na którym zgodnie z posiedzeniem Komisja dokonała oceny 
przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego w Brzezinach oraz terenu wokół Ośrodka. 
 

Komisja stwierdza, że Ośrodek Wypoczynkowy jest przygotowany do sezonu letniego:  
- teren kompleksu leśnego wokół Ośrodka jest wykoszony i uprzątnięty; 
- teren dla plażowiczów przygotowany poprzez nawiezienie odpowiedniej ilości piasku 
i zrekultywowanie terenu;  

      - budynek domu wczasowego będącego własnością firmy KAL-PAB jest 
niezabezpieczony a teren wokół domu nieuprzątnięty.  
 
Komisja wnioskuje o zamontowanie monitoringu na terenie ośrodka wypoczynkowego, 
natomiast Radny Henryk Goliński wnioskuje o wyrównanie poboczy przy drodze gminnej we 
wsi Sobiesęki, gdyż pobocze jest dużo wyższe od asfaltu. 

 
W dniu 26.06.2017 r. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, 
sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2016 rok, informacją o stanie 
mienia komunalnego i objaśnieniami, bilansem, rachunkiem zysków i strat. 
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Brzeziny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium są pozytywne bez uwag. Komisja pozytywnie 
jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2016 rok, sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Brzeziny za 20156rok, informację o stanie mienia komunalnego i objaśnienia.  

 
Komisja podobnie jak Komisja Oświaty przychyla się do wniosku o wycofanie wszystkich 
uchwał, które dotyczą roku 2018 z porządku obrad i przeniesienie na termin wrześniowy.  

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

 
-   zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok. 
-  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026. 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 
„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na 
terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. 
-  wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych położonych w 
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej  
Komisja zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie jednogłośnie. 
-  wyrażenia zgody na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych i dwóch lokali usługowych  
wraz z przynależną powierzchnią gruntu, położonych w miejscowości Brzeziny gm. 
Brzeziny w drodze bezprzetargowej. 
-  użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny.  
Komisja zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie jednogłośnie. 
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres trzech 
lat. 
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku. 
-  przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny. 



-  określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w 
Gminie Brzeziny. 
-  zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny 
na lata 2015 -2022 za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.  
-   zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Aleksandria. 
-  zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Brzeziny. 
-  zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ostrów Kaliski. 
-  zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wrząca. 
-  zmieniająca uchwałę nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 lutego 2017 
roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku. 
Komisja zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie jednogłośnie. 
-  wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Brzeziny. 
 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które będą zaproponowane do 
wprowadzenia do porządku obrad na XXVIII sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawie  
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „ 
Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II”, 
oraz w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”. 
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji. 
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