
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 19.10.2017 r. do 09.11.2017r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch 

posiedzeniach: 

 

1.W dniu 06.11.2017 r. na podstawie planu pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów  

Rady Gminy Brzeziny  na rok 2017 przedstawionym i zatwierdzonym  na sesji w dniu 29 

grudnia 2016 r. a także art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) Komisja przeprowadziła przegląd cieków rzek 

Jamnica i Pokrzywnica na terenie Gminy Brzeziny. 

Komisja w pierwszej kolejności udała się do wsi Dzięcioły. Stwierdziła, że łącznik od 

stawu we wsi Dzięcioły nr działek 180,125,69 jest oczyszczony, natomiast 

odprowadzalnik nr działek 161,115 jest nie oczyszczony co powoduje zalanie łąk i pól. 

Rzeka Pokrzywnica we wsi Dzięcioły jest oczyszczona. 

Komisja zaznaczyła, że konieczne jest uzupełnienie poboczy we wsi Dzięcioły od ronda w 

stronę Fajum oraz konieczne jest oznakowanie ronda znakami poziomymi. 

W dalszej kolejności Komisja udała się do wsi Fajum. Rów  przechodzący przez grunty 

prywatne do granicy z lasem, wpływający do rzeki Pokrzywnicy jest nieoczyszczony. 

Rzeka Jamnica we wsi Rożenno i wsi Jamnice jest oczyszczona stan bardzo dobry. 

W miejscowości Czempisz ciek rzeki od Państwa Zadki w stronę stawów w Brzezinach  

oraz odcinek we wsi Jamnice od Państwa Pietrzak jest nieczyszczony. Natomiast odcinek 

Strugi Grzemaczewskiej  w miejscowości Piegonisko jest w dobrym stanie. Bez 

zastrzeżeń jest również Pokrzywnica we wsi Aleksandria. 

 

W wolnych wnioskach:  komisja zapytała na jakim etapie są uzgodnienia między gminami 

a Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w sprawie 

oczyszczenia i uregulowania rzeki Pokrzywnicy na całej jej długości? 

Komisja wnioskuje o usunięcie drzew na skarpach rowów, co powoduje zmniejszenie 

zanieczyszczenie rzek. 

 

2. W dniu 09.11.2017 r.  Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał 

zaproponowane na XXXII sesję Rady Gminy z wyjątkiem projektów uchwał Nr: 

XXXII/311/2017 gdzie dwie osoby wstrzymały się od głosu, natomiast pozostali członkowie 

komisji zaopiniowali projekt w/w uchwały pozytywnie. Projekt uchwały Nr XXXII/312/2017  

pięć osób wstrzymało się od głosu, pozostali członkowie komisji zaopiniowali projekt w/w 

uchwały pozytywnie.  

 

 



  

W wolnych wnioskach: 

Komisja  zapoznała się wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Prezes ZOK sp. z o. o. Brzeziny Piotr Wolarz  przedstawił taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa. Dodatkowo poinformował, że Komendant Gminny OSP Robert Trzęsowski złożył 

wniosek o dostosowanie do wymogów Rozporządzenia MSWiA 40 hydrantów. Obecnie jest 

sprawnych 6 hydrantów. Dodał, że koszt  utrzymania hydrantów poniesione zostanie z budżetu gminy 

gdyż wynika to z ustawy art.22 Ustawy o „zbiorowym”. Poinformował o karze nałożonej na spółkę w 

kwocie 180.000,00 zł płatną do maja 2018 roku z powodu niewykonania inwestycji budowy 

oczyszczalni ścieków. 

Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas wniosek poddał pod głosowanie. 

Jedna osoba wstrzymała się od głosu, natomiast pozostali członkowie komisji zaopiniowali 

pozytywnie.  

 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


