
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 10.11.2017 r. do 04.12.2017r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 04.12.2017r. 

 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli Skarbnik Gminy Ewa Wabnik oraz Prezes ZOK sp.zo. o. 

Brzeziny Piotr Wolarz. 

 

Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz 

z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 

Komisja otrzymała z poszczególnych Komisji Rady stosowne opinie o projekcie budżetu. 

Wszystkie Komisje działające przy Radzie Gminy Brzeziny tj. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i 

Gospodarki Komunalnej, Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisja Rewizyjna 

zaopiniowały projekt budżetu na 2018 rok pozytywnie bez uwag i wniosków. 

Komisja  negatywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2018 rok. 

Komisja wnioskuje o przesunięcie środków przeznaczonych na zakup radiowozu na oświetlenie 

uliczne na Osiedlu za kościołem.   

Skarbnik Gminy Ewa Wabnik poinformowała, że w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzeziny na lata 2018-2026 są spełnione wszystkie wskaźniki,   

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 -2026. 

Skarbnik Gminy Ewa Wabnik poinformowała, że uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 

2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są w trakcie opracowania. 

Dodała, że zmiany będą dotyczyć korekt planu dochodów i korekt planu wydatków. 

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXXIII  sesję 

Rady Gminy w sprawach: 

  -zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 

-uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026, 

-programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Brzeziny w 2018 roku,  

-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie komunalne 

Gminy Brzeziny na okres 3 lat, 

-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie komunalne 

Gminy Brzeziny na okres 3 lat, 

-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego własnością Gminy 

Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki, 

-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 

-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 



-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 

  

z wyjątkiem projektu uchwały XXXIII/321/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy gdzie 1 osoba wstrzymała się od głosu, natomiast pozostali  zaopiniowali 

projekty uchwał pozytywnie. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nr XXXIII/328/2017,  XXXIII/329/2017 oraz 

XXXIII/331/2017, które będą zaproponowane do wprowadzenia do porządku obrad na XXXIII sesję 

Rady Gminy Brzeziny. 

 

Prezes ZOK sp. Zo.o Piotr Wolarz poinformował, że sytuacja związana z wodą nie jest poważna, gdyż 

na stacji są tylko 4 jednostki bakterii coli. Dodał, że woda jest chlorowana. poinformował, że 2 razy w 

roku woda jest poddawana badaniu. Obecnie stwierdzono tylko 4 jednostki bakterii Coli. 

Niebezpieczne jest chlorowanie wody a nie bakterie coli. Poinformował, że obca bakteria w 

organizmie może powodować biegunki i wymioty. Poinformował, że surowa woda nie nadaje się do 

spożycia, natomiast wodę powyżej 600 C można wykorzystywać do celów spożywczych. 

 

Ponadto Komisja zatwierdziła następujący plan pracy na rok 2018: 

1.Omówienie i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy. 

2.Ocena działalności GOPS za 2017 rok. 

3.Ocena działalności finansowej GOK w Brzezinach i GOSiR w Brzezinach za 2017 rok. 

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

okres. 

5.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 

6.Analiza wniosków inwestycyjnych na 2019 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. 

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


