
 
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 

z działalności międzysesyjnej (tj. od 05.12.2017 r. do 22.12.2017r.) 
 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 22.12.2017r. 

 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył Przemysław Kasperski Specjalista ds. Gospodarki 

Przestrzennej i Drogownictwa. 

W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas udzielił głosu Przemysławowi 

Kasperskiemu Specjaliście ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa. Przedstawił III propozycje 

podziału oraz zagospodarowania terenu działek nr 143/8 i 270 położonych w miejscowości Sobiesęki 

(obręb Sobiesęki ABC) przy Szkole Podstawowej. Dodał, że ze względu na brak miejscowego planu 

zagospodarowania terenu konieczne będzie uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

Komisja zaproponowała wariant I przedstawiający działkę nr 143/8 podział na 4 działki oraz działkę 

nr 270 podział na 3 działki. 

Przedstawił również propozycję zagospodarowania terenu nieruchomości gminnych zlokalizowanych 

w miejscowości Moczalec (obręb: 0008 Moczalec), działek nr 75/2, 75/3, 75/4, 75/5 o obszarze 6,1ha. 

Powyższy teren zlokalizowany jest w obszarze – zakresie prac opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania terenu. 

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o zmniejszeniu zakresu prac nad opracowaniem planu tylko dla 

terenu działek gminnych. 

  

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXXIV  sesję 

Rady Gminy w sprawach: 

-   Zmiany uchwały Rady Gminy Brzeziny Nr XXXII/307/2017 z dnia 16.11.2017 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa 

istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę turystyczną na terenie gminy 

Brzeziny” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 

-   Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą „ Zakup 

lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściu dla pieszych przy szkole w Aleksandrii, 

-   zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 

-   zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017-2026, 

-   przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy, 

-   zgłoszenia sołectwa Dzięcioły do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020. 

W wolnych wnioskach  Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas odczytał Zarządzenie Zastępcze 

Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania ulicy 21 Stycznia położonej w miejscowości Brzeziny 

nazwy ks. Józefa Kurzawy oraz nadania ulicy Zygmunta Berlinga nazwy gen. Mieczysława 

Smorawińskiego. 

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  

 

 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


