
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 17.12.2014 r. do 11.02.2015 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 11.02.2015 r. 
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał zaproponowane na IV sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

- sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr 15/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 
grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 rok 

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków 
stanowiących fundusz sołecki 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod azwą 
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu 
kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój” 

- zmieniająca uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r.  
w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 

- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 

 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał, które będą zaproponowane do 
wprowadzenia do porządku obrad na sesji Rady Gminy w sprawach: 
 

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r. 
- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania 

wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Zaleśnej w sprawie ułożenia 
asfaltu na drodze gminnej i uregulowania kwestii gruntowych. Komisja stwierdza, że przedmiotowe 
zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku ze względu na realizację wcześniejszych 
zobowiązań realizacji inwestycji tj. „Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Aleksandria – 
Brzeziny – Rożenno – Chudoba” oraz „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzezinach”. Komisja 
podzieliła stanowisko Wójta Gminy w powyższej sprawie. 
 
Radni skierowali następujące wnioski: 
 
Radny Karol Bakacz wnioskował o postawienie znaku ograniczającego tonaż na drodze gminnej  
w Piegonisku - Pustkowiu od drogi nr 449 w kierunku Sobiesęk. 
 
Radny Sylwester Nowak wnioskował o uzupełnienie poboczy przy drodze gminnej  
w Dzięciołach. 
 
Radna Marzena Szmaj wnioskowała o uzupełnienie poboczy drogi gminnej od Ostrowa Kaliskiego 
w kierunku Zagórnej. 
 
Radny Jan Niedźwiedź wnioskował o uzupełnienie gruzem dziur na drogach na osiedlu za 
kościołem. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
   
 

Przewodniczący Komisji 
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