
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 28.03.2015 r. do 08.05.2015 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 08.05.2015 r. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na VII sesję Rady 
Gminy w sprawach: 

- zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu 
strażackiego dla OSP Brzeziny” realizowanego w ramach Programu „WRPO 
2007-2013” 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Brzeziny 
- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 

Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej 

położonej w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 

własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Kolonia 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu  

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
okres 3 lat 

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brzezinach za 2014 rok 

- zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu 
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie 
Gminy Brzeziny 

- przyjęcia „ Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022” 
 

Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały „W sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 
rok” udzieliła Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. Szczegółowo przedstawiła proponowane 
zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz uzasadniła uchwałę. 
 
Przewodniczący Komisji Józef Skoczylas odczytał proponowane zmiany w Strategii 
Rozwoju, zwrócił uwagę na fakt, że obecnie sala OSP w Dzięciołach nie pełni już funkcji Sali 
gimnastycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzięciołach. 
Przewodniczący zapytał, gdzie na terenie gminy będą budowane chodniki, zaplanowane na 
lata 2015-2016 w liście projektów inwestycyjnych (str.32 strategii). 
Komisja zatwierdziła proponowane przez Komisję Rewizyjną zmiany w Strategii Rozwoju 
Lokalnego Gminy Brzeziny.  
Przewodniczący Komisji przychylił się do propozycji zawnioskowania do Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska o zmianę nazw miejscowości na mapach, ponieważ na 
dołączonej mapie w Strategii jest kilka miejscowości, które nie istnieją lub ich nazwa ma nie 
właściwe brzmienie. Radna Marzena Szmaj zwróciła uwagę, że na wyżej wymienionej mapie 
nie ma miejscowości Ostrów Kaliski. 
  
W wolnych wnioskach przewodniczący Rady złożył wniosek o propozycję nadania nazw 
ulicom w miejscowości Natalin z uwagi na opracowany plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Jamnic. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


