
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 09.05.2015 r. do 24.06.2015 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 24.06.2015 r. 
Wyjaśnień w sprawach projektów uchwał udzielał Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki 

oraz pracownicy Urzędu Gminy – inspektor Ewa Wiśniewska, podinspektor Teresa 

Waszak, kierownik referatu organizacyjnego Ewa Kłysz. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2014 rok, sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2014 rok, informację o stanie mienia komunalnego  
i objaśnienia. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na VIII sesję Rady 
Gminy w sprawach: 
 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku 

- w sprawie ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów 

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli, posiadaczy oraz 
osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach Gminy Brzeziny 
 

Radny Jan Niedźwiedź zwrócił uwagę, że zapis pkt. 5 pouczenia deklaracji nie jest 
przejrzysty. 
Radny Sylwester Nowak dodał, że zapis powinien być sformułowany w taki sposób, 
aby mieszkaniec, który wyjechał na dwa miesiące uiszczał opłatę za pozostałe 
miesiące. Z zapisu nie wynika również, że dwa miesiące stanowią jedną część, bez 
przerwy. 

 
- ustalenia Statutu Gminy Brzeziny 

 
Komisja zaproponowała, aby w skład zespołu powołanego do opiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu weszli: Przewodniczący Rady 
Gminy oraz Przewodniczący poszczególnych Komisji. 
 
Komisja wstrzymała się do dnia sesji z zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie dodatkowy projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr 346/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  
z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Józef Skoczylas 


