
 
 
 

Sprawozdanie Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 28.11.2018 r. do 06.12.2018 r.) 

 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 06.12.2018 r. 
 
Wyjaśnień do projektów uchwał udzielili Skarbnik Gminy Ewa Wabnik, Prezes Zakładu 
Obsługi Komunalnej Brzeziny Piotr Wolarz. 
 
Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej na 2019 
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 
Dodatkowo poinformowała, że w § 1 ust. 1 ustala się łączną kwotę dochodu budżetu na 2019 
r. w wysokości 28.758.479,00 zł. Dochody bieżące w kwocie 25.141.093,02 zł, dochody 
majątkowe w kwocie 3.617.385,98 zł. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 
2019 rok w wysokości 30.782.768,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 24.223.241,00 zł, 
wydatki majątkowe  w kwocie 6.559.527,00 zł. W § 3 deficyt budżetu w wysokości 
2.024.289,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek. § 4  określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości  3.157.742,00 
zł. określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.133.453,00 zł. W § 5 
ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
3.157.742,00 zł. W §6 ustala się zestawienie planowanych dotacji: dla jednostek sektora 
finansów w wysokości 610.279,58 zł i spoza sektora finansów publicznych w kwocie 
592.812,00 zł. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2019 rok. 
Stosowna opinia została przekazana Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Budżetu  
i Finansów. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 -2030. 
 
W dalszej kolejności Prezes ZOK Piotr Wolarz  wyjaśnił, że Regulamin Dostarczania Wody i 
Odprowadzania Ścieków na Terenie Gminy Brzeziny został zmieniony. W czerwcu został 
przedłożony Radzie Gminy Brzeziny do akceptacji. Następnie 27 sierpnia  2018 r. wysłany do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Poznaniu. dodał, że Wody Polskie 
mają 30 dni do zaopiniowania. Poinformował, że pismo zwrotne otrzymaliśmy w dniu 28 
listopada b.r., w którym wymagają zatwierdzenia projektu regulaminu w formie uchwały. 
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał zaproponowane na III  sesję Rady Gminy w 
sprawach: 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026, 
- przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i 
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, 
- zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, 
- podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
 
Przewodniczący Komisji  Roman Witoński wyjaśnił, że uchwała dotyczy podwyższenie 
kryterium, aby większa grupa mogła skorzystać  z pomocy, ze  szczególnym uwzględnieniem 
osób starszych 
 
 
  



W wolnych wnioskach: 
 
 Radny Stanisław Walaszczyk zapytał, jaki rejon Gminy Brzeziny na odśnieżanie ma Zakład 
Obsługi Komunalnej? 
 
Prezes ZOK Piotr Wolarz odpowiedział, Zakład Obsługi Komunalnej odśnieża: Brzeziny- 
osiedle Generała Zajączka 3, Chudoba, Dzięcioły, Rożenno, Fajum, Jamnice, Wrząca, 
Zajączki, Sobiesęki, Piegonisko Wieś, Piegonisko Pustkowie. Pozostałe miejscowości  tzn.: 
Czempisz, Pieczyska, Zaleśna, Zagórna, Ostrów Kaliski, Przystajnia, Przystajnia Kolonia, 
Świerczyna, Moczalec, Jagodziniec, Aleksandria, brzeziny Centrum obsługuje firma 
Stanisława Sieradzkiego z Ostrowa Kaliskiego. 
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
   
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
Roman Witoński 

 


