
 
 
 

Sprawozdanie  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych   
z działalności międzysesyjnej (tj. od 28.11.2018 r. do 05.12.2018 r.) 

 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 05.12.2018 r. 
 
Wyjaśnień do projektów uchwał udzielili Skarbnik Gminy Ewa Wabnik, Prezes Zakładu 
Obsługi Komunalnej Brzeziny Piotr Wolarz   
W pierwszej kolejności Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej Piotr Wolarz poinformował, 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.  
 
Przewodnicząca Anna Mituła zapytała, czy zmiany w regulaminie będą miały wpływ dla 
przeciętnego odbiorcy? 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz odpowiedział, że nic się nie zmieni. Dodał, że gmina 
dostosowała regulamin do potrzeb ZOK-u. 
 
Radna Małgorzata Dudkiewicz zapytała, czy regulamin  dotyczy Urzędu Gminy i dlaczego 
jest lepszy? 
 
Prezes ZOK Brzeziny Piotr Wolarz odpowiedział, że regulamin dotyczy Gminy Brzeziny i 
jest przygotowany na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Dodał, że jest dostosowany do ustawy.   
 
Następnie Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy, omówiła projekt uchwały 
budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.  
 
Dodatkowo poinformowała, że zmiany dotyczą przesunięć między działami, rozdziałami i 
paragrafami. Dodała, 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. 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik poinformowała, że w projekcie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 -2030 są spełnione wszystkie wskaźniki. Dodała, ze 
wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. 
 
Przewodnicząca Komisji Anna Mituła zapytała jakie jest obecne zadłużenie gminy? 
 



Skarbnik Gminy Ewa Wabnik odpowiedziała zadłużenie na 2019 r. wynosi 3.091.819,00 zł. 
 
Radny Hieronim Molka zapytał na co były zaciągane kredyty? 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik odpowiedziała, że kredyt w kwocie 3.157.742,00 zł na 
sfinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”. 
Zaplanowano również 1.133.453,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i 
pożyczek. 
 
Przewodnicząca Komisji Anna Mituła zapytała jaką kwotę kredytu musimy zaciągnąć na 
budowę oczyszczalni ścieków? 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik odpowiedziała, że nakład finansowy przewidziany jest na 
kwotę 10.731.125,00 zł. 
 
Radna Małgorzata Dudkiewicz  zwróciła uwagę, że wszystkie pozostałe inwestycje będą 
zamrożone. 
 
Radny Hieronim Molka zwrócił uwagę, czy nie warto pomyśleć o wybudowaniu oczyszczalni 
ścieków nie korzystając ze środków unijnych tylko wykonać we własnym zakresie Porównał 
rolników, którzy korzystali z programów unijnych z tymi którzy wykonywali je bez udziału  
środków unijnych, swoim sposobem. Stwierdził, że swoim sposobem może być taniej i bez 
zbędnych formalności. 
 
Skarbnik Gminy Ewa Wabnik dodała, że budowę oczyszczalni ścieków musimy zakończyć w 
2020 roku. Poinformowała, że to ostateczny termin, który był kilka razy wydłużany. Dodała, 
ze odbyło się spotkanie z projektantem, który twierdzi, że kolejny przetarg powinien być 
korzystniejszy. Dodała, że propozycji radnego warto się przyjrzeć i sprawdzić. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 -2030. 
 
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. 
 
Przewodnicząca Komisji Anna Mituła poinformowała, ze że w obradach na Komisji 
Rewizyjnej uczestniczyła Kierownik GOPS lilia Marciniak, która wyjaśniła, że uchwała 
dotyczy podwyższenie kryterium, które jest niezbędne, aby większa grupa mogła skorzystać  
z pomocy, ze  szczególnym uwzględnieniem osób starszych. 
  
W wolnych wnioskach: 
 
Przewodnicząca Komisji Anna Mituła poinformowała, że w budżecie Gminy na 2019 r. są  
uwzględnione środki  podwyżki  za wychowawstwo dodatku funkcyjnego dla Nauczycieli. 
Radny Hieronim Molka zapytał, jaka część budynku Gimnazjum jest zaadoptowana na 
przedszkole? 
 



Przewodnicząca Komisji Anna Mituła odpowiedziała, że ok. 2/3 pomieszczeń jest 
zaadoptowanych. Trzy sale , zajmują uczniowie 4 klas III gimnazjum, pokój  dyrektora z 
sekretariatem. 
 
Radny Hieronim Molka zapytał, o możliwość  przebudowania części budynku dla dzieci 
niepełnosprawnych. Dodał, że wtedy zminimalizowała by to  koszty dowozów. 
 
Radny Sylwester Nowak zapytał czy  wpłynęło  do urzędu gminy informacje  na temat  
regulaminu funkcjonowania stawów Dzikie Nowe? 
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
   
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 
Anna Mituła 

 


