
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 28.11.2018 r. do 07.12.2018 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 07.12.2018 r. 
 
Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej na 2019 
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 
 
Komisja otrzymała z poszczególnych Komisji Rady stosowne opinie o projekcie budżetu. 
Wszystkie Komisje działające przy Radzie Gminy Brzeziny tj. Komisja Bezpieczeństwa 
Publicznego i Gospodarki Komunalnej, Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz 
Komisja Rewizyjna zaopiniowały projekt budżetu na 2019 rok pozytywnie bez uwag  
i wniosków. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2019 rok. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 -2030. 
 
Następnie 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. 
 
W wolnych wnioskach komisja zapoznała się z pismem Pana Dominika Bystrzyckiego i 
mieszkańców wsi Zaleśna w sprawie montażu oświetlenia, utwardzenia i uporządkowanie 
drogi nr 490 oraz regulację drogi gminnej nr 522. 
 
Komisja przychyliła się do wniosku lecz z powodu dużej inwestycji jaką jest budowa 
oczyszczalni ścieków w Brzezinach inne inwestycje muszą poczekać. 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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