
Sprawozdanie Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej 

z działalności międzysesyjnej (tj. od 07.12.2018 r. do 13.02.2019 r.) 

 

 

W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 13.02.2019 r. 

 

Wyjaśnień do projektów uchwał udzielili Skarbnik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik, Prezes 

Zakładu Obsługi Komunalnej Brzeziny Piotr Wolarz oraz pracownik Urzędu Gminy Brzeziny 

Krystyna Chumieja. 

 

Komisja zaopiniowała projekty uchwał zaproponowane na V  sesję Rady Gminy w sprawach: 

-   zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok. 

Skarbnik Gminy Ewa Wabnik wyjaśniła, że zwiększenie planu dochodów o kwotę 

47.754,00 zł  wynika z wpływów ze sprzedaży działek gminnych  w miejscowości Moczalec, 

za zajęcie pasa drogowego. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 421.504,00 zł wynika z 

konieczności przesunięcia środków w związku z utrzymaniem dróg, bieżącym 

funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, wzrostem wysokości dotacji dla 

niepublicznych jednostek oświatowych na terenie gminy, uruchomieniem dodatkowej trasy 

dowozów dzieci do szkół z miejscowości Jagodziniec oraz wzrostem cen za odbiór odpadów 

komunalnych i energii elektrycznej.  

-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 - 2030 

- zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Brzeziny 

- ustalenia dopłaty do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Prezes ZOK Piotr Wolarz wyjaśnił, że stawka dopłaty do ceny taryfowej 1m3 ścieków nie 

zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. 

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeziny 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 

własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Wieś 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 

- ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok, 

likwidacji Publicznego Przedszkola Samorządowego w Brzezinach 

- likwidacji Publicznego Przedszkola Samorządowego w Brzezinach 

- zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą 

pracę, funkcyjnego oraz za warunki pracy 

- zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Brzeziny 

- zmiany Statutu Gminy Brzeziny 

- zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ostrów Kaliski 

Pracownik Urzędu Gminy Brzeziny Krystyna Chumieja wyjaśniła, że przyjęta dotychczas 

strategia nie przewidywała wymiany poszycia dachowego na budynku strażnicy OSP w 

Ostrowie Kaliskim. Zmiana ta została wprowadzona w celu umożliwienia remontu dachu ze 

środków pozyskanych w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. 

-   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w 

budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8 oraz garażu stanowiącego osobny 

budynek położony na tej samej działce. 

- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2019 roku 

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 

   

 

Przewodniczący Komisji 

 

       Roman Witoński 

 


