
 

 

 

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów  

z działalności międzysesyjnej (tj. od 12.03.2019 r. do 27.03.2019 r.) 

 

W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 20.03.2019 r. 

 

Wyjaśnień do projektów uchwał udzieliła Skarbnik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik. W 

posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk oraz Prezes ZOK Sp. z o.o. w 

Brzezinach Piotr Wolarz 

 

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

-   zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok 

-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 - 2033 

- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących 

fundusz sołecki 

- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Brzeziny 

z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok 

- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Brzeziny 

z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na 

lata 2019-2033 

- określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Brzeziny oraz sezonu kąpielowego w 2019 roku 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

- zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy Brzeziny oraz 

liczbowych składów komisji 

- powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzeziny 

- Statutu Gminy Brzeziny 

 

Komisja zaopiniowała projekty uchwał, które będą zaproponowane do wprowadzenia do porządku 

obrad na VII sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach:   

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeziny i 

określenia granic ich obwodów 

- ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeziny publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Brzeziny 

 

W wolnych wnioskach: 

 

Komisja zapoznała się z pismami: 

- mieszkańców wsi Piegonisko-Pustkowie dotyczące prośby do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Poznaniu o wybudowanie chodnika i przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 449. 

- postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie opinii o 

projekcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

gminy Brzeziny. 

- sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Brzeziny za 2018 rok. 

 

Radna Żaneta Pławiak-Baś zapytała o drogę Brzeziny-Czempisz-Dzięcioły. 

Wójt Gminy Marek Cieślarczyk odpowiedział, że w dniu 19.03.2019 r. odbył się przegląd drogi, na 

którym nie pojawił się wykonawca. Z ekspertyzy wynika, że warstwa asfaltu ma grubość 3,5 cm 

zamiast 5 cm. 

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 

Przewodniczący Komisji 

 

       Józef Skoczylas 


