
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z działalności międzysesyjnej  
(tj. od 12.12.2013 r. do 04.04.2014 r.) 

 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 04.04.2014 r. 
 
W posiedzeniu komisji uczestniczył Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki. 
 
Komisja omówiła i zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał przygotowane na XXXII 
sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach: 
 

- uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy 
Brzeziny 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na 
lata 2012-2020 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 

- użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach do 

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

- stwierdzenia, że projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Jamnice” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzeziny” 

- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice”  
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w 

Brzezinach za 2013 rok 
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Brzeziny 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości 

Pieczyska i Jagodziniec gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Jagodziniec gm. 

Brzeziny 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przystania, obręb 

Przystania Wieś, gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej oraz zniesienie dotychczasowej 

służebności ustanowionej na działce gruntu 
- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 

 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, który dodatkowo zostanie zaproponowany do porządku 
obrad na sesji Rady Gminy: 
 

- w sprawie zatwierdzenia partnerskiego przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego 
„Bądźmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, 
Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” 

Komisja zaopiniowała projekt w/w uchwały pozytywnie jednogłośnie. 
 
Komisja zapoznała się z informacją Wójta nt. ściągalności należności za dostarczenie 
mieszkańcom Gminy Brzeziny wody i odbioru ścieków. 
 
Komisja zwróciła się do Wójta o uzupełnienie w przedstawionej informacji kwot poszczególnych 
zaległości. 
 
W wolnych wnioskach: 
 
Komisja zapoznała się z: 
 



- pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nt. wsparcia dla osób 
niepełnosprawnychpismem radnych, sołtysa i rady sołeckiej wsi Przystania i Moczalec w 
sprawie przekazania działki gminnej nr 116 położonej w okolicy parku na rzecz wsi 
Przystania i Moczalec z przeznaczeniem na budowę Domu Ludwego  

- pismem Pana Mirosława Biadały w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Gminy, 
- pismem Pana Zbigniewa Dorucha  dotyczącym oferty sprzedaży gruntu w miejscowości 

Pieczyska na poszerzenie drogi gminnej (do Wilcze Ługi) 
- listem intencyjnym planowanego utworzenia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolina 

Prosny” skupiającego samorządy z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
- pismem Stowarzyszenia KOLIBER w sprawie zmiany nazwy ulicy Zygmunta Berlinga w 

Brzezinach 
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki udzielał wyjaśnień nt. spraw poruszanych w w/w pismach. 
Szczegółowy przebieg z posiedzenia komisji zawarty został w protokole. 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 

/-/ Sylwia Lazarek 
 


