
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z działalności międzysesyjnej  
(tj. od 05.04.2014 r. do 28.05.2014 r.) 

 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 

- w dniu 23.05.2014 r. – Komisja wypracowała wniosek w sprawie udzielenia wójtowi 
Gminy Brzeziny absolutorium 

- w dniu 28.05.2014 r. Komisja zaopiniowała projekty uchwał przygotowane na 
XXXIII sesję Rady Gminy 

 
Wyjaśnień w sprawach projektów uchwał udzielała Skarbnik Gminy Ewa Wabnik. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2022 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gminy Brzeziny 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 

miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 

najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokali gospodarczych położonych w miejscowości 

Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 

Przystajnia-Folwark gm. Brzeziny 
- zmiany Uchwały Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 2009 

r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w 
Brzezinach 

- wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
- wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Brzezinach 
 
Komisja przychyliła się do wniosku właścicieli gruntu, na którym zlokalizowana jest ulica w 
miejscowości Brzeziny i 3 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, proponuje nadać jej nazwę 
Lawendowa. 
 
W wolnych wnioskach Przewodnicząca Komisji w imieniu mieszkańców Czempisza zwróciła się 
do Wójta Gminy z prośbą o wystąpienie do Starosty Kaliskiego z wnioskiem o naprawienie szkód 
powstałych na rowie przy drodze powiatowej, podczas wykonywania przez pracownika Starostwa 
prac polegających na wykaszaniu poboczy. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że dbają systematycznie o 
stan rowów przydrożnych, a  nieuważnie wykonywana praca spowodowała ich znaczne uszkodzenia. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 

 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 

/-/ Sylwia Lazarek 
 


