
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 10.12.2015 r. do 22.02.2016 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 22.02.2016 r. 
 
 Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XV sesję Rady 
Gminy w sprawach: 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach 
- określenie kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół z 

terenu Gminy Brzeziny do klas I szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 
Gmina jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów,  

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2016 roku, 

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny.  

 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał, które będą zaproponowane do 
wprowadzenia do porządku obrad w sprawach:  

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 
Brzeziny na lata 2015 -2022”, 

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

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych. 
 

 
Ponadto Komisja zapoznała się z pismem – prośbą dofinansowania na zakup sprzętu 
sportowego. Komisja przychyliła się do powyższych kwestii, jeśli środki finansowe pozwolą.  
 
Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Dominika Bystrzyckiego i mieszkańców wsi 
Zaleśna  w sprawie ułożenia asfaltu na drodze gminnej i uregulowania kwestii gruntowych. 
Komisja przekazuje do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Brzeziny Krzysztofowi 
Niedźwiedzkiemu. 
 
Komisja zapoznała się z pismem PKS Kalisz. Radny Roman Witoński stwierdził, gdyby 
połączenia były, co godzinę to więcej osób korzystałoby z linii autobusowej PKS. Jednak 
połączenia są rzadko i nikt nie chce czekać kilka godzin za połączeniem. 
  
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem za 2015 rok o wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Również Komisja zapoznała się z 
wynikami okresowych badań za I półrocze 2016 roku Zakładu Obsługi Komunalnej w 
sprawie przydatności wody na sieci wodociągowej Pieczyska i Brzeziny.  
 
Komisja w związku z przeprowadzoną kontrolą w Publicznym Samorządowym 
Przedszkolu w Brzezinach w dniu 11.06.2015 r zwraca się do Pani Dyrektor Zespołu 
Szkół w Brzezinach Marii Więcław o odpowiedź w sprawie funkcjonowania sali 
korekcyjnej.  
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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