
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 23.06.2016 r. do 01.09.2016 r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 01.09.2016 r. 
 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XIX sesję Rady 
Gminy w sprawach: 
 

-  uchylenia uchwały Nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2016 
r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Brzeziny – ul. Klonowa oraz części ulicy Jodłowej i 
Dębowej” zrealizowanej w ramach PROW na lata 2014 – 2020 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 
- zmiany uchwały Nr 51/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 
wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z 
tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie 
Gminy Brzeziny 

- wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie 
w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych  
nr 67614P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości 
Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu 
ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna” 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz 

gminy Brzeziny Nr 152,203,237,235,135, o obszarze 03,61,00 ha, położonej w 
miejscowości Jamnice, gm. Brzeziny, stanowiącej własność osoby fizycznej 

 
Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzielili Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof 
Niedźwiedzki, oraz podinspektor Jerzy Pałaś. 
 
Podinspektor Jerzy Pałaś poinformował, że zakupione działki zostaną od państwa Doruch, co 
umożliwi poszerzenie drogi gminnej, gdyż obecna droga gminna jest zbyt wąska dla 
samochodów osobowych i maszyn rolniczych.  
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki poinformował odnośnie nieodpłatnego przejęcia 
nieruchomości gruntowej, że to mieszkaniec wsi Jamnice - Józef Jarych, który jest naszym 
podopiecznym. Obecnie przebywa w ośrodku w Liskowie, za który pobyt gmina ponosi 
koszty utrzymania już około 6 miesięcy. Dodał, że ma brata i rodzinę, która nie chce się nim 
zajmować. Jest to osoba schorowana, która potrzebuje opieki. Kilka lat temu spaliło się 
gospodarstwo i wtedy też gmina pomogła w odbudowaniu pomieszczeń. Dodał, że nie 
wiadomo, czy przejęcie dojdzie do skutku, gdyż muszą być spełnione określone warunki. Na 
obecną chwilę ci, którzy dzierżawią są gotowi na rozwiązanie umowy dzierżawy.  
 
Radni zwrócili uwagę, że zaproszenia i projekty uchwał na sesję powinni otrzymywać 
stosownie do obowiązujących terminów, w sporadycznych przypadkach uchwały dotyczące 
zmian w budżecie lub WPF mogą otrzymywać w późniejszych terminach. 
 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z prośbą o przyspieszenie prac położenia 
nawierzchni asfaltowej we wsi Pieczyska. 
Wójt Gminy Krzysztof NIed żwiedzki poinformował, że w Strategii Rozwoju Gminy 
Brzeziny zaplanowano na 2018 rok. Odniósł się również do zakupionego samochodu 
strażackiego. Poinformował, że na chwilę obecną jest cofnięte świadectwo dopuszczenia i nie 



może być wprowadzony do podziału bojowego, gdyż nie spełnia odpowiednich kryteriów. 
Dodał, że Państwowa Straż Pożarna w Poznaniu zakupiła taki sam samochód i w chwili 
wypadku okazało się, że jest nie zgodny ze specyfikacją. Na obecną chwilę firma Szczęśniak, 
Pojazdy Specjalistyczne Sp.zo.o. musi rozszerzyć certyfikat. 
 
Przewodnicząca Komisji Sylwia Lazarek na zakończenie posiedzenia podkreśliła, że 
wakacje minęły, a oświetlenie uliczne po godz. 24 nadal jest wyłączane. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
   

Przewodnicząca Komisji 
 
Sylwia Lazarek 


