
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 13.12.2016 r. do 21.12.2016 r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 21.12.2016 r. 
 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 21.12.2016 r. 
 
Na posiedzeniu komisji uczestniczyły również właściciele Niepublicznego Przedszkola w 
Brzezinach Bajlandia – Sylwia Szygenda i Ewelina Chabierska. 
Współwłaściciel Ewelina Chabierska poinformowała, że w Klubiku Malucha jest 
przygotowanych 15 miejsc, dodała, że na obecną chwilę zadeklarowało 8 rodziców. Jedno 
dziecko z gminy Godziesze, natomiast drugie dziecko z gminy Błaszki. Początkowo nie było 
koncepcji założenia klubiku, ale z czasem powstało zapotrzebowanie rodziców. Na obecną 
chwilę nie jest opłacalne prowadzenie klubiku, gdyż brakuje środków na podstawowe 
potrzeby. Poinformowała, że Miasto Kalisz dopłaca 150 zł do Klubiku Malucha. Dodała, że 
osoba prywatna prowadząca Klubik Malucha nie może skorzystać ze środków unijnych, gdyż 
to gmina powinna wspierać i ewentualnie gmina może ubiegać się o fundusze unijne. 
Poinformowała, że w przyszłości zostanie zatrudniony logopeda. Zaznaczyła, że rodzice od 
Niepublicznego Przedszkola wymagają więcej, stąd nowe koszty, jakie powstawają. 
 
Komisja w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.12.2016 r. proponuje dofinansować w kwocie 
100,00 zł miesięcznie na jedno dziecko z terenu gminy Brzeziny. 
 
Następnie Komisja omówiła projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem 
oraz materiałami informacyjnymi. 
  
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 rok. 
Stosowna opinia została przekazana Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Budżetu  
i Finansów. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 -2026. 
 
Ponadto Komisja zatwierdziła następujący plan pracy na rok 2017: 
 

1. Zapoznanie się z projektami uchwał przed każdą sesją Rady Gminy Brzeziny 

2. Analiza budżetu za 2016 rok - wybrane zagadnienia 

3. Kontrola dokumentacji zakończonych inwestycji prowadzonych przez Gminę w roku 
2016- wybrana inwestycja 

4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2016 rok i 
sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy.  

5. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. 

6. Kontrola działalności i realizacji budżetu w wybranej jednostce organizacyjnej gminy. 

7. Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat za wodę i ścieki na 
rok 2018. 

8. Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2018. Ustalenie planu Komisji Rewizyjnej na 
rok 2018. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej nie obejmuje tematyki kontrolnej zlecanej przez Radę Gminy 
Brzeziny w ciągu roku 2017, wynikającej z bieżących ważnych zdarzeń społecznych i 
gospodarczych . 

 



Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXIII sesję Rady 
Gminy w sprawach: 

 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 
2026, 

 Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 2016 rok, 
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 2016 rok, 
 Zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 

2026, 
     Zmiany Uchwały Nr 310/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 

2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, 

     Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Brzeziny przez inne niż Gmina, osoby prawne i osoby fizyczne, 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz 
terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji, 

     przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy,  
     przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2017 – 

2020”. 
 

 

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
   

Przewodnicząca Komisji 
 
Sylwia Lazarek 


