
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 22.12.2016 r. do 23.02.2017 r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 23.02.2017 r. 
 
W posiedzeniu komisji uczestniczyła Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego 
Kamila Biernacik, oraz  Kierownik ZEAS Agnieszka Jakubowska, która poinformowała, że 
zmieniły się przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Dodała, ze ustala się projekt 
dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Zmiana obwodów szkół związana 
jest z reorganizacją sieci szkolnej na terenie Gminy Brzeziny. dotychczasowa sześcioletnia 
szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy staje 
się  ośmioletnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy poprzez 
wygaszanie. Dodała, że likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy publicznego 
gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest  Gmina Brzeziny. Uczniowie klasy II i III 
gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 oraz klasy III w roku szkolnym 2018/2019 będą 
kontynuowali naukę w gimnazjum. 31 sierpnia 2019 r. uczniowie zakończą naukę w 
gimnazjum, a następnie do 30 listopada 2019 r. organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego w drodze uchwały stwierdzi zakończenie działalności gimnazjum. 
Sześcioletnie publiczne szkoły podstawowe, prowadzone przez Gminę Brzeziny, z dniem 1 
września 2017 r. staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi o pełnej strukturze 
organizacyjnej i obejmą klasy od I do VIII. W ten sposób powstaną 3 ośmioletnie szkoły 
podstawowe, z których dwie będą funkcjonowały w jednym budynku, a 2 oddziały klas VII 3-
ej ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą funkcjonowały w 
budynku gimnazjum. 
Przewodnicząca Komisji Sylwia Lazarek stwierdziła, że w związku z przeniesieniem 
przedszkola do budynku gimnazjum w 2019 roku remont przedszkola na czas obecny jest 
nieuzasadnione. Zawnioskowała, aby  Kierownik ZEAS  Agnieszka Jakubowska  była obecna 
na Sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2017 r. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXIV sesję Rady 
Gminy w sprawach: 

 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026, 
 ustalenia regulaminu nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny, 
 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku, 
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 

własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Wieś, 
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 

najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, 
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 
lat, 

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

 nadanie nazw ulicom w miejscowości Natalin – obręb geodezyjny Jamnice, 
 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny 

na lata  2012 – 2020, 
 szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 

zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny, 



 zmiany Uchwały Nr 296/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2014 r. w 
sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie 
Brzeziny, 

 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 
rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 
to jest przyznawane, 

 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, 

 
Natomiast projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
klas dotychczasowego publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego z powodu braku 
informacji przegłosowano 4 głosami wstrzymującymi się.  
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, która będzie zaproponowana do wprowadzenia 
do porządku obrad na XXIV sesji Rady Gminy Brzeziny w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022”. 

  
W wolnych wnioskach Komisja: zapoznała się z pismem Mieszkańców „Osiedla  za 

kościołem”. 

Radna Sylwia Lazarek zaznaczyła, że osoby kupując działki na nowo budowanym „Osiedlu 

za kościołem” wiedzieli, jakie to są działki, na jakim osiedlu, tym samym nie wymagając od 

gminy, aby od razu stało się osiedlem o prestiżowych warunkach. Dodała, że drogi zostały 

przejęte przez gminę w grudniu 2013 roku, w zamian gmina wybudowała parking przy 

kościele w kwocie 146.095,63 zł. 

Radni Gminy Brzeziny zdecydowali, że w pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie ul. 

Klonowa. Przypominając tym samym, że są wsie, gdzie mieszkańcy czekają ponad 20 lat na 

drogi i oświetlenie uliczne i drogowe. 

Komisja zapoznała się z pismem  sołtys wsi Przystajnia Kolonia Pani Ireny Szczepaniak. 

Komisja stwierdziła, jeśli będą zaplanowane pieniądze w budżecie to sukcesywnie kolejno 

wnioski sołtysów będą realizowane. 

Komisja zapoznała się również z pismem Starosty Kaliskiego, aby włączyć się w 

przygotowanie i organizację Miejsko – Powiatowego Dnia Dziecka ze wsparciem 

finansowym. 

Komisja podobnie, jak Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych stwierdzili, że można 

włączyć się w przygotowanie i organizację Miejsko – Powiatowego Dnia Dziecka, ale pod 

warunkiem, że osoby, które zabezpieczają teren zostaną poczęstowani symboliczną kiełbasą. 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
   

Przewodnicząca Komisji 
Sylwia Lazarek 


