
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 28.07.2017 r. do 19.09.2017 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 19.09.2017r. 
 
 
 
 Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXX 
sesję Rady Gminy. Jednak projekty uchwał dzierżawy gruntu przy ul. 1000 – lecia tj. 
Uchwały Nr: XXX/287/2017, XXX/288/2017, XXX/289/2017, XXX/290/2017, 
XXX/292/2017, XXX/293/2017, XXX/294/2017 z uwagi na fakt budowy ronda w 2018 r. w 
Brzezinach podobnie jak Komisja Oświaty proponuje, aby przedłużyć umowę dzierżawy 
gruntu na okres jednego roku. 
 
Komisja stwierdziła, że jest ważna modernizacja i adaptacja budynku po gimnazjum na 
potrzeby dziennego domu opieki dla dzieci niepełnosprawnych. Jednak z powodu braku 
miejsc w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach wnioskuje o przeniesienie 
przedszkola do budynku gimnazjum na rok szkolny 2018/2019 i w odpowiednich terminach 
podjąć stosowne uchwały.  Członkowie komisji zwrócili uwagę, że można oddzielić jedną 
część i zaadaptować przedszkole a w późniejszym terminie  zaadaptować część budynku  na 
potrzeby dziennego domu opieki dzieci niepełnosprawnych. 
 
W wolnych wnioskach Komisja: 
 
 Komisja w przypadku nadmiaru środków w budżecie gminy przychyla się do wniosków:  
Komendanta Miejskiego Policji insp. Dariusza Bieńka w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
gminy na rok 2018 środków finansowych na dofinansowanie zakupu oznakowanego 
radiowozu i na działalność profilaktyczną,  Niepublicznego Przedszkola w Brzezinach 
BAJLANDIA w sprawie dofinansowania Klubiku Malucha. Natomiast pozytywnie opiniuje 
wniosek Stowarzyszenia LKS Olimpia Brzeziny w sprawie zwiększenia kwoty dotacji. 
Ponadto Komisja zapoznała się z pismami: Pani Kareny Przepiórki oraz Pani Jolanty Doruch.  
 
Komisja wnioskuje: 
 
-  o spotkanie przedstawicieli członków zarządu LKS Olimpia Brzeziny na posiedzenie 
następnej komisji w sprawie funkcjonowania Stowarzyszenia. 
-   o spotkanie z Dyrektor Szkoły Podstawowej Panią Marią Więcław w sprawie przeniesienia 
przedszkola do budynku gimnazjum. 
 
Przewodnicząca Komisji Sylwia Lazarek  wnioskuje o wyrównanie drogi dojazdowej  
w miejscowości Czempisz do posesji Pana Kłysza. 
 
Radny Roman Witoński prosi o wyjaśnienie dowozu dzieci. Zapytał, dlaczego dzieci 4 letnie 
nie mogą być zabierane autobusem szkolnym? Prosi o wykaz dzieci z każdego obwodu ile 
jest dowożonych a ile uprawnionych dzieci. Jak również o zorientowanie się, które sąsiednie 
gminy dowożą dzieci 4 letnie. 
 
  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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