
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 19.10.2017 r. do 13.11.2017 r.) 

 
 W  w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 
 
1. W dniu 20.10.2017 r. na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Brzeziny  
na rok 2017 przedstawionym i zatwierdzonym  na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. a także 
art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz.1875) Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Brzezinach z realizacji zadań własnych gminy Brzeziny za rok I półrocze roku 
2017.Komisja zapoznała się z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 
 O wynikach kontroli poinformujemy po odczytaniu i podpisaniu protokołu 
2. W dniu 13.11.2017 r.  Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał 
zaproponowane na XXXII sesję Rady Gminy z wyjątkiem projektów uchwał Nr: 
XXXII/311/2017 gdzie dwie osoby wstrzymały się od głosu, natomiast pozostali członkowie 
komisji zaopiniowali projekt w/w uchwały pozytywnie. Projekt uchwały Nr XXXII/312/2017  
Komisja wstrzymała się od zaopiniowania projektu w/w uchwały. 
Informacji do w/w projektów uchwał udzielił pracownik Urzędu Gminy Joanna Włodarz. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nr XXXII/317/2017 oraz 
XXXII/318/2017,  które będą zaproponowane do wprowadzenia do porządku obrad na XXXII 
sesję Rady Gminy Brzeziny .  
 
W wolnych wnioskach: 
Komisja  zapoznała się wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Prezes ZOK sp. z o. o. Brzeziny Piotr Wolarz  przedstawił taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z wytycznymi rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Poinformował, że drożeje stawka za  odprowadzenie 
ścieków o 0,35 zł. Dodał, że gmina będzie od nowego roku obciążona za pobór wody z 
hydrantów. 
 
Przewodnicząca Komisji Sylwia Lazarek poddała wniosek pod głosowanie. 
Komisja wniosek zaopiniowała  pozytywnie jednogłośnie. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Sylwia Lazarek ponownie wnioskuje do  Wójta Gminy Brzeziny o 
zamontowanie istniejącego już hydrantu w Czempiszu, którego nie przewidział w moim 
wniosku Komendant OSP Robert Trzęsowski. 
 
 
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
  
  

Przewodnicząca Komisji 
Sylwia Lazarek 


