
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 21.12.2017 r. do 30.01.2018 r.) 

 
   
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 30.01.2018 r. 
 
 W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki, Specjalista ds. 
Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa Przemysław Kasperski, Podinspektor Jerzy Pałaś. 
 
 Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXXVI 
sesję Rady Gminy w sprawach: 
 -  zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
Komisja zwróciła uwagę, dlaczego jest dofinansowanie  
Komisja zapytała do której drogi jest dofinansowanie 60.000 zł?  
Wójt gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że w miejscowości Jagodziniec 
w stronę Państwa Ciomek. 
Komisja zapytała kto będzie właścicielem drogi? 
Wójt gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że droga pozostaje we 
własności Nadleśnictwa. 
Komisja zapytała, dlaczego dokładamy  60.000 zł a nie jesteśmy jej właścicielami? 
 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026, 
- szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 
zwrotu  wydatków za świadczone usługi na terenie Gminy Brzeziny, 
- rozwiązania Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny. 
- ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeziny publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
- ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 
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 szkół i placówek oświatowych 
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystywania udzielonej dotacji, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dzięcioły na lata 2018 – 2026 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał, które będą zaproponowane do 
wprowadzenia do porządku obrad na XXXVI sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach: 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny – Sobiesęki Drugie – etap II” 
oraz wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 
miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny. 
 
 
W wolnych wnioskach: 
 
 Komisja zapoznała się z wnioskami Pana Krzywdy, Sobieraja i Pani Chodyła w sprawie 
sprzedaży drogi gminnej we wsi Aleksandria. 
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na sprzedaż drogi gminnej we wsi Aleksandria. 
 
Specjalista ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa Przemysław Kasperski 
poinformował, że państwo Czesława i Lucjan Witoń chcą bezpłatnie przekazać na rzecz 



gminy  Brzeziny działki nr 558 o pow. 0,0752 ha,  578 o pow. 0.4497 ha, 220/16 oraz 220/20 
o pow. 0.2400 ha. W w/w drodze (nieutwardzonej) istnieje sieć wodociągowa oraz sieć 
kanalizacyjna. 
 
Radni wyrazili zgodę na przejęcie dróg od państwa Witoń.   
 
Specjalista ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa Przemysław Kasperski przedstawił 
propozycję przejęcia gruntów określonym w planie miejscowym dla części wsi Jamnice 
(Natalin)  pod drogi publiczne na działce nr 556/1 o pow. 0,0743 ha oraz działce nr 556/2 o 
pow. 0,9973 ha. Poinformował, że na spotkaniu roboczym właściciele ww. działek wyrazili 
wstępną zgodę na bezpłatne przekazanie gruntów gminie Brzeziny pod warunkiem 
wykonania sieci wodociągowej  oraz oświetlenia. Dodał, że nie zostały przeprowadzone 
jeszcze rozmowy z Państwem Filipczak. Poinformował, że  przyłącze wodociągowe położone 
jest na gruntach prywatnych. 
 
Komisja zapytała kto jest odpowiedzialny za wykonanie projektu  i dlaczego wszedł w grunty 
prywatne ( Filipczak, Ludwiczak, Krawczyk)? 
 
Specjalista ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa Przemysław Kasperski 
odpowiedział, że w/w przyłącze należy do osoby prywatnej. Dodał, że za podłączenie do sieci 
odpowiedzialny jest Zakład Obsługi Komunalnej ( protokół odbioru - przyłącza). 
 
Komisja zapytała, dlaczego mamy ponosić odpowiedzialność za pracę Zakładu Obsługi 
Komunalnej Brzeziny?   
 
Specjalista ds. Gospodarki Przestrzennej i Drogownictwa Przemysław Kasperski 
odpowiedział, że na razie nie odpowiadamy, bo nie jesteśmy właścicielami sieci. 
 
Komisja zapytała ile będzie kosztować przyłącze wody we wsi Natalin? 
 
Komisja prosi o odszukanie protokołu, kiedy radni wyrażają zgodę na plan zagospodarowania 
przestrzennego we wsi Natalin. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
  
  

Przewodnicząca Komisji 
Sylwia Lazarek 


