
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 20.03.2018 r. do 20.04.2018 r.) 

 
   
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 20.04.2018 r. 
 
 W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, 
Skarbnik Gminy Ewa  Wabnik oraz Kierownik RGiRL Kamila Biernacik . 
 
 Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na 
XXXVIII sesję Rady Gminy w sprawach: 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026, 
- zaciągnięcie kredytu, 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 
miejscowości Aleksandria gm. Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, 
- wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, 
- określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.  
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
 
Komisja zapytała, czym Pan Marian Grabowski zasłużył się dla Gminy Brzeziny?  
 
Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki odpowiedział, że Pan Marian Grabowski to budowniczy 
kościoła we wsi Fajum, drogi Dzięcioły - Fajum i oświetlenia we wsi Fajum. Dodał, że 
obecnie jest Prezesem OSP, w 1982 roku wstąpił do OSP, Radny Gminy Brzeziny w latach 
2006 – 2010, W-ce Prezes  ZOG ZOSP RP w Brzezinach, Złoty medal dla zasługi dla 
pożarnictwa, złoty znak związku OSP, odznaka honorowa SEMPER VIGILANT, 
zaangażowany w działania lokalnej społeczności wsi Fajum – Lider wielu działań 
społecznych, gospodarczych w miejscowości Fajum i Gminie Brzeziny. Prowadził jedną z 
największych firm przerobu drewna na terenie gminy Brzeziny. Inicjator wielu przedsięwzięć  
kulturalnych, religijnych, gospodarczych i społecznych. 
 
W wolnych wnioskach: 
 
Komisja zapoznała się z pismem sołtysów gminy Brzeziny w sprawie podwyższenia diety 
sołeckiej w kwocie 20 zł miesięcznie. 
 
Komisja podobnie jak Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
zaproponowała aby powrócić do tematu po wyborach samorządowych. 
 
  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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