
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 21.04.2018 r. do 21.05.2018 r.) 

 
   
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. 
 
 Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXXIX 
sesję Rady Gminy w sprawach: 
  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 2026,  
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od 
zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy 
Brzeziny, 
- wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  
w sezonie letnim 2018 roku, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń oraz 
współpracy w zakresie prowadzenia Ośrodka Zdrowia w miejscowości Brzeziny, 
- określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz 
przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i 
sportu, 
- zmiany uchwały Nr XXXIV/342/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2017 
r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.  
 
Przewodnicząca komisji Sylwia Lazarek w sprawie projektu uchwały: wyrażenia zgody na 
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w sezonie letnim 2018 roku 
poinformowała,  iż zmieniła się od 1 stycznia 2018 r. Prawo wodne i poza kąpieliskami będą 
mogły funkcjonować wyłącznie miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Dodała, że 
miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy 
niż 30 dni w roku kalendarzowym. 
Natomiast w sprawie projektu uchwały: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy pomieszczeń oraz współpracy w zakresie prowadzenia Ośrodka Zdrowia w 
miejscowości Brzeziny Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Lekarz Maciej Pokojowy 
uczestniczył na ostatniej komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Dodała, że Wójt 
Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki oznajmił, że będzie partycypował w dalszych 
rozmowach związanych z umową. 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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