
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 12.09.2018 r. do 10.10.2018 r.) 

 
   

 W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 

 W dniu 3.10.2018 przeprowadziła kontrole w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Brzezinach. 

Kontrolą objęto  wydatki związane z organizacją wybranych imprez organizowanych przez 

GOK w Brzezinach:  

1) Dożynki Gminne Brzeziny 2018, 

2) Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej. 

Kontroli poddano wszystkie dokumenty księgowe potwierdzające wydatki  na w/w imprezy 

gminne w roku 2018. Materiały udostępniła główna księgowa Barbara Mikołajczyk. Ponadto 

poinformowała, że Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach jest samorządową instytucją 

kultury. Instytucja wpisana jest do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd 

Gminy Brzeziny. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, 

ustalony przez dyrektora, z  zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Instytucja kultury 

sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

W toku przeprowadzonej kontroli na podstawie przedstawionych faktur/rachunków 

dotyczących organizacji dwóch imprez nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

Faktury/rachunki były opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym przez Dyrektora 

GOK -u Przemysława Sułka , sprawdzone pod względem formalno – rachunkowym przez 

główną księgową Barbarę Mikołajczyk. Na każdej fakturze/rachunku opisano, że zakupy, 

towary lub usługi zgodne są z planem finansowym. Na każdej z faktur/rachunków dokonana 

jest dekretacja księgowa oraz pieczęć informująca że zamówień publicznych dokonano w 

oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. 

Po zakończeniu czynności kontrolnych komisja rewizyjna wraz z Dyrektorem GOK poruszyła 

ponownie temat zdewastowanego budynku na terenie lasu przy kąpielisku Brzeziny. 

W związku z powyższym członkowie Komisji Rewizyjnej ponownie zwracają się do Wójta 

Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego z zapytaniem jakie działania zostały podjęte w 

celu likwidacji zagrożenia związanego z budynkiem po dawnym KAL – PAB w Brzezinach? 

Komisja zapytała, dlaczego właściciele nie płacą podatku do Urzędu Gminy od 

nieruchomości i na jakiej podstawie są zwolnieni? 

Komisja zwróciła uwagę, że Nadleśnictwo Kalisz również powinno zająć się problemem w 

związku z czym prosimy o poinformowanie na piśmie o istniejącym problemie i ustalenie 

właściciela zaniedbanej posesji. 

 



 W dniu 10.10.2018 r.  Komisja  zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty 

uchwał zaproponowane na XXIII sesję Rady Gminy 

W wolnych wnioskach: Komisja zapoznała się z pismem Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Kaliszu. 

Przewodnicząca Komisji Sylwia Lazarek zwróciła uwagę, że mieszkańcy gminy powinni 

zapoznać się z pismem. Dodała, aby w formie kurendy poinformować mieszkańców o 

zamierzeniach PKS-u w Kaliszu. 

Radny Roman Witoński stwierdził, że autobusy powinny kursować co 2 godziny. 

Komisja proponuje spotkanie w najbliższym czasie ze Starostą Kaliskim Krzysztofem Nosal 

w sprawie funkcjonowania transportu drogowego na terenie powiatu kaliskiego i gmin 

bezpośrednio do niego przyległych. 

Komisja nadal podtrzymuje zatrudnienie prywatnego przewoźnika. 

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 

  

  

Przewodnicząca Komisji 
Sylwia Lazarek 


