
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 13.12.2014 r. do 06.02.2015 r.) 

 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 06.02.2015 r. 
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał zaproponowane na IV sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

- sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr 15/III/14 Rady Gminy Brzeziny z 
dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 rok 

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków 
stanowiących fundusz sołecki 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod 
azwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica 
powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

- zmieniająca uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r.  
w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 

- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 

 
 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Zaleśnej w sprawie 
ułożenia asfaltu na drodze gminnej i uregulowania kwestii gruntowych. Komisja stwierdza, że 
przedmiotowe zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku ze względu na 
realizację wcześniejszych zobowiązań realizacji inwestycji tj. „Przebudowa drogi powiatowej 
od miejscowości Aleksandria – Brzeziny7 – Rożenno – Chudoba” oraz „Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Brzezinach”. 
 
 
Komisja skierowała następujące zapytania do Prezesa Zakładu Obsługi Komunalnej Brzeziny 
sp z o.o.: 
 

1. Kiedy było ostatnie badanie wody i kiedy Prezes przedstawi Radzie Gminy wyniki 
przedmiotowego badania, a w szczególności wody w Czempiszu. 

2. W nawiązaniu do rozmowy z poprzedniego roku w sprawie liczników strefowych, 
komisja zwraca się z prośbą o podanie aktualnych ubytków wody oraz przedstawienie 
wszystkich działań poczynionych w celu wyeliminowania powyższego problemu. 

 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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