Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z działalności międzysesyjnej (tj. od 26.03.2015 r. do 01.06.2015 r.)
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach:
1. W dniu 20.05.2015 r. Komisja opracowała wniosek w sprawie wyrażenia opinii
w sprawie wykonania budżetu Gminy Brzeziny za rok 2014 oraz wystąpienia z
wnioskiem do rady Gminy Brzeziny w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Brzeziny za rok 2014,
2. W dniu 01.06.2015 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał
zaproponowane na VII sesję Rady Gminy w sprawach:
-

-

-

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Brzeziny
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Brzeziny
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej
położonej w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego
własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Kolonia
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na
okres 3 lat
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Brzezinach za 2014 rok
zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie
Gminy Brzeziny
przyjęcia „Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022”

Komisja skierowała zapytania, dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022”, czy następujące dane
zamieszczone w Strategii są rzeczywistymi danymi:
- liczba dzieci i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Brzezinach (str.68)
- liczba osób korzystających z bazy noclegowej GOSIR w Brzezinach (str. 70)
- na temat komisariatu i liczby policjantów (str.70)
- liczba tras kursów autobusów PKS (str. 71)
Ponadto Komisja zwróciła uwagę, że na zamieszczonej mapie (str.56) podane są nazwy
miejscowości, których nie ma na terenie gminy tj. Rożenki, Dziadowice.
W wolnych wnioskach Komisja zaproponowała następujące zmiany w przedłożonym radnym
projekcie Statutu Gminy Brzeziny:
- w § 13 Statutu proponuje się dodać ust. 8, w którym należy wymienić zakres działania
Komisji Rewizyjnej
- w § 34 w ust.2 Komisja proponuje: po wyrazie „lub” dodać wyraz „ustnie” (ust. 2
winien brzmieć: „Zapytania sformułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego
Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady.”
- w § 43 ust.3 proponuje się zapis: „Nagranie przechowuje się przez okres trwania
kadencji.”
- w § 44 ust.2 pkt.3 proponuje się zapis: „imiona i nazwiska obecnych członków Rady
(lista obecności),”
- w § 51 ust.2 proponuje się zapis: „Odpisy uchwał przekazuje się właściwym
jednostkom do realizacji i/lub do wiadomości zależnie od ich treści.”

-

-

w § 59 Komisja proponuje ust.4 w następującym brzmieniu: „Przewodniczący, który
będzie prowadził wspólne posiedzenie wybierany jest na początku posiedzenia
komisji.”
w § 63 Komisja proponuje wykreślić ust.2

Ponadto Komisja poprosiła o wskazanie miejsca ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji o umorzeniach w podatkach.

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.
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