Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z działalności międzysesyjnej (tj. od 02.06.2015 r. do 25.06.2015 r.)
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach:
1. W dniu 15.06.2015 r. Komisja przeprowadziła kontrolę problemową obejmującą
działalność przedszkola przy Zespole Szkół w Brzezinach.
Kontrola składała się z dwóch części;
Pierwsza część kontroli dotyczyła realizacji budżetu Publicznego Przedszkola
Samorządowego w Brzezinach. Czynności kontrolne przeprowadzono w Urzędzie Gminy
Brzeziny – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzezinach. Wszelkich wyjaśnień
udzieliła Główna Księgowa – Aneta Szamotuła, której pełnienie w/w obowiązków
powierzono z dniem 04.01.2010 r.
Druga część kontroli dotyczyła działalności Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Brzezinach. Czynności kontrolne przeprowadzono w budynku Zespołu Szkół w
Brzezinach, ul Wrocławska17, 62-874 Brzeziny. Wyjaśnień udzielała Dyrektor Pani Maria
Więcław.
W toku przeprowadzonej kontroli na podstawie zbadanej próby dokumentów dotyczących
realizacji budżetu jednostki nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W badanym zakresie
dotyczącym działalności jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna
podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdza uchybienie związane z brakiem
umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, ul.
Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeznaczenie tego pomieszczenia na salę lekcyjną, dzięki
czemu Dyrektor uniknie problemu związanego z brakiem pomieszczeń przeznaczonych na
potrzeby przedszkola i szkoły.

2. W dniu 25.06.2015 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał
zaproponowane na VIII sesję Rady Gminy w sprawach:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Brzeziny i określenia granic ich obwodów
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli,
posiadaczy oraz osoby władające nieruchomościami położonymi w granicach
Gminy Brzeziny
uchwalenia Statutu Gminy Brzeziny
Komisja przychyliła się do proponowanego przez Komisję Oświaty składu zespołu
powołanego do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Kaliszu weszli: Przewodniczący Rady Gminy i Przewodniczący poszczególnych Komisji.
Komisja wstrzymała się do dnia sesji z zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Wszelkich wyjaśnień w sprawie w/w projektu uchwały udzieliły pracownicy Urzędu Gminy –
inspektor Ewa Wiśniewski i inspektor – Ewa Świerzyńska.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, który będzie zaproponowany do
wprowadzenia do porządku obrad na sesji Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały nr
346/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Radny Roman Witoński poruszył temat pozyskiwania przez wielodzietne rodziny karty
uprawniające do zniżek na terenie całej Polski. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna
wnioskuje do Wójta o zapoznaniu członków Komisji Rewizyjnej ze szczegółami wydania
powyższej karty rodzinom z terenu naszej gminy oraz o wyznaczenie pracownika, który
mógłby pomóc wielodzietnym rodzinom w pozyskaniu powyższej karty ( np. wypełnieniu
wniosku).

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.
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