
Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 09.08.2014 r. do 24.09.2014 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 
 
- w dniu 26.08.2014 r. Komisja dokonała oceny przygotowania placówek oświatowych do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego i analizy realizacji wniosków z poprzedniego roku oraz 
przyjęła sprawozdania z działalności świetlic szkolnych 

- na posiedzeniu w dniu 24.09.2014 r. Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty 
uchwał przygotowane na XXXVII sesję Rady Gminy.  

 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację Wójta Gminy Brzeziny z wykonania 
budżetu za I półrocze 2014 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego 
Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za I półrocze 2014 roku. 
 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w sprawie zawetowania przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy 
wprowadzającej możliwość odrolnienia gruntów klas I-III o powierzchni do 0,5 ha bez zgody 
MRiRW, stanowiskiem wobec wprowadzenia przez Federację Rosyjską embarga na import polskich 
owoców i warzyw oraz pismem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 
sprawie rozważenia możliwości nieodpłatnego użytkowania powierzchni pomieszczeń należących do 
Gminy Brzeziny z przeznaczeniem na lokal biurowy ODR-u. 
 
Komisja jednogłośnie stanęła na stanowisku, iż w pierwszej kolejności w uchwale 
określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należy wprowadzić 
zasady użyczania przez Gminę nieruchomości.  
Ponadto zdaniem komisji, Rada Gminy nie może teraz wyrazić zgody na proponowaną  
formę oddania nieruchomości, gdyż do końca marca 2015 roku trwa umowa najmu lokalu, 
co oznacza, że uchwała w sprawie użyczenia pomieszczenia może być podjęta dopiero w 
przyszłym roku, a wówczas wybrana w listopadzie br. na kolejną kadencję Rada Gminy 
może nie wyrazić zgody na taką formę udostępnienia pomieszczeń. 
 
Radny Andrzej Dulnik zwrócił uwagę na zły stan techniczny przystanku w Pieczyskach  dla dzieci 
oczekujących na autobus szkolny, poobrywane blachy zagrażają bezpieczeństwu, a gdy zacina deszcz 
dzieci mokną. 
Radny wnioskował o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie rowu przy drodze powiatowej 
w Pieczyskach, który miał zostać częściowo przykryty,  niestety do dnia dzisiejszego prace te nie 
zostały wykonane. Przy posesji Pana Przybyła rowy są poobrywane , a pobocza zarwane, ponadto 
przy posesji Pana Nowackiego woda w rowie nie ma przepływu, co powoduje jej stagnowanie  
i nieprzyjemny zapach. 
Radny zwrócił się z prośbą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o dostrzeżenie problemu  
i zainteresowanie rodziną Pani Szmaj. Radny dodał, że po śmierci męża znalazła się ona w bardzo 
trudnej sytuacji, nie ma opału na zimę, w domu przecieka dach, jedno z dzieci przebywa w szpitalu. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
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