Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
z działalności międzysesyjnej (tj. od 11.02.2015 r. do 24.03.2015 r.)
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 24.03.2015 r.
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na V sesję Rady
Gminy w sprawach:

-

-

-

-

sprostowania błędu pisarskiego w tytule Uchwały nr 21/IV/15 Rady Gminy
Brzeziny z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz
sołecki
sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr 6/II/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia
11 grudnia 2014 r. w sprawie: przekazania składników mienia komunalnego
w użyczenia Zakładowi Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o.
zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1 Modernizacja
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Komisja zwróciła się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie
przedmiotowego projektu uchwały i kieruje następujące zapytania:
o kto weryfikuje wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, czy jest
powoływana komisja do rozpatrywania przedmiotowych wniosków,
o czy były odmowy przyjęcia dzieci do przedszkola z terenu gminy i w jakich
przypadkach,
o czy proponowane w projekcie uchwały kryteria należą tylko i wyłączenie do
kompetencji Rady Gminy, czy wynikają z zapisów ustawowych

-

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku

-

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Brzeziny porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego
Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim

Komisja zapoznała się z pismem Pani Magdaleny Adamus ADAMUS-MED w sprawie
zmiany warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego
z przeznaczeniem na usługi medyczne i rehabilitacyjne. Komisja zapoznała się z projektem
decyzji o warunkach zabudowy, zmiana polegać ma na rozszerzeniu usług o usługi medyczne
o udziale funkcji medycznej w projektowanym budynku maksymalnie do 30%.
Komisja wyraziła pozytywną opinię o zmianach proponowanych w przedmiotowej
decyzji o warunkach zabudowy.
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.
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