
Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 27.05.2014 r. do 24.06.2014 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 
 

- w dniu 16.04.2014 r. Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Bezpieczeństwa 
Publicznego i Gospodarki Komunalnej i dokonała oceny przygotowania Ośrodka 
Wypoczynkowego do sezonu letniego 

 
- na posiedzeniu w dniu 24.06.2014 r. komisja zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2013 

rok, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2013 rok, informację o stanie 
mienia komunalnego i objaśnienia. Ponadto zapoznano się i zaopiniowano projekty uchwał 
przygotowane na XXXIV sesję Rady Gminy w sprawach: 

 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 

dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 

komunalne gminy Brzeziny na okres 1 roku 
- zmiany uchwały nr 314/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 2014 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzeziny 
gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki 
czynszu za najem i dzierżawę lokali i gruntów wchodzących w skład zasobów 
komunalnych Gminy 

- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy 
niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie Gminy Brzeziny 

- zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brzeziny” 

 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału 
Gminy Brzeziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym, który zostanie zaproponowany do wprowadzenia pod 
obrady na sesji. 
 
Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. 
 
W wolnych wnioskach: 
 
Radna Sylwia Lazarek zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia procedur 
regulujących zasady przekazywania przez jednostki organizacyjne gminy informacji lub 
zmian zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Gminy, ponieważ niektóre dane nie są 
aktualne, np. link do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Brzezinach, ponieważ szkoła 
w roku bieżącym zmieniła stronę, w aktualnościach w zakładce oświata jest zamieszczone 
zaproszenie do rekrutacji w Szkole Rolniczej w Brzezinach, która jest już zlikwidowana. 
 
Radny Andrzej Dulnik wnioskował o wymalowanie pasów przejścia dla pieszych przy sali 
OSP w Ostrowie Kaliskim, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z 
nowo powstałego placu zabaw. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
  
 

Przewodnicząca Komisji 
 

/-/ Krystyna Wachowska 


