
Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 03.04.2014 r. do 26.05.2014 r.) 

 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na trzech posiedzeniach: 
 

- w dniu 15.04.2014 r. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2013 rok z uwzględnieniem 
punktów Integracyjnych na terenie gminy, informacją dotyczącą prac społecznie 
użytecznych wykonywanych na terenie gminy przez skazanych prawomocnym 
wyrokiem sądu oraz informacja GOPS-u o realizacji zadań za 2013 rok z 
uwzględnieniem: 

1) dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach 
2) pomocy socjalnej dla uczniów 
3) opieki społecznej 

- w dniu 09.05.2014 r. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brzezinach z działalności za 2013 rok i zamierzeniami na 2014 
rok, informacją GOSiR w Brzezinach za 2013 rok i zamierzeniami na 2014 rok oraz 
informacją o funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok i 
zamierzeniami na 2014 rok. 

 
- w dniu 26.05.2014 r. Komisja zaopiniowała projekty uchwał przygotowane na XXXIII sesję 

Rady Gminy 
 
Wyjaśnień w sprawach projektów uchwał udzielali Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy, Skarbnik 
Gminy Ewa Wabnik oraz Podinspektor Jerzy Pałaś. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Dolina Prosny” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gminy Brzeziny 
- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w 

miejscowości Jagodziniec gm. Brzeziny 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 

najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat 
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokali gospodarczych położonych w miejscowości 

Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej 
- zmiany Uchwały Nr 185/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 04 grudnia 2009 

r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w 
Brzezinach 

- wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
- upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
- wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Brzezinach 
 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w 
miejscowości Przystajnia Folwark gm. Brzeziny Komisja zaopiniowała 3 głosami za, przy 3 
wstrzymujących się. Komisja poprosiła o wyjaśnienie kwestii dostępu do działki. Wcześniej 
udzielano informacji, że do działki nie ma dojścia, radni nie rozumieją tej sprawy, skierowano 
zapytanie, czy w ogłoszeniu o przetargu będzie zawarta taka informacja. 
 
 



Komisja zaproponowała, aby nadać nazwę Lawendowa ulicy w miejscowości Brzeziny, 
nazwa nawiązuje do motywu kwiatów, to ułatwi w przyszłości nadawanie nazw kolejnym 
ulicom, które powstaną na tym obszarze.  
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych w miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny w drodze bezprzetargowej, który zostanie 
zaproponowany do wprowadzenia pod obrady na sesji. 
 
Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały 5 głosami za przy 1 wstrzymującym się. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
 
      
 
       Przewodnicząca Komisji 
 
       /-/ Krystyna Wachowska 


