
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 25.11.2015 r. do 09.12.2015 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 09.12.2015 r. 
 
Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej na 2016 
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2016 rok. 
Stosowna opinia została przekazana Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Budżetu  
i Finansów. 
 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 -2022. 
 
Ponadto Komisja zatwierdziła następujący plan pracy na rok 2016: 
 

1. Omawianie projektów, uchwał i opiniowanie 

1. Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie problematyki oświatowej: 

a. analiza arkusza organizacyjnego szkół, 

b. przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego i analiza realizacji wniosków z poprzedniego roku, 

c. przyjęcie informacji dotyczącej pracy świetlic szkolnych, 

d. informacja dotycząca wyników egzaminów kompetencyjnych na 
szczeblu szkół podstawowych i gimnazjum. 

e. zapoznanie się z raportami po Ewaluacji Kuratorium w Poznaniu w 
poszczególnych placówkach szkolnych . 

3.Sprawozdanie z działalności GOK i GOKSiR za rok 2015 i zapoznanie z planem pracy na 
2016 rok. 

4.Sprawozdanie kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z działalności w roku 2015 
i planem pracy na 2016 rok 

5.SprawozdanieKierownika GOPS w Brzezinach za rok 2015 i z planem pracy na 2016  w 
zakresie; 

- dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, 

- pomocy socjalnej dla uczniów 

- opieki społecznej 

6. Informacja Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii z działalności 
w roku 2015 (z uwzględnieniem poszczególnych punktów integracyjnych na terenie gminy) 
i planem pracy na rok 2016. 

7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą prac społecznie użytecznych, wykonywanych na 
terenie gminy przez skazanych prawomocnym wyrokiem sądu w roku 2015 oraz z planem 
tych prac na 2016 rok. 



 

8. Analiza zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

9. Analiza dofinansowania przez Gminę klubów sportowych i innych organizacji sportowych 
działających na terenie gminy Brzeziny. Stypendia sportowe-regulamin ich przyznawania. 

10. Opracowanie planu pracy na 2017 rok. 

11. Wnioski i propozycje do budżetu gminy na rok 2017, oraz opiniowanie budżetu gminy na 
rok 2017. 

 Komisja zastrzega sobie prawo uzupełniania planu pracy o tematy wynikające z bieżących 
potrzeb. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał, które będą wprowadzone do porządku 
obrad na XIII Sesji Rady Gminy w sprawach: wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu i przyjęcia zmiany statutu Związku 
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 
 
Komisja zapoznała się ze zmianami w uchwałach, które będą podjęte na XIII Sesji Rady 
Gminy w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 
określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego. 
 
Komisja zapoznała się z pismem Zakładu Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp.zo.o. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – sieć wodociągowa Brzeziny 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
   

Przewodnicząca Komisji 
 

Anna Mituła 
 


