
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Komunalnej  
z działalności międzysesyjnej (tj. od 11.12.2015 r. do 17.02.2016 r.) 

 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 17.02.2016 r. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na  XV 
sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

-  zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Dzięciołach, 
- określenie kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół z 

terenu Gminy Brzeziny do klas I szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 
Gmina jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów,  

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2016 roku, 

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny.  

  
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał, które będą zaproponowane do 
wprowadzenia do porządku obrad w sprawach:  

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 
Brzeziny na lata 2015 -2022” 

- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Brzeziny na lata 2012 -2020 

 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców wsi Zaleśna w sprawie 
ułożenia asfaltu na drodze gminnej i uregulowania kwestii gruntowych, oraz zapoznała się z 
prośbą młodzieży o dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego. 
 
 Komisja również zapoznała się z pismem PKS Kalisz dotyczące przewozów pasażerskich z 
terenu gminy Brzeziny oraz finansowaniu kosztów utrzymania komunikacji zbiorowej na 
terenie gminy Brzeziny. 
Odnośnie pisma PKS Kalisz wyjaśnień udzielił Z-ca Wójta Zbigniew Słodowy. 
Poinformował, że w dniu 15.02.2016 r. odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu PKS 
Ryszardem Latańskim i Wójtem Gminy Godziesze Wielkie Józefem Podłużnym odnośnie 
projektu umowy w zakresie regularnego przewozu osób na kwotę 4.165 zł jednak nic nie 
zostało ustalone. Dodał, że został wyznaczony termin następnego spotkania z 
przedstawicielami gmin ościennych: m. Błaszki, m. Grabów i Kraszewice.  
Zwrócił się do radnych, aby zwrócili uwagę na godziny połączeń autobusów nierentownych. 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem za 2015 rok o wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. 

 
  
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 
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