
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
  

z działalności międzysesyjnej (tj. od 28.06.16 r. do 06.09.2016 r.) 
  

 

W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 

 

� W dniu 26.08.2016 r. Komisja dokonała oceny przygotowania placówek oświatowych 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz analizy funkcjonowania świetlic 

szkolnych. 

Szkoły Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Częstochowie nikt nie udostępnił . 

Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu stwierdzili, że pozostałe szkoły są 

przygotowane do rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym 2016/2017. 

Komisja również odwiedziła Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach, przy ul.21-

go Stycznia 5, którego właścicielem jest Pani Ewelina Chabierska z Godziesz. Placówka jest 

gotowa na przyjęcie 39 dzieci, na chwilę obecną zapisanych jest 28 dzieciaków. Placówka ma 

pięknie, gustownie i nowocześnie przygotowane sale zajęciowe, teren zielony oraz 

piaskownicę. 

 

� W dniu 06.09.2016 r. Komisja omówiła i zaopiniowała projekty uchwał na XIX sesję 

Rady Gminy Brzeziny. 

 

-  uchylenia uchwały Nr 145/XVIII/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.06.2016 

r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Brzeziny – ul. Klonowa oraz części ulicy Jodłowej i 

Dębowej” zrealizowanej w ramach PROW na lata 2014 – 2020 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022 

- zmiany uchwały Nr 51/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z 

tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie 

Gminy Brzeziny 

- wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kaliskim porozumienia o partnerstwie 

w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych  



nr 67614P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości 

Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu 

ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna” 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz 

gminy Brzeziny Nr 152,203,237,235,135, o obszarze 03,61,00 ha, położonej w 

miejscowości Jamnice, gm. Brzeziny, stanowiącej własność osoby fizycznej 

 

� W dniu 06.09.2016 r. Komisja również zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody 

przez Wójta Gminy Brzeziny za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

dla Piotra Jasińskiego. 

 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z prośbą o przyspieszenie prac położenia 

nawierzchni asfaltowej we wsi Pieczyska,  z wynikami badań okresowych przydatności wody 

na sieci wodociągowej w miejscowościach Czempisz, Brzeziny i Pieczyska za II półrocze 

2016 r., oraz pismem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu. 

 

Radny Sylwester Nowak zawnioskował do Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa 

Niedźwiedzkiego o dodatkowe miejsce przystankowe w Dzięciołach w okolicach państwa 

Dziążak. 

 

 
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
         /-/Anna Mituła 


