
 
Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

z działalności międzysesyjnej (tj. od 08.12.2016 r. do 19.12.2016 r.) 
 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 19.12.2016 r. 
 
Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej na 2017 
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 
  
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 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 2016 -2026. 
 
Ponadto Komisja zatwierdziła następujący plan pracy na rok 2017: 
 

1. Omawianie projektów, uchwał oraz opiniowanie. 

2. 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 dotyczących pracy świetlic szkolnych  

d) przygotowanie placówek do pracy po wdrożeniu zmian w prawie oświaty 

3. Sprawozdanie z działalności GOK I GOKSiR za rok 2016 oraz zapoznanie się z 
planem pracy na 2017 r. 

4. Sprawozdanie kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z działalności w roku 2016 i 
zapoznanie się z planem pracy na 2017r. 

5. Sprawozdanie Kierownika GOPS w Brzezinach za rok 2016 , zapoznanie się z planem 
pracy na rok 2017 w zakresie: 

a) dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach 

b) pomocy socjalnej dla uczniów 

c) opieki społecznej 

6. Informacja Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii z 
działalności w roku 2016 ( z uwzględnieniem poszczególnych punktów 
integracyjnych na terenie gminy) i planem pracy na rok 2017. 

7. Zapoznanie się z informacją prac społecznie użytecznych, wykonywanych na terenie 
gminy przez skazanych prawomocnym wyrokiem sadu w roku 2016 oraz z planem 
tych prac na 2017r. 

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. 

10. Opracowanie planu pracy na 2018 rok. 

11. Wnioski i propozycje do budżetu gminy na rok 2018, oraz opiniowanie budżetu gminy 
na rok 2018.  

  
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXIII 
sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 
2026, 



 Uchwalenie budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 2016 rok, 
 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 2016 rok, 
 Zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2016 rok, 
 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 

2026, 
     Zmiany Uchwały Nr 310/XXXIII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 maja 

2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, 

     Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Brzeziny przez inne niż Gmina, osoby prawne i osoby fizyczne, 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz 
terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji, 

     przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy,  
     przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 2017 – 

2020”. 
 
Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzieliły Skarbnik Gminy Ewa Wabnik, oraz Kierownik 
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnych Agnieszka Jakubowska.  Skarbnik Gminy Ewa 
Wabnik przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w 
sprawie projektu budżetu na 2017 rok.  Dodała, że zostały ustalone dochody w wysokości 
23.010.000,00 zł, dochody bieżące 22.431.472,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 
24.296.000,00 zł , wydatki bieżące 21.032.819,96 zł, przychody w wysokości 1.700.000,00 
zł, i rozchody w wysokości 414.000,00 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu w kwocie 
1.286.000,00 zł podano przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 
Natomiast Kierownik ZEAS-u Agnieszka Jakubowska Poinformowała, że zmieniła się ustawa 
o dotacjach, zostały usystematyzowane wydatki bieżące gminy. Zmienione zostały również 
wyliczanie dotacji. Pierwsza dotacja wyliczana jest w styczniu, druga 30 dni od uchwalenia 
uchwały budżetowej, natomiast trzecia po złożeniu sprawozdania do Systemu Informacji 
Oświatowej. Dodała, że organy prowadzące szkoły, przedszkola, inne niż JST składają, co 
miesięczną informację o liczbie uczniów i dzieci i na tej podstawie wyliczana jest dotacja na 
daną placówkę. Poinformowała, że do wszystkich dzieci gmina otrzymuje subwencje. Dodała, 
że pierwszy załącznik do projektu uchwały nr XXIII/194/2016 dotyczy wniosku o udzielenie 
dotacji z budżetu Gminy Brzeziny, drugi załącznik składany jest raz w miesiącu i dotyczy 
informacji o faktycznej liczbnie uczniów, natomiast trzeci załącznik dotyczy rozliczenia 
wykorzystania dotacji. Dodała, że szkoły niewykorzystaną dotację muszą zwrócić.  
 
Członkowie komisji podkreślili, że powinni uczestniczyć w spotkaniach dotyczących 
likwidacji gimnazjum z udziałem Dyrektorów szkół.  
W wolnych wnioskach Komisja zwróciła uwagę, że Brzeziny są nadal nieoświetlone w 
przeciwieństwie do sąsiednich miejscowości i gmin. Radna Sylwia Lazarek stwierdziła, że 
powinny być oświetlone przystanki autobusowe i centrum Brzezin. 
Członkowie Komisji zapytali o iluminację świąteczne na terenie Brzezin. Z-ca Wójta 
Zbigniew Słodowy odpowiedział, że co rok jest ten sam problem z powodu braku pieniędzy 
w budżecie. 
Radni zwrócili się z prośbą o zmianę wystroju świątecznego budynku Urzędu Gminy 
Brzeziny. 
  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 
Przewodnicząca Komisji 
Anna Mituła 


