
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 20.12.2016 r. do 22.02.2017r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 22.02.2017r. 
  
 
W posiedzeniu komisji uczestniczyły Skarbnik Gminy Ewa Wabnik, oraz Kierownik GOPS 
Lilia Marciniak.   
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXIV 
sesję Rady Gminy w sprawach: 
 
 •    zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
•     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026, 
•     ustalenia regulaminu nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Brzeziny”, 
•   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
•     uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeziny, 
•    programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Brzeziny w 2017 roku, 
•   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 
własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Przystajnia Wieś, 
•      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym najemcą, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, 
•  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat, 
•  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, 
•    nadanie nazw ulicom w miejscowości Natalin – obręb geodezyjny Jamnice, 
•   zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na 
lata  2012 – 2020, 
•   szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 
zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny, 
•   zmiany Uchwały Nr 296/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2014 r. w 
sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Brzeziny, 
•   ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, także 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane, 
•   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. 
  
Natomiast projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 
klas dotychczasowego publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego z powodu braku 
informacji przegłosowano 5 głosami wstrzymującymi się. 
 
Przewodnicząca komisji Anna Mituła zapytała, dlaczego Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Spraw Socjalnych nie brała udziału w spotkaniu organizowanym z dyrektorami szkół? 
 
Przewodnicząca komisji Anna Mituła zawnioskowała o zwiększenie dodatku za 
wychowawstwo. 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, która będzie zaproponowana do wprowadzenia 
do porządku obrad na XXIV sesji Rady Gminy Brzeziny w sprawie: 
 



• zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny 
na lata 2015 – 2022”. 
 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z pismem Mieszkańców „Osiedla  za 
kościołem”. Radna Sylwia Lazarek zaznaczyła, że osoby kupując działki na nowo 
budowanym „Osiedlu za kościołem” wiedzieli, jakie to są działki, na jakim osiedlu, tym 
samym nie wymagając od gminy, aby od razu stało się osiedlem o prestiżowych warunkach. 
Dodała, że drogi zostały przejęte przez gminę w grudniu 2013 roku, w zamian gmina 
wybudowała parking przy kościele w kwocie 146.095,63 zł. 
Radni Gminy Brzeziny zdecydowali, że w pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie ul. 
Klonowa. Przypominając tym samym, że są wsie, gdzie mieszkańcy czekają ponad 20 lat na 
drogi i oświetlenie uliczne i drogowe. 
Komisja zapoznała się z pismem  sołtys wsi Przystajnia Kolonia Pani Ireny Szczepaniak i 
stwierdziła, że jeśli będą zaplanowane pieniądze w budżecie to sukcesywnie kolejno wnioski 
sołtysów będą realizowane. 
Komisja również zapoznała się z pismem Starosty Kaliskiego, aby włączyć się w 
przygotowanie i organizację Miejsko – Powiatowego Dnia Dziecka ze wsparciem 
finansowym. 
Radny Sylwester Nowak stwierdził, że można włączyć się w przygotowanie i organizację 
Miejsko – Powiatowego Dnia Dziecka, ale pod warunkiem, że osoby, które zabezpieczają 
teren zostaną poczęstowani symboliczną kiełbasą. 
  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 
Przewodnicząca Komisji 
Anna Mituła 


