
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 10.03.2017 r. do 27.03.2017r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 
 
1.W dniu 16.03.2017 r. Komisja  na wspólnym posiedzeniu omówiła problem gospodarki 
wodnościekowej na terenie Gminy Brzeziny. Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej Piotr 
Wolarz zdał sprawozdanie Zarządu z działalności ZOK Brzeziny z 2016 roku. 
2.W dniu 27.03.2017 r.  Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał 
zaproponowane na XXVI sesję Rady Gminy w sprawach: 
  
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2017 środków 
stanowiących fundusz sołecki, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dzierżawy gruntu  
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 
lat, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat, 
- dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego, 
- określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Brzeziny, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 
- określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Brzeziny, które będą brane pod uwagę na etapie 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, 
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia. 

 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały, która będzie zaproponowana do wprowadzenia 
do porządku obrad na XXVI sesji Rady Gminy Brzeziny w sprawie: 
 
 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 -2026 
 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach. 
 
  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 
Przewodnicząca Komisji 
Anna Mituła 


