
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 28.07.2017 r. do 18.09.2017r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 
 
 W dniu 31.08.2017 r. Komisja dokonała oceny przygotowania placówek oświatowych 
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz analizy funkcjonowania świetlic szkolnych.   
 

Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu stwierdzili, że szkoły są przygotowane do 
rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym 2017/2018. 
 
Komisja wnioskuje o: 

-    wspólnym spotkaniu  w sprawie przeniesienia przedszkola do budynku gimnazjum, 
-  wybudowaniu parkingu w miejscu po placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 
Brzezinach, 
-     natychmiastowym zabezpieczeniu zsypu do peletu w Szkole Podstawowej w 

Brzezinach . 
       W dniu 18.09.2017 Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał 
zaproponowane na XXX sesję Rady Gminy. Jednak projekty uchwał dzierżawy gruntu przy 
ul. 1000 – lecia tj. Uchwały Nr: XXX/287/2017, XXX/288/2017, XXX/289/2017, 
XXX/290/2017, XXX/292/2017, XXX/293/2017, XXX/294/2017 z uwagi na fakt budowy 
ronda w 2018 r. w Brzezinach Komisja proponuje, aby przedłużyć umowę dzierżawy gruntu 
na okres jednego roku. 
Wyjaśnień do w/w projektów uchwał udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju 
Lokalnego Kamila Biernacik.   
 
W wolnych wnioskach:  

 
 Komisja jeśli będą pieniądze w budżecie gminy przychyla się do wniosków: Komendanta 
Miejskiego Policji insp. Dariusza Bieńka w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 
2018 środków finansowych na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu i na 
działalność profilaktyczną oraz Niepublicznego Przedszkola w Brzezinach BAJLANDIA w 
sprawie dofinansowania Klubiku Malucha. Ponadto Komisja zapoznała się z pismami: Pani 
Kareny Przepiórki oraz Pani Jolanty Doruch.    
 
Komisja wnioskuje o zaadaptowanie budynku gimnazjum w Brzezinach na przedszkole na 
rok szkolny 2018/2019. Członkowie komisji dodali, że budynek można stopniowo 
przekształcić na przedszkole a w późniejszym czasie na potrzeby dziennego domu opieki dla 
dzieci niepełnosprawnych. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody przez Wójta Gminy 
Brzeziny za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla Mateusza 
Pędziwiatra. 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 
Przewodnicząca Komisji 
Anna Mituła 


