
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 19.10.2017 r. do 13.11.2017r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 13.11.2017r. 

 
W posiedzeniu komisji uczestniczył Prezes ZOK sp.zo. o. Brzeziny Piotr Wolarz oraz 
pracownik Urzędu Gminy Joanna Włodarz.  
 
  
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na XXXII 
sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

 - szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego przez Gminę, 
- uchylenia Uchwały Nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014 
-2020, 
- uchylenia Uchwały Nr XXIX/274/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 lipca 2017 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji „Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających 
infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Brzeziny” realizowanej w ramach Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacje zadania pod nazwą 
„Remont drogi powiatowej nr 4632 P Brzeziny – Przystajnia etap I”, 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla pieszych przy 
szkołach w miejscowości Czempisz i Brzeziny”, 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ 
Poprawa stanu gospodarki wodnej poprzez budowę stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Piegonisko Wieś oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Pieczyska” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
-2020, 
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finasowanie inwestycji 
„Przebudowa istniejących domków letniskowych poprawiających infrastrukturę 
turystyczną na terenie gminy Brzeziny” realizowanej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014  - 2020, 
- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026 
- ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 
Aleksandrii w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Aleksandrii, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 
Brzezinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezinach, 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w 
Sobiesękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sobiesękach, 
-   uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 rok”. 

 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nr XXXII/317/2017 oraz 
XXXII/318/2017,  które będą zaproponowane do wprowadzenia do porządku obrad na XXXII 
sesję Rady Gminy Brzeziny. 



Projekt uchwały Nr XXXII/311/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków  transportowych trzy osoby wstrzymały się od głosu, natomiast pozostali członkowie 
komisji zaopiniowali projekt w/w uchwały pozytywnie. Oraz projekt uchwały Nr 
XXXII/312/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości członkowie komisji 
wstrzymali się od głosu.  
Informacji do w/w projektów uchwał udzielił pracownik Urzędu Gminy Joanna Włodarz. 
 
 
W wolnych wnioskach: 
 
Komisja  zapoznała się wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Prezes ZOK sp. z o. o. Brzeziny Piotr Wolarz  przedstawił taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z wytycznymi rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Poinformował, że drożeje stawka za  odprowadzenie 
ścieków o 0,35 zł. Dodał, że gmina będzie od nowego roku obciążona za pobór wody z 
hydrantów. 
 
Przewodnicząca Komisji Anna Mituła poddała wniosek pod głosowanie. 
Komisja wniosek zaopiniowała  pozytywnie jednogłośnie. 

 
 

Radna Sylwia Lazarek wnioskuje do  Wójta Gminy Brzeziny o przywrócenie do byłego stanu 
wcześniej zamontowanego hydrantu w Czempiszu. 
 
  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 
Przewodnicząca Komisji 
Anna Mituła 


