
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 14.11.2017 r. do 04.12.2017r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 04.12.2017r. 

 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli Skarbnik Gminy Ewa Wabnik oraz Prezes ZOK sp.zo. o. 
Brzeziny Piotr Wolarz.  
 
 Komisja przy współudziale Skarbnika Gminy omówiła projekt uchwały budżetowej na 2018 
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu na 2018 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 2018 -2026. 

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

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2017 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2017 – 2026, 
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2018 roku,  
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 3 lat, 
-  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie 
komunalne Gminy Brzeziny na okres 3 lat, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego będącego 
własnością Gminy Brzeziny położonego we wsi Sobiesęki, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z 
dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, 
  
z wyjątkiem projektów uchwał XXXIII/330/2017 w sprawie zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeziny oraz 
XXXIII/321/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy gdzie 1 osoba wstrzymała się od głosu, natomiast pozostali  
zaopiniowali projekty uchwał pozytywnie. 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nr XXXIII/328/2017,  
XXXIII/329/2017 oraz XXXIII/331/2017, które będą zaproponowane do wprowadzenia 
do porządku obrad na XXXIII sesję Rady Gminy Brzeziny. 
 
Prezes ZOK sp. Zo.o Piotr Wolarz poinformował, że sytuacja związana z wodą nie jest 
poważna, gdyż na stacji są tylko 4 jednostki bakterii coli. Dodał, że woda jest chlorowana. 
poinformował, że 2 razy w roku jest woda poddawana badaniu. Obecnie stwierdzono 
tylko 4 jednostki bakterii Coli. Niebezpieczne jest chlorowanie wody a nie bakterie coli. 
Poinformował, że obca bakteria może powodować biegunki i wymioty. Poinformował, że 
surowa woda nie nadaje się do spożycia, natomiast wodę powyżej 600 C można 
wykorzystywać do celów spożywczych. 
 



Radny Stanisław Walaszczyk zapytał jak Zakład Obsługi Komunalnej wylicza ilość 
odebranych ścieków? Oraz zwrócił uwagę, że podczas obecności bakterii z jednostki  coli 
wodociąg powinien być zamknięty 
Radny Sylwester Nowak zwrócił uwagę na pracę kierowców, dodał, że oni także powinni      
składać deklarację i płacić za odpady komunalne. 
 
 
Ponadto Komisja zatwierdziła następujący plan pracy na rok 2018: 
 
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 2017 oraz zapoznanie się z 
planem pracy na 2018 r. 
4. Sprawozdanie kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej z działalności w roku 2017 i 
zapoznanie się z planem pracy na 2018r. 
5. Sprawozdanie Kierownika GOPS w Brzezinach za rok 2017, zapoznanie się z planem 
pracy na rok 2018 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 2017 ( z uwzględnieniem poszczególnych punktów integracyjnych na 
terenie gminy) i planem pracy na rok 2018. 
7. Zapoznanie się z informacją prac społecznie użytecznych, wykonywanych na terenie 
gminy przez skazanych prawomocnym wyrokiem sadu w roku 2017 oraz z planem tych 
prac na 2018r. 
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 2019 rok. 
11. Wnioski i propozycje do budżetu gminy na rok 2019, oraz opiniowanie budżetu gminy 
na rok 2019 
12. Ocena przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu letniego.  
 
K0MISJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UZUPEŁNIANIA PLANU PRACY O 
TEMATY WYNIKAJACE Z BIEŻĄCYCH POTRZEB. 
 

W wolnych wnioskach: 

Komisja ponownie wnioskuje do Wójta Gminy Brzeziny o przeniesienie przedszkola w 2018 

roku do budynku gimnazjum w Brzezinach . Komisja dodała, że przeniesienie przedszkola nie 

będzie wiązało się z dużym nakładem finansowym z budżetu gminy.  

  

  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 
Przewodnicząca Komisji 
Anna Mituła 


