
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 01.02.2018 r. do 19.03.2018r.) 

 
 W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 19.03.2018r. 
  
    
Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty uchwał zaproponowane na 
XXXVII sesję Rady Gminy Brzeziny z wyjątkiem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. W 
sprawie w/w projektu uchwały trzy osoby zaopiniowały pozytywnie przy dwóch głosach 
wstrzymujących się. 
Ponadto Komisja poruszyła kwestię punktu zajęć integracyjnych we wsi Dzięcioły. 
Wyjaśnień udzieliła Inspektor - Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Barbara Mikołajczyk. Poinformowała, że punkt zajęć integracyjnych 
otwarty jest w każdy czwartek w godz. 1600 -  2000. Dodała,  że Pani Katarzyna Siewieja 
odpowiedzialna jest za porządek w budynku. Poinformowała, że młodzież przychodzi na 
teren byłej szkoły w ciągu tygodnia, gdzie nikogo tam nie ma. Dodała, że Pani Kasia 
Siewieja problem bałaganu zgłaszała kilka krotnie. 
 
Mieszkańcy wsi Dzięcioły skarżą się na zachowanie młodzieży i w związku z tym 
Komisja występuje z wnioskiem o wzmożoną kontrolę policji na terenie wokół budynku 
szkoły we wsi Dzięcioły. 
 
W wolnych wnioskach: 
 
Komisja wnioskuje o przeniesienie miejsca wyborów z budynku Szkoły Podstawowej do 
Sali OSP w Dzięciołach. 
   
Ponadto Komisja zapoznała się z pismami: 
-mieszkańców w sprawie przejęcia gruntów pod drogę położoną w Brzezinach 
przylegającą do ul. Generała Zajączka oraz nadania nazwy ulicy. 

 
Radni przychylają się do nazwy ulicy Różanej, nawiązując do ul. Lawendowej. Dodali,  
że w przyszłości nazwy ulic w kierunku ul. Gimnazjalnej będą  nosiły nazwy kwiatów. 

 
Komisja także zapoznała się z pismem Posła na Sejm RP dr Jarosława Sachajko o 
podjęcie uchwały w sprawie chwilowego wstrzymania naliczonych środków pieniężnych 
dla Izb Rolniczych do chwili podjęcia przez Sejm RP poprawki do ustawy o Izbach 
Rolniczych . 
 
Radni wstrzymali się od głosu, gdyż cały czas obowiązuje Ustawa o Izbach Rolniczych. 
 

  
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.   

 
Przewodnicząca Komisji 
Anna Mituła 


