
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
  

z działalności międzysesyjnej (tj. od 27.08.2018 r. do 11.09.2018 r.) 
  
 

W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach: 
 
 
 W dniu 31.08.2018 r. Komisja dokonała oceny przygotowania placówek oświatowych 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz analizy funkcjonowania świetlicy 
szkolnej.  

 
Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu stwierdzili, że wszystkie szkoły są 
przygotowane do rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym 2018/2019. 
 
Komisja również odwiedziła Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach, przy ul. Ks. 
Józefa Kurzawy 5, którego właścicielem jest Pani Ewelina Chabierska oraz Sylwia Szygenda 
z Godziesz. 
 
 W dniu 11.09.2018 r. Komisja omówiła i zaopiniowała projekty uchwał na XLII sesję 

Rady Gminy Brzeziny. 
 

-  zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2018 rok, 
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2018 – 

2026, 
- uchylenia Uchwały Nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 czerwca 

2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. długoterminowej pożyczki z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

- zaciągniecie kredytu długoterminowego w 2018 roku. 
- ustalenia diety dla sołtysów Gminy Brzeziny, 
- zmiany Uchwały Nr XLI/417/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lipca 2018 r. 

w  
- sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 
oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu stanowiącego 
mienie komunalne Gminy Brzeziny na okres 1 roku. 

 
W wolnych wnioskach: 
Komisja zapoznała się z pismem Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu w sprawie 
zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2019 środków finansowych w wysokości 12.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu na potrzeby 
Komisariatu Policji w Opatówku. 
Komisja wtrzymała się z podjęciem decyzji 
 
Komisja zwróciła uwagę, że trafiają mieszkańcy gminy, którzy skarżą się na brak dojazdu i 
przyjazdu do szkół dzieci i młodzieży.  
W związku z tym Komisja wnioskuje do Wójta Gminy Brzeziny o dokonanie analizy 
wprowadzenia na rynek prywatnego przewoźnika na trasie Gminy Brzeziny – Kalisz 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
         /-/Anna Mituła 


