
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
  

z działalności międzysesyjnej (tj. od 24.06.15 r. do 09.09.2015 r.) 
  
 
 

W w/w okresie Komisja obradowała na trzech posiedzeniach: 
 
 

� W dniu 30.07.2015 r. Komisja zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody przez Wójta 
Gminy Brzeziny za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla Marcina Nowaka. 

 
Przewodnicząca Komisji Anna Mituła  podsumowała, aby zawodnik Marcin Nowak mógł dostać 
nagrodę musi reprezentować Gminę Brzeziny poprzez logo Gminy umieszczonym na koszulce lub 
dresie. 
 
 

� W dniu 28.08.2015 r. Komisja dokonała oceny przygotowania placówek oświatowych 
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz analizy funkcjonowania świetlic 
szkolnych.  

 
Komisja skierowała zapytanie do Pani Dyrektor Marii Więcław o salkę wynajmowaną przez 
Pana Mariusza Ziętka. Pani Dyrektor Maria Więcław odpowiedziała, że w rozmowie z Panem 
Mariuszem Ziętkiem, zażądał w zamian za opuszczenie sali innego pomieszczenia. W 
związku z powyższym sportowcy nadal korzystają z tej sali. Pani Dyrektor zauważyła, że 
korzystanie z sali nie byłoby uciążliwe, gdyby szkoła dysponowała większą liczbą 
pomieszczeń. Trudno zaproponować jakiekolwiek inne pomieszczenie w budynku szkolnym, 
które nadawałoby się na salę do ćwiczeń. 
 
Komisja Oświaty wnioskuje, do Wójta Gminy Brzeziny o natychmiastowe rozwiązanie tego 
problemu, ponieważ niezbędne jest zaadoptowanie tej sali na salę lekcyjną lub korekcyjną. 
Komisja stwierdziła, że sala komputerowa w Gimnazjum nadaje się do remontu, gdyż w 
wyniku ulewnych deszczy powstały zacieki z powodu źle wykonanego dachu. Pani Dyrektor 
Małgorzata Błaszczyk oznajmiła, że odpowiedzialność za wykonanie dachu powinna 
spoczywać na inspektorach budowy nadzoru. Odpowiadać powinien wykonawca i inspektor 
budowy. Kuchnia w szkole jest słabo wyposażona, a przy trzech grypach żywieniowych 
młodzież nie ma warunków do prowadzenia atrakcyjnych zajęć. Na kółka muzyczne młodzież 
przychodzi na zajęcia z własnymi instrumentami, gdyż sale są słabo wyposażone.  
Pani Dyrektor Małgorzata Błaszczyk zgłosiła o zwiększeniu dodatku dla nauczycieli, którzy 
są wychowawcami, gdyż wiąże się z tym mnóstwo biurokracji, a przede wszystkim ogrom 
problemów związanych z uczniami jak i rodzicami. 
 
Pani Dyrektor Elżbieta Plewińska zwróciła uwagę Komisji na problem pozyskiwania uczniów 
do szkół, szczególnie w przypadkach, gdzie dziecko z danego obwodu jest dowożone kosztem 
gminy do szkoły w nie swoim obwodzie. To zachęca rodziców do zabierania uczniów do 
innej placówki. 
 
 
Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu stwierdzili, że wszystkie szkoły są 
przygotowane do rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym 2015/2016. 
 
 

� W dniu 09.09.2015 r. Komisja omówiła i zaopiniowała projekty uchwał na IX sesję 
Rady Gminy Brzeziny. 

 
1. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w 

miejscowości Brzeziny gm. Brzeziny 



- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 
 
 

- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 
- przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 
- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
- zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Wrząca  
- zgłoszenia sołectw Wrząca do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” 
- zmieniająca Uchwałę nr 35/V/15 Rady Gminy Brzeziny Wyjaśnień dnia 31 marca 

2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2015 roku 

 
 
 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
 
         /-/Anna Mituła 


