
 
 
 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
z działalności międzysesyjnej (tj. od 16.12.2014 r. do 10.02.2015 r.) 

 
W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 10.02.2015 r. 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczył Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej sp. z o.o. Brzeziny Piotr 
Wolarz, który przedstawił wyniki badań okresowych za I i II półrocze 2014 roku potwierdzające 
przydatność wody na sieci wodociągowej Brzeziny, Czempisz, Pieczyska. Poinformował o planach 
inwestycyjnych oraz wyjaśnił kwestie ubytków wody. 
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał zaproponowane na IV sesję Rady Gminy w sprawach: 
 

- sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr 15/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 
grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 rok 

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków 
stanowiących fundusz sołecki 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod azwą 
„Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232 P granica powiatu 
kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny – Rożenno” w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój” 

- zmieniająca uchwałę nr 5/I/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 01 grudnia 2014 r.  
w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 

- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny 

 
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał, które będą zaproponowane do 
wprowadzenia do porządku obrad na sesji Rady Gminy w sprawach: 
 

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 r. 
- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania 

wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzeziny” realizowanej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok 
 
W wolnych wnioskach Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Zaleśnej w sprawie ułożenia 
asfaltu na drodze gminnej i uregulowania kwestii gruntowych. Komisja stwierdza, że przedmiotowe 
zadanie nie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku ze względu na realizację wcześniejszych 
zobowiązań realizacji inwestycji tj. „Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Aleksandria – 
Brzeziny – Rożenno – Chudoba” oraz „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzezinach”. 
 
Radna Sylwia Lazarek w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach skierowała następujące zapytania; 
 
1) czy zmiany w ustawie przewidują, że gmina będzie zobowiązana do przesłania decyzji  

w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych, a mieszkaniec nie będzie musiał składać 
deklaracji, 

2) czy Rada Gminy może wprowadzić ulgi dla rodzin wielodzietnych, 
3) czy w związku ze zmianami ustawy będzie potrzeba wniesienia poprawek do obowiązujących 

uchwał 
 
Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.  
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