
Sprawozdanie  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych   

z działalności międzysesyjnej (tj. od 13.05.2019 r. do 30.05.2019 r.) 

 

W w/w okresie Komisja obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 28.05.2019 r. 

 

Wyjaśnień do projektów uchwał udzieliła Skarbnik Gminy Brzeziny Ewa Wabnik oraz Prezes ZOK Sp. z 

o.o. w Brzezinach Piotr Wolarz. 

W posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk 

 

Komisja zaopiniowała projekty uchwał zaproponowane na VIII sesję Rady Gminy w sprawach: 

- zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok, 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2019 – 2033, 

- zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadanie inwestycyjne, 

- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

- zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 

należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości 

na terenie Gminy Brzeziny, 

- zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 października 2016 roku w sprawie 

określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych 

jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, 

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeziny, pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

- określenia przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań rozwiązywanego Zespołu 

Szkół w Brzezinach, 

- zmiany Uchwały Nr V/25/2019 Radny Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji 

Publicznego Przedszkola Samorządowego w Brzezinach, 

- zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Brzeziny, 

- ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest 

Wójt Gminy Brzeziny, 

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy 

Brzeziny na okres 1 roku, 

- użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny, 

- zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania w formie 

stowarzyszenia o nazwie DŁUGOSZ KRÓLEWSKI do realizacji lokalnej strategii rozwoju w 

programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Brzeziny. 

Komisja zaopiniowała projekty uchwał, które będą zaproponowane do wprowadzenia do porządku 

obrad na VIII sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach:   

- przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

 

W wolnych wnioskach:  

Radna Małgorzata Dudkiewicz zapytała o wniosek na remont dachu na strażnicy OSP Ostrów Kaliski. 

Wójt Gminy Marek Cieślarczyk poinformował, że nie ma jeszcze wyników naboru. 

Radny Sylwester Nowak zwrócił się z prośbą o naprawę poboczy w miejscowości Dzięcioły od ronda w 

kierunku Fajum. 

Radny Krzysztof Krawczyk zwrócił się z prośbą o postawienie znaku ograniczającego tonaż na drodze 

z Pieczysk do Zagórnej. 

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji.    

Przewodnicząca Komisji 

 

          Anna Mituła 


