
 

 

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych  

z działalności międzysesyjnej (tj. od 12.03.2019 r. do 27.03.2019 r.) 

 

 

W w/w okresie Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach w dniu 13.03.2019 r. i  

20.03.2019 r. 

 

W dniu 13.03.2019 r. w posiedzeniu uczestniczył dzierżawca Ośrodka Zdrowia w Brzezinach 

Lekarz Maciej Pokojowy, Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk oraz pracownicy Urzedu 

Gminy Ewa Wiśniewska i Przemysław Kasperski. 

Komisja poruszyła kwestię budowy podjazdu dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w 

Brzezinach oraz dostępności lekarzy i wizyt domowych w przychodni Humieja&Pokojowy 

Medical Center. Przewodnicząca Anna Mituła przypomniała, że rok temu podczas 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pan Maciej Pokojowy 

zadeklarował, że będzie składał wniosek o dofinansowanie na remont schodów i budowę 

podjazdu dla niepełnosprawnych. 

Pan Maciej Pokojowy odpowiedział, że złożył wniosek o środki unijne na rozbudowę 

przychodni, jednak w ramach pozyskanych środków NZOZ może inwestować tylko w to co 

znajduje się wewnątrz budynku. Pan Maciej Pokojowy przypomniał, że w czasie rozbudowy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach był pomysł zbudowania łącznika od windy przy 

GOK-u do budynku Ośrodka Zdrowia. 

Pracownik Urzędu Gminy Przemysław Kasperski przedstawił projekt z 2016 roku, który 

zakłada rozbiórkę istniejącego podestu i schodów do Ośrodka Zdrowia, budowę nowych 

schodów oraz połączenia z windą przy GOK-u. 

Pracownik Urzędu Gminy Ewa Wiśniewska poinformowała, że planowany koszt inwestycji 

według kosztorysu z 2016 roku to 118.000,00 zł. 

Wójt Gminy Marek Cieślarczyk powiedział, że będzie trzeba uaktualnić kosztorys i wówczas 

rozmawiać o kosztach inwestycji. 

Pan Maciej Pokojowy zadeklarował, że jest otwarty na partycypację w kosztach w zamian za 

prawo wieczystego użytkowania nieruchomości bądź prawo pierwokupu budynku. 

W kwestii wizyt domowych Pan Maciej Pokojowy poinformował, ze lekarz ma 72 godziny na 

wykonanie wizyty domowej, jeżeli sytuacja nie zagraża życiu pacjenta. Jeżeli chodzi o 

dostępność lekarzy, to wina leży po stronie pacjentów, którzy od rana stoją w kolejce i po 

południu jest już trudno o wolne miejsce na wizytę. Podkreślił, że wszędzie jest trudno dostać 

się do lekarza i jest długi czas oczekiwania. 

 

W dniu 20.03.2019 r. wyjaśnień do projektów uchwał udzielili uczestniczyła Skarbnik 

Gminy Brzeziny Ewa Wabnik. 

W posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk oraz Prezes ZOK 

Sp. z o.o. w Brzezinach Piotr Wolarz. 
 

Komisja zaopiniowała projekty uchwał zaproponowane na VII sesję Rady Gminy w 

sprawach: 

-   zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok 

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

- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków 

stanowiących fundusz sołecki 

- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy 

Brzeziny z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2019 rok 

 



- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy 

Brzeziny z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzeziny na lata 2019-2033 

- określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Brzeziny oraz sezonu kąpielowego w 2019 

roku 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

- zmiany  uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy 

Brzeziny oraz liczbowych składów komisji 

- powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brzeziny 

- Statutu Gminy Brzeziny 

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Brzeziny i określenia granic ich obwodów 

- ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeziny publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Brzeziny 

 

W wolnych wnioskach: 

 

Komisja zapoznała się z pismami: 

- mieszkańców wsi Piegonisko-Pustkowie dotyczące prośby do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu o wybudowanie chodnika i przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 

449. 

Radny Józef Skoczylas zapytał, czy przy przystanku na drodze wojewódzkiej nr 449 przy 

osiedlu Generała Zajączka możliwe byłoby utworzenie „wykreskowania” dla autobusów. 

Wójt Gminy Marek Cieślarczyk poinformował, że projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

449 zakłada zmiany miejsc zatok przystankowych. 

- postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie opinii o 

projekcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

gminy Brzeziny. 

Prezes Zakładu Obsługi Komunalnej w Brzezinach Piotr Wolarz wyjaśnił wskazane w 

nieprawidłowości i poinformował, że uwzględni je przy tworzeniu poprawnego regulaminu. 

- sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Brzeziny za 2018 rok. 

 

 

Szczegółowy przebieg posiedzenia zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji. 

   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

        Anna Mituła 

 


