
   P R O T O K Ó Ł  Nr   36/2010

z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i  Rodziny  Rady  Miejskiej  

w Brzesku odbytego w dniu   21  c z e r w c a  2010  roku .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg 

załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczyła  radna  Apolonia  Warzecha 

Przewodnicząca  Komisji.  Witając  zebranych  przedstawiła  porządek  posiedzenia,  który 

członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Zwróciła się z pytaniem czy 

do  przesłanego  porządku  są  uwagi  członków  komisji?  Uwag  brak.  Poniższy  porządek 

posiedzenia został przyjęty jednogłośnie : 

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko. (Informacja w wersji 

elektronicznej).

3. Informacja  Dyrektora  MOPS  na  temat  pomocy  finansowej  dla  rodzin  

z Gminy Brzesko poszkodowanych w powodzi w br. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ad.  1

   Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha poinformowała,  że  protokół  

z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i  Rodziny  z  dnia  

23   kwietnia   2010  roku był  wyłożony  w  Biurze  Rady  Miejskiej  .  W  związku  



z czym  zapytała, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski. Członkowie komisji nie wnieśli 

uwag do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała  go pod głosowanie.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2 Informacja  nt.  aktualnej  sytuacji  na  rynku  pracy  

w Gminie Brzesko. 

Aktualnej  sytuacji  na  rynku  pracy  w  Gminie  Brzesko  przedstawił  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Mleczko. 

Prezentacja,  która  została  przedstawiona na  posiedzeniu w formie multimedialnej  stanowi 

załącznik do protokołu.

Radny Adam Smołucha,  poinformował,  że  w walce  z  bezrobociem przebija  się  kwestia 

wdrożenia robót publicznych, do tej pory nie podjęto takich działań w Polsce na szerszą skalę 

raczej nigdzie, ta sytuacja, która związana jest w ostatnim czasie z powodzią wiążącą się z 

koniecznością odbudowy tych terenów popowodziowych, czy w tym kontekście nie ma w 

sferze jakiś dyskusji na ten temat konieczności ? 

Andrzej Mleczko Dyrektor PUP,  w ostatnim czasie przyszedł sygnał z Ministerstwa, że 

będą środki, rezerwy na likwidację szkód popowodziowych, przyszło pismo zapraszające na 

złożenie stosownego wniosku, warunkiem było wycena tych prac na etapie wstępnym, szybka 

szybko wystosowane zostały pisma do poszczególnych gmin. Na obecny stan jest już złożony 

wniosek przez PUP oraz Starostę do Ministerstwa na 81 osób, takie było zapotrzebowanie z 

poszczególnych  gmin.  Gmina  Brzesko  złożyła  zapotrzebowanie  na  8  osób  do  likwidacji 

szkód. Dyrektor poinformował, że dostali już sygnał, że został zaakceptowany wniosek, teraz 

tylko czekają  na decyzje,  ponieważ jest  najważniejsza,  aby ruszyć ten program. Od lipca 

planowane  jest,  aby  rozpocząć  roboty,  największe  zapotrzebowanie  złożyła  Gmina 

Szczurowa, na 30 osób. 



Radna  Maria  Kucia,  poinformowała,  że  Gmina  Szczurowa  została  najbardziej 

poszkodowana podczas powodzi, więc jest to zasadne. 

Andrzej Mleczko Dyrektor PUP, program ten jest na 4 miesiące ale jest kwestia elastyczna, 

można przedłużyć ale  zakończenie musi  nastąpić  do listopada,  ponieważ trzeba  wszystko 

rozliczyć do końca roku. 

Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha,  zapytała  czy  wynagrodzenie  w  całości 

pokrywa Urzędu Pracy?

Andrzej  Mleczko Dyrektor PUP,  wstępnie była  taka propozycja,  ale  zostało zmienione, 

PUP zakładał 1200zł,  lecz gminy będą sto parę złoty muszą dołożyć. 

Radny Adam Smołucha, zapytał, czy w planie prac który przedstawione zostało na 2010r. o 

robotach publicznych, czy Gmina przedstawiała szczegółowy harmonogram prac? Czy będzie 

dopiero on tworzony?

Andrzej Mleczko Dyrektor PUP, był podany tylko zakres zniszczeń bardzo ogólny. 

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha, zapytała jeżeli ktoś ma gospodarstwo rolne, 

czy może być zarejestrowany jako bezrobotny oraz czy jest różnica powierzchni hektarów, 

ponieważ wiadome jest że stanowi to dochód. 

Andrzej Mleczko Dyrektor PUP, odpowiedział, że ustawa brzmi, iż bezrobotną może być 

osoba,  która  „(...)nie  jest  właścicielem  lub  posiadaczem  (samoistnym  lub  zależnym) 

nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków 

rolnych  powyżej  2  ha  przeliczeniowych  albo  gospodarstwa  stanowiącego  dział  specjalny 

produkcji  rolnej  w  rozumieniu  przepisów  podatkowych,  chyba  że  dochód  z  działów 

specjalnych produkcji rolnej obliczony dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych 

nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 2 

ha  przeliczeniowych,  ustalonego  przez  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  na  podstawie 

przepisów o podatku rolnym.”

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha, zapytała Dyrektora PUP czy jest jakiś okres 

po ukończeniu szkoły, oraz wiek do którego można się ubiegać o straż w PUP? 



Andrzej Mleczko Dyrektor PUP, odpowiedział, że jest to granica do 25 lat, gdzie dopuszcza 

ustawa,  okres  stażu  do  12  miesięcy,  powyżej  25  lat  do  

6 miesięcy.  

Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha,  poinformowała,  że  rzeczywiście  wzrost 

bezrobocia  jest  większy  w porównaniu  do  poprzednich  lat.  Przewodnicząca  zapytała,  jak 

wygląda sprawa szkoleń w PUP? 

Andrzej Mleczko Dyrektor PUP,  co roku powstaje dokument, ustawowo mają obowiązek 

określić  kierunek szkoleń-lista znajduje się  na stronie  internetowej,  są  grupy po 10 osób, 

łącznie uczestniczy 200 osób. Wszystkie szkolenia są przeznaczone ze środków z Funduszu 

Europejskiego  na  podstawie  przetargu.  Informacje  o  wyborze  szkoleń  są  zbierane 

bezpośrednio  od  bezrobotnych,  rozmowy  doradcze,  zależy  od  ofert  pracy,  po 

przeprowadzonej analizie powstaje plany szkoleń. Starają się aby szkolenia odbywały się na 

miejscu, choć nie zawsze jest to możliwe. 

Radna  Mieczysława  Klimek,  zapytała  czy  na  naszym  terenie  występują  zwolnienia 

grupowe, jeśli są to co się dzieję z tymi pracownikami?

Andrzej  Mleczko  Dyrektor  PUP,  ostatnim  takim  przypadkiem  była  Wytwórnia  Pasz 

„ Provimi” zostało zwolnionych 51 osób wraz z prezesem tej firmy. Większość tych osób 

trafiło do Urzędu Pracy, jest około 16 osób, które otrzymują zasiłki dla bezrobotnych. 

Dyrektor  MOPS  Bogumiła  Czyżycka-Paryło,  poinformowała,  że  współpracują  z 

Powiatowym Urzędem Pracy. Zapytała na ile mogą liczyć Panie, które skończą szkolenia i 

chcą korzystać z przygotowania zawodowego 

Andrzej Mleczko Dyrektor PUP, w tej chwili przygotowanie zawodowe jest bardzo trudną 

formą, prawdopodobnie nikt w Małopolsce nie realizuje tej formy, okazuje się że trzeba mieć 

jednostkę  szkolącą  i  pracodawcę.  Osoba  ma  uzyskać  takie  kwalifikacje,  jakby  kończyła 

szkołę zawodową, jest to bardzo długotrwałe szkolenie praktyczne i teoretyczne, Urząd Pracy 

musi  podpisać  umowę z  pracodawcą,  który  przyjmie taką  osobę,  dodał  że  jest  to  bardzo 

trudne i każdy się wycofuje z tego. 



Dyrektor MOPS Bogumiła Czyżycka-Paryło, podsumowała, że pozostają tylko staże?

Andrzej Mleczko Dyrektor PUP, dodał, że jeśli chodzi o staż to muszą to być osoby które 

nie mają doświadczenia zawodowego, ponieważ zostało to w ostatnim czasie znowelizowane, 

jeżeli ktoś ma powyżej 3 miesięcy to ustawowo nie mogą skierować tych osób. 

Dyrektor  MOPS  Bogumiła  Czyżycka-Paryło,  poinformowała,  że  często  takie  osoby 

nabywają nowe kwalifikacje  oraz skierowała zapytanie dotyczące doposażenia stanowiska 

pracy,  czy  instytucja  taka  jak  MOPS  zatrudniając  osobę  bezrobotną  nie  może  liczyć  na 

doposażenie stanowiska pracy? Pani Dyrektor dodała, że w ramach tych projektów liczy na 

współpracę  

z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Andrzej  Mleczko  Dyrektor  PUP, poinformował,  że  to  doposażenie  jest  tylko  dla 

przedsiębiorców, jest to pomoc publiczna, ustawodawca wskazuje tylko przedsiębiorcę. 

Ad. 3  Informacja Dyrektora MOPS na temat pomocy finansowej dla rodzin z Gminy 

Brzesko poszkodowanych w powodzi w br. 

Informacja  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Brzesku  dotycząca 

podjętych  działań  na  rzecz  osób  dotkniętych  skutkami  niekorzystnych  zjawisk 

atmosferycznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż dniu 16 maja 2010 r. 

w  godzinach  wieczornych  dokonano  rozeznania  dotyczącego  szczególnej  grupy 

klientów  tutejszego  Ośrodka  tj.  osób  starszych  

i  samotnych  korzystających  z  usług  opiekuńczych.  W  sytuacji  zamieszkania  osób  na 

terenach  zagrożonych  zalaniem  nawiązano  kontakt  z  opiekunami  sprawującymi  tam 

usługi opiekuńcze w celu rozeznania sytuacji nawiązania  kontaktu z rodziną i podjęcia 

niezbędnych  działań. W  dalszej  kolejności  Miejski  Ośrodek  podjął  działania  w  celu 

zapewnienia  poszkodowanym  środków  czystości  i  środków  finansowych.  Tutejszy 



Ośrodek  przekazał  niezbędne  środki  czystości  dla  osób  ewakuowanych  do  hotelu  w 

Jadownikach. Po    rozeznaniu    sytuacji    osób    najbardziej     poszkodowanych 

(dotyczy   głównie   osób zamieszkałych na ul. Cegielnianej zarówno mieszkańców bloku 

socjalnego jak i prywatnych domów, mieszkańców Jadownik ,  Szczepanowa , Poręby 

Spytkowskiej i  Mokrzysk) tut. Ośrodek udzielił następującej pomocy w postaci: zakupu 

opału na kwotę 1.392,00 zł,  8 osób  środków czystości na kwotę 2.370,00 zł,  22 osoby 

zasiłków  celowych  na  kwotę  2.650,00  zł,  6  osób ciepłych  posiłków  

z dowozem dla trzech rodzin w sumie 11 osób na kwotę 880,00 zł Ośrodek oferuje pomoc 

w zakresie wsparcia psychologicznego. Ponadto Ośrodek po otrzymaniu protokołów z 

prac z  komisji  powołanych zarządzeniem  Burmistrza dokonuje wstępnej weryfikacji, 

następnie  przekazuje  do  Małopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  celu  ustalenia 

wysokości  pomocy  do  kwoty  6.000,00.  Do  chwili  obecnej  zweryfikowano  blisko  70 

protokołów. Wciąż napływają nowe protokoły. Udzielana pomoc zarówno ze środków 

własnych  jak  i  środków  Wojewody  ustalana  jest  w  oparciu  o  ustawę  o  pomocy 

społecznej.  Nadmieniam,  iż  wiele  wniosków  po  weryfikacji  MUW  jest   negatywnie 

opiniowana.  Zasiłki   celowe   na   podstawie  zweryfikowanych   wniosków  Ośrodek 

wypłaca  na  bieżąco,  do  tej  pory  wypłacono  zasiłki  na  kwotę  31.200,00.  Warto 

wspomnieć, iż Ośrodek współpracuje w tym zakresie z  Caritas  i  PCK. Dzięki współpracy 

z  Caritas  udało  się  pozyskać  dla  jednej  rodziny  wersalkę. Ponadto  jesteśmy  na  etapie 

kompletowania wniosków i niezbędnych dokumentów w celu uzyskania zasiłków do 20.000 

i  100.000  zł. Ponadto   Ośrodek   planuje   

w  najbliższym   czasie   zakup   pościeli.   Lista   pomocy  nie jest zamknięta, Miejski Ośrodek 

na bieżąco udziela pomocy osobom tego wymagającym.

Dyrektor  MOPS  Bogumiła  Czyżycka-Paryło,  poinformowała,  że  wiele  wniosków  po 

weryfikacji  Urzędu  Wojewódzkiego  jest  negatywnie  opiniowana,  nie  zostaje  przyznana 

pomoc  osobom,  a  jeśli  chodzi  o  przyznanie  pomocy  to  najwyższy  zasiłek  jaki  został 

przyznany był wysokości 3 tysiące złotych, nie było tych maksymalnych do 6 tysięcy złotych, 

na obecny stan, ponieważ wnioski są dalej weryfikowane. 

Przewodnicząca Komisji  Apolonia  Warzecha,  zapytała,  czy  te  200-500 zł.  jeśli  komuś 

zalało piwnice lub kotłownie, skąd te środki zostały przyznane?



Dyrektor MOPS Bogumiła Czyżycka-Paryło, odpowiedziała, że są to środki od wojewody 

a  oprócz  tego,  MOPS przyznał  już  środki  na  środki  czystości  itp.  w najbliższym czasie 

planują  zakup  pościeli,  kołder  dla  osób  potrzebujących,  jak  się  uporają  ze  sprzątaniem, 

ponieważ na razie nie jest im to potrzebne. 

Radna  Maria  Kucia,  poinformowała,  że  rozmawiała  z  mieszkańcami  ul.  Cegielnianej, 

ponieważ oni zostali zalani najbardziej, w tym roku nie skarżyli się tak jak to było w 1997r. 

Caritas również pospieszył z pomocą, dla mieszkańców z ul. Cegielnianej, tam gdzie zostały 

zalane domy właściwie do metra, 5 domów, Caritas udzieliło pomocy finansowej w kwocie 1 

tysiąca  złotych  otrzymali  wszyscy,  natomiast  Ci  którzy  mieszkają  na  ul.  Cegielnianej  w 

budynku  socjalnym,  dostali  wsparcie  symboliczne-otrzymali  meble,  pralki,  na  środki 

czystości itp. 

Radna Mieczysława Klimek,  zapytała, czy dla dzieci poszkodowanych podczas powodzi, 

będą organizowane wakacje, ponieważ rok szkolny się kończy? 

Radna  Maria  Kucia,  poinformowała,  że  jadą  dzieci  na  kolonie  z  Caritasu,  nikt  nie 

przewidział, 

Dyrektor MOPS Bogumiła Czyżycka-Paryło, jest zorganizowany wyjazd, jedna rodzina z 

ul. Cegielnianej odmówiła, jedna jest zainteresowana, dodała, że najlepiej jest to co osoby 

chcą, ta pomoc jest celowa konkretna i to co osoba potrzebuje, czasem chciało  by się dzieci 

wysłać na kolonię, lecz ciężko jest bez zgody rodziców jest je wysłać. 

Radna Ewa Chmielarz, zapytała czy wnioski, które muszą wypełniać poszkodowani, są 

dalej tak skomplikowane, czy już są zweryfikowane odgórnie?

Dyrektor  MOPS  Bogumiła  Czyżycka-Paryło,  padła  zgoda  Małopolskiego  Urzędu 

Wojewódzkiego  na  zmianę,  że  nie  musieliśmy  wykonywać  pełnego  wywiadu,  tylko 

aktualizację  część  czwartą,  są  to  4  strony,  wypełnia  je  pracownik  MOPS-u  z  informacji 

uzyskanych, ewentualnie dwie strony oświadczenia.



Radna Ewa Chmielarz, znaczy to, że każda osoba wypełnia ten wniosek przy pracowniku 

czy ewentualnie pracownik wypełnia przy tej  osobie,  nie jest  to skomplikowane dla  osób 

wnioskujących o odszkodowanie? 

Dyrektor  MOPS Bogumiła  Czyżycka-Paryło,  pracownik  wypełnia  w  domu,  w  miejscu 

zamieszkania  tej  osoby,  ewentualnie  resztę  dokumentów  osoba  doniesie.  Nie  jest  to 

skomplikowane, ponieważ w zasadzie wypełnia to pracownik, prowadząc wywiad z osobą 

zainteresowaną. 

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha, zapytała, czy jeśli został zalany piec, to nie 

otrzyma odszkodowanie od wojewody?

Dyrektor MOPS Bogumiła Czyżycka-Paryło,  poinformowała, że zamysłem tych zasiłków 

do 6 tysięcy złotych, to nie jest kwestia odszkodowania za poniesione straty, tylko pomoc na 

zasadzie,  jeśli  zalanie  tego  pieca  spowodowało  trudną  sytuację  w rodzinie  która  właśnie 

rodzina musi sobie  zabezpieczyć koszty pieca,  to  te środki  z  kolei  ma na zabezpieczenie 

żywności, leków odzieży-czyli to nie jest na ten piec. 

Radny Adam Smołucha, zapytał ile zostało złożonych wniosków na tą pomoc w wysokości 

20 000 tys. a ile 100 000 tysięcy złotych? 

Dyrektor  MOPS  Bogumiła  Czyżycka-Paryło,  na  dzień  dzisiejszy  do  20  tysięcy  są  2 

wnioski złożone, a do 100 tysięcy złotych, są to 2-3 wnioski. 

Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha,  przedstawiła  opinie  i  poddała  je  pod 

głosowanie: 

Opinia

Komisja zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie 

Brzesko przedstawioną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzeja Mleczkę. 

Głosowano jednogłośnie.

Opinia



Komisja  zapoznała  się  z  informacją  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 

Bogusławą  Czyżycką-Paryło  na  temat  pomocy  finansowej  dla  rodzin  z  Gminy  Brzesko 

poszkodowanych w powodzi w bieżącym roku.   

Głosowano jednogłośnie.

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha  odczytała  pismo  od  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Brzesku  z  prośbą  

o pomoc w dofinansowaniu remontu sali  gimnastycznej  Ośrodka Rehabilitacji  Dziennej  z 

zaburzeniami wieku rozwojowego. 

Radny Adam Smołucha, poinformował, że zostało napisane pismo od Dyrekcji SP. Z O Z 

do pana Burmistrza. Pismo odwołujące się do tych kwestii uczestnictwa finansowego Gminy 

Brzesko w finansowaniu pewnych inwestycji,  które  toczą się  na  terenie  szpitala,  które  w 

bezpośredni  sposób służyły by poprawie funkcjonalności  samego obiektu szpitala,  remont 

parkingów,  oświetlenia.  Deklaracje  były  wielokrotnie  składane  do  Pana  Burmistrza, 

rzeczywistość jest taka, że nie ma żadnych decyzji, prób rozmowy, wyjścia na przeciw, w 

piśmie jasno informujemy Burmistrza, że szpital rocznie płaci z tyt. podatku Gminie Brzesko 

116 tysięcy złotych, są to pieniądze, które wpływają do budżetu, te pieniądze szpital uzyskuje 

z  tytułu  kontraktu  na  świadczenia  zdrowotne,  te  pieniądze  powinny  być  skierowane  na 

bezpośrednio  na  leczenie  pacjentów.  My  poza  inwestycjami  i  wydatkami  związanymi  z 

leczeniem pacjentów, jesteśmy zobowiązani  do takiego utrzymania infrastruktury, która dla 

osób które korzystają będą bezpieczne.  W tym roku wydatkujemy 700 tysięcy złotych na 

zabezpieczenie  przeciwpożarowe,  dostosowanie  całego  budynku  jest  to  kwota  2,5  mln 

złotych,  jest  to  nie  możliwe,  że  przy  takiej  skali  wydatków  również  stan  dróg  wew. 

chodników, naprawdę woła o „pomstę do nieba”. Toczyły się wielkie dyskusje o postawieniu 

przystanku na terenie szpitala, co jest śmieszne dla takiej gminy, za 5 tysięcy złotych na raty. 

Radny uważa, że przyszedł czas, aby poważnie sobie odpowiedzieć, zbliżają się wybory, czy 



Burmistrz  poczuwa  się  do  ustawowego  obowiązku  zabezpieczenia  potrzeb  zdrowotnych 

ludności gminy, czy nie. 

Radna Ewa Chmielarz,  poinformowała, że był wniosek komisji,  że ten podatek zostanie 

zwrócony.

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha, dodał, że nie był to wniosek, tylko honorowe 

zobowiązanie, bo nie można jeśli wpłaca się podatek domagać się aby go zwrócono. 

Radny Adam Smołucha,  poinformował, że nie ma możliwości ale zwolnienia z podatku, 

dodał,  że  w  jakimś  sensie  będzie  to  zwrot  ale  można  te  środki  przeznaczyć  na  pewne 

działania, które służą mieszkańcom gminy. 

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha,  poinformowała, że w zeszłym roku miało 

odbyć się spotkanie między Burmistrzem, Starostą a Dyrekcją szpitala w sprawie ustalenia 

priorytetów. 

Radny Adam Smołucha, uważa, że nie ma znaczenia to, że Pani Przewodnicząca apeluje i 

przypomina co było, a rzeczywistość jest taka, że na Pani komisji, nie ma ani Sekretarza, ani 

Burmistrza, o czym wielokrotnie mówiliśmy, albo traktujemy się poważnie albo niepoważnie. 

Pani jest przewodniczącą i Pani powinna się w jakiś sposób do tego ustosunkować. 

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha,  ja wnioskuję do tego, aby wrócić do tego 

wniosku, żeby w końcu doszło do tego spotkania. 

Radna  Ewa  Chmielarz,  poinformowała,  że  ten  wniosek  był  podczas  komisji  w  stali 

starostwa i zostało tam napisane, że podatek w miarę możliwości, aby był wracany do szpitala 

na potrzeby inwestycyjne, a to nie było oświadczenie tylko zostało to zapisane we wniosku i 

przegłosowane. 

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha, dodała, że należy ponowić wniosek. 

Radny  Adam  Smołucha,  poinformował,  że  nie  będzie  się  ośmieszał  i  po  raz  kolejny 

głosował za tym samym wnioskiem.  

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha, zapytała, zatem co Pan proponuje? 



Radny Adam Smołucha, dodał, że wyraził tylko swoje zdanie- chciałem tylko przedstawić 

jaki  na kanwie tego pisma, jaki  jest  problem. Problem jest  taki,  że  cały czas odkąd taka 

dyskusja się rozpoczęła, omawiamy to na komisji zdrowia a sprawa wraca jak bumerang, 

natomiast rzeczywistych działań Pana Burmistrza w tym zakresie nie ma żadnych, a ciągle 

jest to odkładane. 

Radna Mieczysława Klimek, uważa, że Pani Przewodnicząca Komisji powinna udać się do 

Burmistrza i poinformować, że są oburzeni, ponieważ nie realizuje wniosków. 

Radny Adam Smołucha,  poinformował,  że  może  te  rozmowy się  odbędą.  Pismo,  które 

zostało  napisane  do  Pana  Burmistrza  w  ostatnim  czasie  od  Dyrekcji  szpitala,  dotyczące 

rozwiązania odwołujące się do całej tej kwoty 116 tysięcy złotych aby uniknąć takiej sytuacji 

które pojawiają się na komisjach tego rodzaju pisma. 

· Komisja zapoznała się z pismem dotyczącym dofinansowania remontu Sali gimnastycznej 

Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w S P. Z O. Z.

Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha,  poinformowała  przybyłego  na  komisję 

Burmistrza,  iż  był  postawiony  wniosek  komisji  zdrowia,  dotyczący  priorytetów  pomocy 

dofinansowania S P Z O Z  i do 31 marca odbędzie się takie spotkanie Burmistrza Brzeska, 

Starosty  

z Dyrekcją szpitala. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na ostatniej uroczystej sesji, Burmistrz spotkała się 

z Panią Dyrektor szpitala, ustalili, że Pani Dyrektor kiedy będzie mieć czas to dojdzie do 

spotkania. 

Radny  Adam  Smołucha,  uważa,  że  rozmowy  wyglądają  tak  z  Dyrekcją  szpitala  i 

Burmistrzem, że cały mają się spotkać i nie dochodzi do tego. 

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka,  uważa,  że  trzeba  wykonać  telefon,  zostanie 

ustalone spotkanie i do niego na pewno dojdzie. Burmistrz poinformował, żeby go zrozumieli, 



ponieważ  wniosków  jest  bardzo  dużo,  

jest 20-30% inwestycji więcej obecnie, jeśli realizowane są inwestycje wszyscy są za, a po 

krótkim czasie zgłaszane są nowe tematy prze radnych, trzeba mieć świadomość,  że jeśli 

wprowadza  się  nowe  tematy  albo  trzeba  

z innych zrezygnować albo tak zaplanować, że jeśli w tym roku realizujemy takie inwestycje 

to ewentualnie próbujemy podejmować działania na przyszły rok, trzeba mieć harmonogram. 

Radny Adam Smołucha, odkąd działamy w ramach tej kadencji, była zgoda i konsensus, że 

płacimy  podatki,  które  wpływają  do  gminy,  w  ramach  tego  konsensusu,  co  roku  była 

deklaracja,  że  te  środki  które  wpływają  z  tytułu  podatku  do  budżetu  gminy  zostaną 

skierowane z powrotem w formie jakiejś dotacji  czy celowego działania, my te pieniądze 

które wnosimy do gminy mamy z kontraktu z NFZ i one są skierowane na leczenie ludzi, 

wygląda na to, że te pieniądze które otrzymujemy na leczenie ludzi musimy odprowadzać w 

formie  podatku  do  budżetu  gminy,  a  gmina zrealizowała  z  części  tych środków program 

profilaktyczny  szczepień.  W  tym  roku  i  w  piśmie,  które  zostało  skierowane  do  Pana 

Burmistrza,  myślałem,  że  to  pismo  zostanie  przekierowane  do  zapoznania  się  radnym, 

informujemy Pana jak i radę, że płacimy w tym roku środki w wysokości 116 tysięcy złotych.

Burmistrz Grzegorz Wawryka,  wygląda z tego, że pieniądze, które wy otrzymujecie na 

leczenie to dajecie gminie, 70% pieniędzy dajecie na wynagrodzenia pracowników, które też 

macie na leczenie. Otrzymujecie kontrakt, płacicie wynagrodzenia, macie środki na bieżące 

utrzymanie,  podatek  od  nieruchomości  to  nie  jest  mój  wymysł  dla  szpitali  tylko  to  była 

ustawa,  jak  Burmistrzem  ówczesnym  był  pan  Poseł  

Jan  Musiał,  były  wyższe  stawki,  jak  byłem  w  tym  czasie  starostą  chodziłem  o  to  i  w 

niektórych latach były umorzenia lub częściowe umorzenia tego podatku, wcześniejsze stawki 

były jak dla  podmiotów gospodarczych następnie zmieniła się  ustawa ale  w wyniku tych 

zmian te podatki już są znacznie mniejsze. Burmistrz dodał, że jest otwarty mogą się jeszcze 

w  tym  miesiącu  spotkać,  aby  podjąć  ten  temat,  nie  jestem przeciwny  ale  przecież  Pani 

Dyrektor mogła zadzwonić w tej sprawie. 



Radny Adam Smołucha, spotkanie może być poświęcone takiej dyskusji, która w tej chwili 

toczy  się  między  mną  a  Panem Burmistrzem.  Chodzi  tylko  o  podjęcie  dyskusji,  czy  w 

budżecie gminy są środki które mogą być przeznaczone konkretnemu rozwiązaniu.

Burmistrz Grzegorz Wawryka, poinformował, że poszukają w budżecie tych środków. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, dodał, że kwota 116 tysięcy 

złotych jest to bardzo duża kwota, umowa dżentelmeńska została powiedziana, prawdą jest to, 

że jesteśmy dociążeni jako gmina finansowo okrutnie, nie mówiąc, że za pierwszy kwartał 

mamy 25% spadku na podatkach z CIT-u i  PIT-ów o milion złotych,  jeżeli  nie w pełnej 

kwocie to trzeba te pieniądze zwrócić i w jakiejś formie przekazać ale proponuję żeby się 

mimo wszystko spotkać umówić i może w kolejnych miesiącach się coś znajdzie. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka,  państwo jako radni na każdej sesji zgłaszacie propozycję 

aby dołożyć taką propozycję, jak jakieś się środki wolne pojawiają to ja sporo wkładam, teraz 

się  pojawiła  jeszcze  kwestia  powodzi,  mamy  sporo  zniszczeń  które  musimy  z  własnych 

środków naprawiać. Nowa ustawa jest bardziej rygorystyczna i o kryzysie się mówi bardo 

dużo  

w ubiegłym roku, ale tak jak mówiłem, że kryzys finansowy przełoży się na rok następny i to 

się dzieje w tej chwili, że np. są mniejsze subwencje, środki, dotacje i tak jak my odczuwamy 

to i szpital również odczuję ten kryzys. Od września mają wejść wyrównania dla nauczycieli i 

wiecie  Państwo  ile  my  dopłacamy  z  własnych  środków  do  wynagrodzeń,  nie  chce 

przypominać,  ale  gdy  byłem  starostą  i  gdybyśmy  nie  zmodernizowali  

np. ogrzewania, płaciliśmy naszej spółce 110 tysięcy ale miesięcznie za ogrzewanie, takie 

były to kwoty. W wyniku tych zmian płacicie znacznie mniej, pomimo wzrostu gazu. 

Radny  Adam  Smołucha,  fakt  jest  taki,  że  do  budżetu  gminy  wpływa  

116 tysięcy rocznie natomiast z gminy w drugim kierunku wpływają dobre słowa. 

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  warto  się  zastanowić  nad  tymi  szczepieniami,  którymi 

różnie było z wykorzystaniem tych szczepień. 



Radna  Ewa  Chmielarz,  poinformowała,  że  była  to  kwota  rzędu  

20-30 tysięcy. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, w jednym roku były to znacznie większe kwoty, chodzi mi 

również o problem z niewykorzystaniem tych szczepionek.

Radny  Adam  Smołucha,  w  tym  roku  na  pewno  nie  będziemy  występować  

o zrealizowanie tych dotacji,  dlatego, że zrealizujemy szczepienia tego rocznika ponieważ 

faktycznie  zgłaszalność  tych  dzieci  jest  niewielka  poza  tym  

w przetargu udało się nam obniżyć ceny, mamy szczepionki z ubiegłego roku na szczepienia 

dzieci  z  rocznika  2004  także  ta  dotacja  która  jest  przeznaczana  45  tysięcy  zostanie  nie 

zrealizowana.  Cała  dyskusja  wynikła  z  tego  powodu,  że  wpłynął  następny  wniosek  

z  S  P    Z  O  Z,  od  kierownika  dotyczący  realizacji  jakiegoś  zadania,  z  jednej  strony 

przychodzą do nas kierownicy , czy pracownicy i nie możemy zabronić komuś występować 

do  kogo  chcą  o  środki,  niech  każdy  się  stara,  ale  

z drugiej strony jest taka sytuacja, w której te wnioski by się skończyły, ponieważ miasto i 

Burmistrz przeznaczyli taką i taką kwotę. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, my możemy przeznaczyć tylko na konkretne zadanie. 

Radna Mieczysława Klimek, zapytała radnego Adama Smołuche, czy nie dobrze by było, 

gdyby Pan Burmistrz,  Pan  Starosta  i  Państwo Dyrektorzy  spotkali  się  i  w końcu ustalili 

priorytety. 

Radny Adam Smołucha, poinformował, że Pan Starosta nie jest potrzebny, w końcu znając 

mechanizmy funkcjonowania  to  jakie  są  potrzeby  szpitala  łatwiej  będzie  podjąć  panu  tą 

decyzję, ponieważ był pan starostą. 

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  chcę  tylko  abyśmy  mądrze  wybierali  te  najistotniejsze 

priorytety, a problemy szpitala zgadzam się są mi znane, ponieważ byłem starostą. Burmistrz 

zaprosił Pana Radnego Adama Smołuche oraz Panią Dyrektor Szpitala i ustalą harmonogram 

działań. 



Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i 

Rodziny Apolonia Warzecha, podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu komisji. 

Posiedzenie komisji trwało od godziny  12 30 do godziny  14.00

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

  Protokołowała                                                                

Joanna Szczepka

  
Przewodnicząca Komisji

Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
          Rady Miejskiej w Brzesku 

                                    
                                                                                      Apolonia Warzecha 


