
Protokół Nr 5/2011

Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej w Brzesku, 

odbytego w dniu  14 kwietnia 2011 roku .

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny  Adam Smołucha Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy 

obecności.

Przewodniczący  komisji  powitał  zebranych  i  przedstawił  proponowany  projekt 

porządku posiedzenia komisji. 

Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie 

jak niżej:

1. Informacja  na  temat  stanu  sanitarno-epidemiologicznego  miasta  i  gminy 

Brzesko  - spotkanie z Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

2. Ocena  stanu  sanitarnego  i  estetycznego  miasta  Brzeska  ze  szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych .

3. Przyjęcie protokołu z   poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Informacja na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta i gminy Brzesko  -  

spotkanie z Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym.

Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Brzesku  Pan  Dariusz  Krajcarz przedstawił  komisji 

szczegółową informację na temat  stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta i gminy Brzesko 

za rok 2010./Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji/.

W dyskusji członkowie komisji nawiązali  do zagadnień związanych z:

 higieną  środowiska,  higieną  w  zakładach  pracy,  higieny  procesów  nauczania  

i wychowania dzieci, młodzieży oraz  osób dorosłych, higieny wypoczynku i rekreacji, warunki 

zdrowotne, żywienie i  przedmioty użytku, oraz jakie  warunki higieniczno-sanitarne winny 

być spełnione  min. w zakładach fryzjerskich.

Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Brzesku  Pan Dariusz  Krajcarz odpowiedział  również  na 

zapytania  członków  komisji   dot.  opinii  SANEPIDU  do  propozycji  powstania  przy  

ul. Przemysłowej Wytwórni Mas Bitumicznych/smolarni/.
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Teren  na  którym  planowana  jest  budowa  powyższej  wytwórni  w  planie  przestrzennego 

zagospodarowania  został  oznaczony  jako  teren  przemysłowy.  Niefortunną  decyzją  było 

wydawanie przez gminę pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych  na tym terenie. 

Po zapoznaniu się z  przedłożoną dokumentacją, można stwierdzić iż powyższy zakład nie 

będzie   miał  uciążliwości  w  stosunku  do  okolicznych  budynków  mieszkalnych,  większa 

szkodliwość będzie zapewne  np. dla  terenów  dalej położonych , w zależności od nasilenia i 

kierunku wiatru.

Po dyskusji komisja podjęła opinie o treści:

Komisja   zapoznała się z informacją na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta i 

gminy Brzesko, przedstawioną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku i wyraża 

pozytywną opinię. Głosowano jednogłośnie 

Ad.2.  Ocena  stanu  sanitarnego  i  estetycznego  miasta  Brzeska  ze  szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych .

Informację wg.  załącznika  do protokołu  przedstawił  komisji  Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska Henryk Piela.

Burmistrz Grzegorz Wawryka przybliżył komisji plany w zakresie remontu Placu Kazimierza 

W  Brzesku  i   propozycje  wykorzystywania  go   min.  do  organizacji  większych  imprez 

kulturalno- rozrywkowych, natomiast w ciągu roku plac ten mógłby spełniać rolę parkingu.  

Komisja  zapoznała  się  z  informacją,  wysłuchała  wyjaśnień  Pana  Kierownika  i  podjęła 

opinię o treści:

Komisja   zapoznała się z informacją na temat  stanu sanitarnego i estetycznego miasta 

Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych  i  wyraża zadowolenie ze 

stanu estetycznego Miasta Brzeska. Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z   poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego  w dniu 17 marca 2011 roku został 

przyjęty pozytywnie, jednogłośnie.
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Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W sprawach bieżących komisja omówiła w dyskusji  min.  temat związany z  odpowiednim 

wykorzystaniem, po zakończeniu remontu budynku TKKF Sokół w Brzesku.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz.13.30 -16.20

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej 

i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku  

Adam Smołucha

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 
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