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z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny RM w Brzesku,  

odbytego w dniu 21.09.2015 r. 

Protokół Nr 6/2015 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej w 

Brzesku, odbytego w dniu   21 września 2015 roku . 

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny  Adam Smołucha Przewodniczący 

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

obecności-  Załącznik do protokołu 

 

1. Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji 

2. Radna Maria Kucia 

3. Radna Ewa Chmielarz 

4. Radna Barbara Borowiecka  

5. Radna Anna Lubowiecka 

6. Radny Grzegorz Kolbusz 

7. Radny Krzysztof Ojczyk  

 

 

Ponadto udział wzięli: 

 

1. Burmistrz Grzegorz Wawryka; 

2. Kierownik Henryk Piela; 

3.  Dyrektor SP ZOZ w Brzesku Józefa Szczurek – Żelazko; 

4. Starostwa Brzeski Andrzej Potępa.  

 

Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt 

porządku posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został 

przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

1. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki 

medycznej na terenie miasta. 

2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Gminy ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów zielonych. 

3. Informacje o stanie środowiska na terenie Gminy. 

4. Wnioski do projektu Budżetu Gminy na rok 2016. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na 

sesję RM w miesiącu  wrześniu 2015 r.   
 

Ad.1. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców 

i opieki medycznej na terenie miasta. 
 

Przewodniczący komisji powitał przybyłą na posiedzenie Komisji Dyrektor ZOZ Brzesko 

Panią J. Szczurek – Żelazko  oraz  Starostę Brzeskiego Andrzeja Potępa. Przewodniczacy 

komisji przypomniał, że Pani dyrektor SPZOZ w Brzesku  jest również Radną SSWM gdzie 

zasiada w komisji polityki prorodzinnej i społecznej. 

Dyrektor SPZOZ w Brzesku Józefa Szczurek – Żelazko  podziękowała za zaproszenie  i 

zaprezentowała komisji informacje na temat Funkcjonowania SP ZOZ w Brzesku.  
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Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta.( 

informacja stanowi załącznik do protokołu komisji). 

 

Starosta Andrzej Potępa zwrócił uwagę na inne aspekty  funkcjonowania brzeskiego 

szpitala  jak np. otoczenie wokół szpitala i parking, który nie jest komfortowy dla 

mieszkańców. Szpital posiada projekt łącznie z pozwoleniem na budowę nowego parkingu  z 

przebudowaniem go by był większy i pojemniejszy. Powiat zakupił w tym celu dwie działki 

naprzeciw szpitala  i chce kupić trzecią działkę od tego samego właściciela i na tej działce jest 

projekt budowy parkingu na 380 miejsc parkingowych. Mówi o tym ponieważ właściciel, 

który chce tą działkę sprzedać postawił warunek, być może będzie partycypował w tym 

zadaniu, ale cały czas czeka na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W 

momencie kiedy będzie plan zagospodarowania to ona nam ten grunt sprzeda i zadeklarował 

swój udział. Mamy wspólne sprawy z gminą by ten proces przyspieszyć. Starosta przybliżył 

jak będzie wyglądało urządzenie parkingu oraz uporządkowania terenu przed szpitalem. 

Szpital cały czas zmienia się w środku i zawsze na koniec zostaje spychana sprawa otoczenia  

jednak w końcu musi być to uregulowane. 

 

Radna Ewa Chmielarz zwróciła uwagę, że w przypadku pozostałych szpitali parkingi wokół 

nich są płatne, a u nas pacjent nie płaci za parking i to jest tez duży plus, ale jednocześnie jest 

to dochód dla szpitala i o tym należy myśleć również w przyszłości. 

W dalszej dyskusji komisja omówiła temat urządzenia parkingów przy szpitalu. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  stwierdził, że  budowę parkingów wokół szpitala należy 

rozłożyć na kilka lat. W sprawie zmiany planu zagospodarowania te kwestie są u nas daleko 

posunięte do przodu jak np. przyłączenie tych gruntów do miasta. Tak jak pani dyrektor 

mówiła szpital bardzo się zmienia i wszyscy to obserwujemy. W ostatnich latach nakłady 

państwa na służbę zdrowia się zwiększyły, szpital został zaopatrzony w bardzo drogi sprzęt  

więcej wykonuje się badań , otwarte zostały nowe poradnie, nowe oddziały. Pamięta jak 

wyglądał SOR kilkanaście lat temu, a jak wygląda teraz. Postęp jest tak szybki i wymogi 

pacjentów są coraz większe. Ponadto komisja omówiła w krótkiej dyskusji  temat dot. 

funkcjonowania  dyspozytorni pogotowia ratunkowego. Odpowiedzi udzieliła dyrektor 

szpitala Pani Józefa Szczurek – Żelazko. 

Radny Adam Smołucha  przybliżył komisji jak zmienił się brzeski szpital  na przestrzeni 

wielu lat , oczywiście częściowo jest to zasługą dyrekcji i pracowników. Staramy się by nasz 

szpital pod względem jakościowym utrzymywał ten poziom bo wszystkie nasze działania idą 

w tym kierunku. Jako zarządzający tym szpitalem mamy swoją opinię na temat jakości usług 

ale też wiemy jakie obszary usług wymagają poprawy i zmian. Ostatnie lata w służbie 

zdrowia są pasmem zmian organizacyjnych i przepisów co jest dodatkowym  utrudnieniem w 

funkcjonowania szpitalu. Wprowadzenie elementu konkurencyjności jest również 

dodatkowym wyzwaniem. Pacjenci mają łatwy dostęp do innych szpitali dlatego  by pacjent 

do nas przyjechał musi mieć świadomość, że jakość usług u nas jest na wysokim poziomie. 

Rozwijamy się głównie w oparciu o fundusze własne i fundusze unijne. Inne szpitale mają 

dostęp do większych środków unijnych  i tym samym lepszego sprzętu i infrastruktury. 
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Pozyskane środki przeznaczane są na rozwój szpitala. W ostatnich latach udało nam się 

stworzyć pozytywne nastawienie pracowników szpitala,  ale każda pomoc z zewnątrz stawia 

nas w lepszej sytuacji i pozwala nam się rozwijać. Tak właśnie jest z gminą, która 

przeznaczyła środki na wyremontowanie pomieszczeń dla ośrodka rehabilitacji dla dzieci z 

wadami rozwojowymi  bazując na zaangażowaniu naszych pracowników, którzy kształcili się 

w tym kierunku i stworzyli dobry zespół. Drugim takim przedsięwzięciem to był udział w 

remoncie pomieszczeń dla Ośrodka Leczenia Uzależnień. Za wszystko dziękuje panu 

burmistrzowi i radnym . 

Dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko – wspomniała o realizowanym przez szpital programie 

szczepień przeciwko pneumokokom finansowanym przez Gminę Brzesko. W tym roku 

również środki na to zadanie są przeznaczane my to realizujemy ale myśli, że największe 

podziękowanie  będą mieli rodzice i dzieci bo ten skutek będzie widoczny za parę lat. 

Radna Ewa Chmielarz dodała, że   brzeski szpital zatrudnia najwięcej pracowników z gminy 

i powiatu brzeskiego i to w oparciu o umowę o pracę. Zakład pozwala na dokształcanie się 

dofinansowuje kursy i  specjalizacje dlatego też nasza kadra  jest bardzo dobrze wykształcona 

na najwyższym poziomie europejskim. Wielkie podziękowania dla dyrekcji, że nam to 

umożliwia daje finansowe wsparcie i możliwość dokształcania, szanuje pracownika  i daje im 

wielkie wsparcie. 

Radna Barbara Borowiecka podziękowała za możliwość leczenia dla osób uzależnionych 

ponieważ sama zna osobę, która jest mocno uzależniona była leczona w różnych placówkach, 

a w tej chwili ta osoba po 9 miesiącach  jest dalej trzeźwa i jest z tego dumna. Radna 

zauważyła również iż powstał nowy oddział geriatryczny. Zna osoby , które zwracają się o 

pomoc do poradni i tego oddziału tą pomoc uzyskują dlatego stwierdza iż była potrzeba 

utworzenia takiego oddziału i za to  bardzo dziękujemy. 

Radny Adam Smołucha  przedstawił jakie szpital pozyskał środki finansowe pozabudżetowe 

na szkolenia pracowników , udało się 300 tysięcy złotych pozyskać na szkolenia z czego 130 

osób skorzystało z takich szkoleń i kursów i taki projekt będziemy również realizować w roku 

przyszłym. Inwestujemy w infrastrukturę poprawiamy poziom otoczenia w którym przebywa 

pacjent. W tej chwili na ukończeniu jest remont drugiej część oddziału wewnętrznego na 

którym będzie oddział geriatrii i na pewno pacjenci będą zachwyceni. Technologia medyczna 

– bez nowoczesnego sprzętu nie zrobimy nic dlatego jeśli chcemy normalnie funkcjonować 

na rynku to te urządzenia musimy mieć i systematycznie staramy się unowocześniać. Radny 

przybliżył jaki w ostatnim czasie zakupiono do szpitala sprzęt diagnostyczny. Do obsługi 

sprzętu jest potrzebny zespół wykształconych ludzi , ludzie chcą się kształcić i nabywać 

nowych umiejętności dzięki czemu możemy się rozwijać wykonywać rzadkie zabiegi w 

szpitalu co powoduje, że dobrze się mówi o naszym szpitalu. 

Dyrektor Józefa Szczurek – Żelazko poinformowała komisję, że w chwili obecnej na 

etatach jest zatrudnionych  740 osób  i około 200 osób na kontraktach. Pracownicy są 

zatrudniani z całego powiatu , średnia wieku personelu wynosi 49 plus. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował za dotychczasową współpracę i pracę Pani 

Dyrektor Szpitala na rzecz mieszkańców. Ponadto odniósł się do tematu dofinansowywania 

szpitala przez gminę i powiat. 
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Po dyskusji opinia komisji : Po przedstawionej przez Panią Dyrektor SP ZOZ w 

Brzesku prezentacji na temat Funkcjonowania SP ZOZ,  stanu zdrowotności 

mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta i powiatu Brzeskiego komisja bardzo 

dobrze ocenia działalności SP ZOZ w Brzesku. 

Ad.2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Gminy ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów zielonych. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nawiązał do projektu uchwały w sprawie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko i 

przedstawił swoje wątpliwości co do zgodności i legalności zapisów projektu uchwały z 

przepisami prawa oraz ustalenia z posiedzenia komisji GKOSiR. 

Kierownik Henryk Piela przedstawił komisji wg. załącznika do protokołu informacje dot. 

stanu sanitarnego i estetycznego Gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. 

W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie komisji  dyskutowali na temat: 

  budowy placu zabaw Na Osiedlu Jagiełły; 

 potrzeby wykonania witaczy na granicach Miasta Brzeska; 

 uporządkowania ronda na ul. Okulickiego; 

 potrzeby zamontowania większej ilości koszy na śmieci na Osiedlu Brzezowieckie; 

 zwiększenia ilości koszy ulicznych; 

 opracowywanego dla Gminy Brzesko planu gospodarki niskoemisyjnej; 

 czystości powietrza w Gminie Brzesko; 

 jakości wody w rzece Uszwicy; 

 potrzeby badania jakości wody i czystości powietrza , a tym samym zamontowanie 

punktów pomiarowych  na rzece Uszwicy i punktów pomiaru hałasu; 

 sprzątania rzeki Uszwicy  i rewitalizacji brzegów rzeki ze środków pozabudżetowych, 

 pilnej potrzeby remontu szalet miejskich i zmiany administratora szalet, jak również 

zmiany godzin otwarcia i zamknięcia szalet miejskich, 

 zamontowanych na Osiedlu Zielonka urządzeń zabawowych , ceny zakupu i 

certyfikatu atestów itp. 

 wykonywanych oprysków torowiska przez prywatnego właściciela gruntów na terenie 

Brzeska i szkodliwości z tym związanych. 

Na wszystkie zapytania radnych w dyskusji odpowiedział Kierownik Henryk Piela. 

Wnioski i opinie komisji: 

Komisja pozytywnie ocenia dbałość o estetykę o zieleń miejską. Zwraca uwagę na 

konieczność zamontowania dodatkowych koszy na śmieci  i wnioskuje o wystąpienie do 

WIOS o zamontowanie stałych punktów kontroli czystości wody i powietrza na terenie 

Miasta Brzeska. 

Komisja wnioskuje: 
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o o zwrócenie się do WZIMR o porządkowanie brzegów Uszwicy  przynajmniej dwa 

razy w roku ,  

o wydłużenia godzin otwarcia szaletów miejskich i wyremontowanie ich zgodnie z 

planem, 

o  o ponowne przeanalizowanie   projektu budowy „ bulwarów  nad Uszwicą” i 

wykorzystania środków unijnych na ten cel. Głosowano jednogłośnie  

6. Komisja zapoznała się z pismem Sołectwa  Jadowniki w sprawie  możliwości 

refundacji  szczepień , odbyła dyskusję i przyjęła do wiadomości. 

 

7. Komisja wnioskuje do burmistrza Brzeska o  zabezpieczenie w budżecie roku 2016 

środków finansowych na kontynuację szczepień przeciwko pneumokokom. 

Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja zapoznała się z pismem – odpowiedzią Starostwa Powiatowego w Brzesku w 

sprawie   dot.  analizy jakości powietrza na terenie  Miasta Brzeska  i przyjęła do 

wiadomości.   

Ad.4. Wnioski do projektu Budżetu Gminy na rok 2016. 

 

Przewodniczący Komisji Adam Smołucha odczytał wniosek Pani JD. Mieszkanki Jadownik 

w sprawie refundacji przez gminę szczepionek przeciwko wirusa HPV. 

Radna Ewa Chmielarz – odniosła się do złożonego wniosku .W roku 2016 NFZ będzie 

finansował takie szczepienia, ale nie wie w jakich grupach wiekowych. Kilka lat temu na 

komisji zdrowia był obecny producent szczepionek jak również był na oddziale 

ginekologiczno – położniczym i prosił by w tym temacie podjąć decyzję w sprawie szczepień 

. Inne gminy w Polsce dofinansowywały takie szczepienia, ale jeśli to miałoby być 

wiarygodne to  muszą to być dziewczynki w wieku 10-11 lat przed pierwszą inicjacją 

seksualną. Są programy z NFZ   gdzie można bezpłatnie pobrać cytologię, a tym samym 

zapobiegać rakowi szyjki macicy niestety bardzo mało kobiet z tego programu korzysta, a 

sama szczepionka nie jest lekiem na wszystko więc należy się badać i kontrolować regularnie. 

Przewodniczący Komisji Adam Smołucha odpowiedział, że nie jest to sprawa nowa 

ponieważ producenci szczepionek zabiegają o to by je używać powszechnie w profilaktyce 

raka szyjki macicy. Rzeczywiście część  nowotworów szyjki macicy  jest uwarunkowanych 

tym wirusem i udowodniono, że szczepienia zapobiegają rozwojowi ale nie ma 100 % 

korelacji między szczepieniem, a rozwojem raka szyjki macicy. Szczepionki są bardzo drogie 

koszt szczepionki to 1500 złotych . Mając na względzie zaproponowanie akcji tych szczepień 

przeglądnął literaturę medyczną w tym zakresie , niektóre samorządy realizują te szczepienia 

dziewczynek w wieku 10-11 lat. Jest to kwestia środków, każde szczepienie przynosi korzyści 

ale nie da się go przeprowadzić za kwotę 30 tysięcy złotych tyle ile wydatkowaliśmy do tej 

pory na inne szczepionki tylko  kilkaset tysięcy złotych na samą szczepionkę do tego koszty 

samej akcji. Kończy się nam szczepienie przeciwko pneumokokom i należy rozważyć, czy 

będziemy kontynuować te szczepienia. Również do rozważenia jest  możliwość skorzystania 
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z programu szczepień osób w wieku 65 plus  na grypę, by upowszechnić zasadność 

szczepienia w tym wieku ponieważ ma to znaczenie.  

Radna Maria Kucia – stwierdziła, że budżet gminy jest  bardzo obciążony wydatkami, ale 

jej propozycja by spróbować  sfinansować szczepienia dla ludzi po 65 roku życia na grypę. 

Nie muszą to być wszyscy  ale np. 100 osób , kto będzie chciał to się zaszczepi. 

Przewodniczący Komisji Adam Smołucha odpowiedział, jest wiele programów 

profilaktycznych, które są realizowane, ale na to potrzeba dużych środków. Są projekty 

realizowane w zakresie profilaktyki nowotworów ale jest kwestia środków, czy są na to 

pieniądze. Moglibyśmy te wszystkie programy realizować, ale woli by Gmina 

przygotowywała się do aplikacji o środki unijne np. na wspomniane bulwary nad Uszwicą, 

gdzie będzie to wchodziło w zakres profilaktyki. 

Radna Barbara Borowiecka – dodała, co zapewne rozwiążę wiele  problemów.  

Radna Anna Lubowiecka – poinformowała komisję, że takie miejsca są bardzo potrzebne i 

zawsze wykorzystywane przez mieszkańców. W Szczepanowie też powstała autostrada jest 

na pewno zanieczyszczone środowisko naturalne, ale cała ta infrastruktura drogowa jest 

wykorzystywana przez bardzo dużo ilość mieszkańców do rekreacji  i taka baza powinna być 

stworzona . 

Po dyskusji opinie komisji: 

 Opinie komisji: 

1. Komisja zapoznała się z pismem Sołectwa  Jadowniki w sprawie  możliwości 

refundacji  szczepień , odbyła dyskusję i przyjęła do wiadomości. 

 

2. Komisja wnioskuje do burmistrza Brzeska o  zabezpieczenie w budżecie roku 2016 

środków finansowych na kontynuację szczepień przeciwko pneumokokom. 

Głosowano jednogłośnie 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

 Komisja zapoznała się z pismem – odpowiedzią Starostwa Powiatowego w Brzesku w 

sprawie   dot.  analizy jakości powietrza na terenie  Miasta Brzeska  i przyjęła do 

wiadomości.   

 

Radna Maria Kucia w nawiązaniu do posiedzenia komisji w miesiącu sierpniu br. chciała 

przeprosić radną Borowiecką za zaistniałą sytuację jak wystąpiła na tym  posiedzeniu komisji. 

Radna Barbara Borowiecka poinformowała, że Pani Radna dzwoniła do niej i poprosiła by 

jej wybaczyła, przyjęła te przeprosiny mimo to iż  uważa iż Pani Maria od samego początku , 

nie tylko Pani Maria Kucia ale też Pani Maria Kądziołka  źle się wobec niej odnoszą , źle ją 

traktują i tak by powiedziała, że robią jej troszkę na złość. Pani Maria chyba to zrozumiała, 
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przekonała się, że ja jestem człowiekiem  bardzo w porządku pomagam innym od pierwszego 

dnia bycia radną, pomagam osobom niepełnosprawnym dlatego tak bardzo było dla niej to 

przykre i krzywdzące. Pozwoliła sobie zadzwonić do Caritasu i dowiedziała się, że Pani 

Maria pomyliła osobę niepełnosprawną z osobą nieuprawnioną do głosowania na zebraniu 

wiejskim wsi Jasień. Nie ukrywa iż to też bardziej było dla niej bolesne ponieważ to nie 

powinno mieć racji bytu, bo jeśli chce się komuś pomagać,  jest nową radną, a Pani Maria jest 

radną już doświadczoną i jeśli chce się pomóc tym osobom to mogła ze mną rozmawiać. 

Odczułam iż to było złośliwie zrobione nie wie w jakim celu i nie chce wnikać. Pani Maria 

zadzwoniła do mnie przedstawiając mi sytuację prosząc o wybaczenie. Przyjęłam to ponieważ 

darzę Panią Marię wielkim szacunkiem, wiemy iż jest doświadczonym pracownikiem 

Caritasu i doświadczoną radną i przyjmuje to. Tak jak radna obiecała, że od tego momentu 

zmienia się postepowanie wobec mnie. Tak bardzo prosi o pomoc na komisji rewizyjnej bo 

jest  jej tak ciężko więc myśli, że ta sprawa wpłynęła nie tylko na to, że pomiędzy nami 

poprawią się stosunki  ale również Ksiądz Dyrektor Caritasu przyglądał się tej sprawie i 

obiecał, że będzie jakaś pomoc dla tych osób. Róbmy wszystko dla siebie co najlepsze 

przynajmniej bądźmy dla siebie dobrzy skoro pracujemy dla dobra naszych mieszkańców . 

Dziękuje za to, że radna przedstawiła tą sytuację i bardzo się z tego cieszy. Zapytała radną 

Kucia, czy te zmiany nastąpią tak jak Pani mówiła, ?, Radna Maria Kucia  odpowiedziała, że 

tak – radna Borowiecka  podziękowała radnej za takie przedstawienie sprawy i bardzo się z 

tego cieszy. 

Radny Adam Smołucha  stwierdził, że nie ma ludzi niedoskonałych i nieomylnych i czasami 

popełniamy błędy . Wszyscy  te błędy popełniamy , rzeczywiście była taka sytuacja i pani 

radna poczuła się dotknięta  ale sądzi, że Pani Maria nieświadomie była w błędzie i na 

szczęście sprawa się wyjaśniła. Faktycznie nie było tutaj żadnego naciągania i wszystko 

będzie mieć dobry finał i potrzebujący mogą uzyskać dodatkową pomoc. Nauka z tego dla nas 

taka byśmy się wszyscy nawzajem szanowali.  Pani Maria zbyt długo pracowała na rzecz 

innych by widząc, że popełniła błąd zostawić to w taki sposób. Cała sytuacja się wyjaśniła, 

chciałby by dalsza współpraca polegała na zasadach wzajemności dla siebie,  a każda 

krytyczna uwaga nie powinna być odbierana jako atak.  

 

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, że  największą radością w tym wszystkim jest 

to,  że jest to przełom i będzie miała teraz łatwiej. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.12.00 do godziny 15.00 

 

Przewodniczący komisji  

Adam Smołucha  
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Protokół Nr 6/ 2015  

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny RM w Brzesku,  

odbytego w dniu 21.09.2015 r. 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


