
Protokół Nr 11/2016 

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej  

w Brzesku, odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku . 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny  Adma Smołucha Przewodniczący 

Komisji. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście 

zaproszeni wg. załączonej listy obecności. 

1. Adam Smołucha- Przewodniczący komisji; 

2. Radna Barbara Borowiecka, 

3. Radna Ewa Chmielarz-Żwawa , 

4. Radna Maria Kucia, 

5. Radna Anna Lubowiecka 

6. Radny Grzegorz Kolbusz, 

Nieobecny Radny Krzysztof Ojczyk, 

 

Przewodniczący komisji Adam Smołucha przywitał zebranych członków komisji 

i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji, który został 

dostarczony w materiałach na posiedzenie komisji. Przedstawiony porządek 

posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie jak niżej:  

1. Analiza projektu budżetu na 2017r. 

2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 21 listopada 2016r. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków  

i projektów uchwał. 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Skarbnik Gminy Celina Łanocha; 

2. Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian;  

 

 

 

 



Ad. 1 Analiza projektu budżetu na 2017r. oraz Ad. 2 Przyjęcie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2017. 

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, poinformował, że tradycyjnie w budżecie 

zabezpieczone jest 30.000 zł. na programy z zakresu profilaktyki. W tym roku 

był to program opracowany przez samorząd województwa małopolskiego w zakresie 

szczepień przeciwko pneumokokom i brodawczaka ludzkiego. Przekazał członkom 

komisji najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki przeciwko 

pneumokokom oraz dużego zainteresowania wśród rodziców. Następnie 

poinformował o przebiegu kontroli NIK-u, która była prowadzona w Gminie oraz 

w SP ZOZ.  Omówiono również sprawę programów szczepień.  

 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła nowe wymogi przeprowadzenia 

konkursów dotyczących profilaktyki.  

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia najważniejszych informacji 

dot. przygotowanego projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2017.  

Pytania do budżetu: 

 

Radna Anna Lubowiecka, wniosła uwagę, że nie ma w tegorocznym budżecie takiej 

pozycji w budżecie jak „Modernizacja dróg gminnych”. Była to ogólna pula 

środków na modernizację dróg. W projekcie budżetu nie znalazła właściwie 

pozycji dotyczącej Szczepanowa.  

 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, wyjaśniła, że nie widzi potrzeby wybudowania wieży 

widokowej w Jadownikach za 100.000,00 zł. Są znacznie większe pilniejsze 

potrzeby inwestycyjne w gminie. Mieszkańcy nie mają dróg, lamp, chodników 

podstawowych potrzeb w 21 wieku. Radna dodała, że ubolewa również nad tym, 

że nie ma budżetu obywatelskiego.  

 

Radna Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie inwestycji na Placu Kazimierza 

za 40.000,00 zł.  

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, ten projekt pn. Rewitalizacja Placu 

Kazimierza, jest wykonywany nie w całości. W 2016 r. 20.000,00 zł. i w roku 



2017r, również 20.000,00 zł. dodała również, że w projekcie budżetu jest 

ujęty gminny park.  

 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, zapytała w sprawie poruszyła sprawę zmianę reformy 

oświatowej. W budżecie nie ma wyodrębnionej dodatkowej puli pieniędzy na 

doposażenie do pracowni chemicznych, fizycznych itp. w szkołach 

ośmioklasowych. Czy z ministerstwa gmina otrzyma te pieniądze. 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że taka deklaracja nie jest 

potwierdzona jeszcze. Przypuszcza, że ministerstwo wywiąże się z deklaracji, 

lecz nie wiedzą jeszcze w jakieś wysokości.  

 

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, wyjaśnił, że gmina musi sobie 

wypracować taki model, w którym za jakość nauki będzie odpowiadać nauczyciel.  

Jakość kształcenia, edukacja dzieci to jest tak ważny proces, że trzeba mieć 

odwagę by na to wpływać. Gmina ma zdecydowanie większy nadzór nad całym 

system oświaty i na to co się dzieje w szkole.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Brzesko na rok 2017.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt Budżetu Gminy Brzesko 

na rok 2017 w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia.  

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 21 listopada 2016r. 

 

Komisja przyjęła protokół z dnia 21 listopada 2016r. jednogłośnie.  

 

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków  

i projektów uchwał. 

Członkowie komisji zapoznali się z pismami, które wpłynęły na komisje. Po 

dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski oraz opnie: 



W związku z pismem pana H.A zamieszkałego w Porębie Spytkowskiej komisja 

zwraca uwagę, że podstawa prawna na którą wskazuje w piśmie Pan H.A 

przywołując pismo Pana Starosty mówi o tym, że oświetlenie miejsc publicznych 

i dróg należy do zadań własnych gminy, natomiast wniosek dotyczy budowy 

oświetlenia. W związku z tym powstaje uzasadnione pytanie, czy koszty budowy 

oświetlenia rzeczywiście nie mogą być elementem projektu  

w postępowaniu konkursowym. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dokończenie modernizacji ulicy 

Sąsiedzkiej  

w Mokrzyskach. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja zapoznała się z pismem LKS Iskra Szczepanów w sprawie dofinansowania 

na modernizacje obiektu i przekazuje do Burmistrza Brzeska celem 

rozpatrzenia. Głosowano jednogłośnie.  

 

(Pełna dyskusja członków komisji znajduje się na płytce CD która stanowi 

załącznik do protokołu).  

 
 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 13.00-14.40 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Pomocy Społecznej  

i Rodziny Rady 

       Miejskiej w Brzesku 

 

  Adam Smołucha 

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 


