
Protokół Nr 6/2017 

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej  

w Brzesku, odbytego w dniu 7 lipca 2017 roku . 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Grzegorz Kolbusz Przewodniczący 

Komisji. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście 

zaproszeni wg. załączonej listy obecności. 

1. Grzegorz Kolbusz- Przewodniczący komisji; 

2. Radna Barbara Borowiecka, 

3. Radna Ewa Chmielarz-Żwawa , 

4. Radna Maria Kucia, 

5. Radna Anna Lubowiecka 

6. Radny Adam Smołucha, 

Nieobecny Radny Krzysztof Ojczyk. 

Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz przywitał zebranych członków 

komisji. Następnie przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia 

komisji, który został dostarczony w materiałach na posiedzenie komisji. 

Przedstawiony porządek posiedzenia został zmieniony punkt 2. z powodu braku 

obecności pracownika wydziału merytorycznego dot. spraw mieszkaniowych- 

pozostały porządek bez zmian został przyjęty jednogłośnie jak niżej:  

1. Informacja dotycząca zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie 

Brzesko. 

2. Realizacja obowiązku szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży 

w Gminie. 

3. Przyjęcie protokołu z dnia 25 maja 2017r.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek;  

3. Inspektor Konrad Klisiewicz;  

Ad.1 Informacja dotycząca zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Gminie Brzesko. 



Sekretarz Gminy Stanisław Sułek wraz z Inspektorem UM w Brzesku Konradem 

Klisiewiczem, dokonali omówienia informacji dotyczący aktualnego stanu 

zezwoleń alkoholowych.  

Na dzień dzisiejszy w gminie Brzesko zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

posiada 95 sklepów (detal) oraz 31 punktów gastronomicznych. 

Miejscowość           Ilość zezwoleń W tym pow. 

4,5% Detal Gastronomia 

Brzesko 56 26 64 

Bucze 3 0 3 

Jadowniki 9 1 7 

Jasień 5 0 2 

Mokrzyska 6 3 6 

Okocim 2 1 3 

Por. 

Spytkowska 

4 0 3 

Sterkowiec 3 0 3 

Szczepanów 4 0 3 

Wokowice 3 0 1 

RAZEM 95 31 95 

 

Liczba przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych pow. 4,5% wynosi: 

DETAL - 75 punktów - (75 wykorzystanych ) -  0 wolnych 

GASTRONOMIA - 30 punktów - (22 wykorzystane) - 8 wolnych 

Liczba osób oczekujących na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych pow. 4,5% w detalu za okres 2014r.-2017r. wynosiła: 

2014r. – 9 os. 

2015r. – 8 os. 

2016r. – 14 os. 

2017r. – 11 os. 

Liczba wydanych zezwoleń (os. z kolejki) na sprzedaż napojów alkoholowych 

pow. 4,5% w detalu za okres 2014r.-2017r.: 



2014r. – 2 os. 

2015r. – 2 os. 

2016r. – 2 os. 

2017r. – 2 os. 

Inspektor Konrad Klisiewicz, poinformował, że jeden przedsiębiorca straci 

zezwolenie, tzn. nie będzie miał przedłużonego w związku z podjętą uchwałą 

Rady Miejskiej w Brzesku (odnośnie gabinetów medycznych oraz aptek  

w pobliżu). Natomiast w przyszłym roku tj. w 2018 w maju PSS Społem na  

ul. Browarnej również starci koncesje. Następnie przedstawił wpływy  

z koncesji:  

Rok 2014- 668 409,00 zł.  

Rok 2015- 649 531,00 zł.  

Rok 2016- 725 075,00 zł.  

W tym roku 2017 z pierwszych dwóch rat jest -643 500,00zł 

Sam obrót przedsiębiorców kształtował się następująco (wynikające  

z oświadczeń):  

W 2015 roku – ponad 31 milionów złotych  

W 2016 – mniej - tj. 28 milionów złotych.  

Komisja przyjęła do wiadomości w/w informacje.  

Ad.2  Realizacja obowiązku szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży 

w Gminie. 

Radny Adma Smołucha -Dyrektor SP Z O Z Brzesko- poinformował, że 

sprawozdanie przekazują brzeskiemu Sanepidowi. Natomiast przedstawił 

realizację szczepień w ramach programów zdrowotnych, które są finansowane z 

budżetu gminy. Co roku z budżetu jest przeznaczanych 30.000,00 zł. na 

programy profilaktyczne. Tak jest przyjęte od kilku lat. Podmiotem, który 

ogłasza takie programy jest powiat a gmina przekazuje dotacje. W 2016 roku 



było przeznaczonych środków 64 428,00zł. szczepionek otrzymało 183 dzieci z 

Gminy Brzesko, dzieci do lat 3. Były to szczepienia nieobowiązkowe. Drugi 

program sczepień przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego- 

dziewczynki w wieku 13 lat. Było 97 szczepionek, a zaszczepiono 59 

dziewczynek. W związku z tym kwota przeznaczona nie była w pełni 

wykorzystana. Udział gminy był 30.000,00zł.  

Wyjaśnił, że ten cykl powinien być cykl dwuletni tej szczepionki, 

wystosował już pismo w tej sprawie do powiatu, instytucji zarządzającej 

tymi szczepionkami.  

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z dnia 25 maja 2017r.  

Protokół z dnia 25 maja 2017r. został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz, poruszył sprawę aktualnej sytuacji 

na brzeskim basenie.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że Pan Dyrektor BOSiR  

w związku z problemami braku ratowników ograniczył godziny otwarcia.  

Ten problem dotyczy całej polski w kwestii ratowników.  

 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, poinformowała, że należy zastanowić się nad 

rentowności brzeskiej pływalni. Skoro mówiono, że basen przynosi dochody, 

jest dużo osób korzystających to stać dyrektora na podwyżki dla ratowników.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że dyrektor ma środki 

takie jakimi dysponuje. Sam basen nigdy nie będzie dochodowy. Sam jakiś 

czas temu ratownicy przybyli do niego, rozmawiał. Poinformował, że jeśli 

będzie miał dodatkowe środki to będzie ustalał z Dyrektorem BOSiRu, nie 

uchyla się od pomocy.  

Radna Barbara Borowiecka, przede wszystkim poinformowała, że w pierwszej 

kolejności należy wziąć pod uwagę sprawy organizacyjne, dopilnowania  

a później tych efektów. Tam nie tylko finansowa jest, ani nie tylko 



ratownicy. Należy przypilnować porządku, kultury na basenie a dopiero 

później dodatkowych pieniędzy.  

Poruszono temat zmiany godziny otwarcia basenu,  

Radna Barbara Borowiecka, przedstawiła trudną sprawę mieszkańca Pana K.W 

niepełnosprawnej osoby od urodzenia z osiedla Jagiełły, prosiła o pomoc 

finansową poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.   

 

Ze względu na trudną sytuacje zdrowotną i finansową, komisja wnioskuje do 

Dyrektora MOPS w Brzesku o sfinansowanie rehabilitacji Pana K.W zam. na 

osiedlu Jagiełły do czasu powrotu do zdrowia jego opiekuna  

Głosowano jednogłośnie.  

 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 13:00-14.00 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Pomocy Społecznej  

i Rodziny Rady 

       Miejskiej w Brzesku 

  Grzegorz Kolbusz  

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 

 


