
Protokół Nr 1/2018 

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej  

w Brzesku, odbytego w dniu 14 grudnia 2018 roku . 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Maria Kucia Przewodnicząca Komisji. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. 

załączonej listy obecności. 

1. Radna Maria Kucia- Przewodnicząca komisji; 

2. Radna Ewa Chmielarz -Żwawa- Zastępca komisji: 

3. Radny Karol Mróz, 

4. Radny Adam Kwaśniak, 

5. Radny Adrian Zaleśny, 

 

Przewodnicząca komisji Maria Kucia przywitała zebranych członków komisji. 

Następnie przedstawiła proponowany projekt porządku posiedzenia komisji, 

który został dostarczony za pośrednictwem systemu e-sesja.  

Przedstawiła porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie jak 

niżej, bez zmian.  

1. Plan pracy komisji na rok 2019- propozycje.  

2. Wolne wnioski i zapytania-rozpatrywanie bieżących pism skierowanych do 

komisji.  

 

Przewodnicząca komisji Maria Kucia, odczytała pismo dwóch przedsiębiorców, 

którzy zwrócili się do Rady Miejskiej o ponowne przeanalizowanie sprawy 

wydłużenia godzin sprzedaży alkoholu do 24:00.  

 

Pan J.B przedsiębiorca oraz autor w/w pisma odniósł się do treści pisma. 

Przedstawił, że obroty spadły, obecnie musiał zaciągnąć kredyt, aby spłacić 

zobowiązania. Nie są w stanie konkurować z sklepami wielkopowierzchniowymi. 

Dodatkowo wyjaśnił, że sklep prowadzi 16 lat bez żadnych awantur, opłaca 

koncesje jak Biedronka. Wyjaśnił, że największy utarg jest w piątek, sobotę 

i niedziele.  

 



Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, wyjaśniła, że z punktu widzenia ochrony zdrowia, 

w której pracuje widok oraz ilość osób nietrzeźwych zatrważa. Dodatkowo 

poinformowała, że widziała zdjęcia co działo się na Rynku brzeskim po 

libacjach młodzieży. Wyjaśniła dodatkowo, że należy zwrócić również uwagę na 

rodziny osób uzależnionych i ich domowych tragedii. Skoro rząd dał takie 

możliwości ustawowe, by gminy mogły podjąć takie uchwały i uregulować to 

dlaczego mamy tego ograniczenia nie wprowadzić?!  

 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, wyjaśniła, że dostępność ma wpływ na 

ograniczenie konsumpcji. Działania jakie zostały podjęte są profilaktyczne, 

by ograniczyć konsumpcje. Uchwałą która została przyjęta jest fakultatywna, 

nie obowiązkowa. Rada może godziny regulować. Dodała, że alkohol nie podlega 

regułom wolnego rynku, ponieważ to nie jest taki sam produkt spożywczy jak 

inne. On powoduje uszkodzenia, ma właściwości toksyczne. Zajmujemy się  

w gminie profilaktyką. Wyjaśniła, że przedstawia różne konsekwencje  

i argumenty.  

 

Pan J.B przedsiębiorca wyjaśnił, że jest to zamykanie ludziom swobód 

obywatelskich. Poinformował, że ma listę z poparciem mieszkańców. Dodał, 

również, że w Bochni sprzedaż jest do 23:00 a w Tarnowie do 24:00.  

 

Zastępca Burmistrza Brzeska Pan Grzegorz Brach, wyjaśnił, że posiada dane, 

które być może członkowie komisji źle odbiorą, lecz pozwoli sobie je 

przedstawić. Śledził od wielu lat zależność pomiędzy liczba punktów sprzedaży 

alkoholu a wskaźnikami problemu alkoholowego, czyli ilością osób kierowanych 

na przymusowe leczenie przez komisje, liczbą osób wezwanych na komisje do 

rozmowy w związku z nadużywaniem alkoholu oraz liczbą osób zakładanych 

„niebieskich kart” pod wpływem alkoholu. Badania opierają się na nieprostej 

definicji, lecz nie stwierdzono żadnej zależności pomiędzy liczbą punktów 

alkoholowych a tzw. wskaźnikiem problemów alkoholowych. Nie ma żadnych 

przesłanek, że w 182 gminach na terenie województwa małopolskiego iż tam 

gdzie jest duża liczba punktów sprzedaży alkoholu to jest więcej „niebieskich 

kart”, że jest więcej osób kierowanych na przymusowe leczenie i że jest 

większy problem alkoholowy. Te dwie wielkości nie pozostają  

w stosunku do siebie żadnych zależności. Osoby uzależnione od alkoholu, 

którzy trafiają na izby przyjęć bądź na policji oni piją inny rodzaj alkoholu 



oraz o godzinie 22:00 23:00. Takie osoby upijają się bardzo szybko i są  

najczęściej w śpiączkach alkoholowych. Prohibicja, która jest wprowadzana 

przynosi odwrotne skutki. Wyjaśnił, że nie podlega to dyskusji, że alkohol 

szkodzi i należy podejmować działania, by to zwalczać.  

 

Przewodnicząca komisji Maria Kucia, poinformowała, że radni nie będą 

ingerować w te pozwolenia, które już są, nie będą zmniejszać koncesji. 

Wyjaśniła, że skorzystano z tych ograniczeń czasowych ze względu na to, że 

były monity od mieszkańców miasta (placu Kazimierza, Rynku oraz ulicy 

Ogrodowej) o notorycznych zakłóceniach spokoju.  

 

Zastępca Burmistrza Brzeska Pan Grzegorz Brach, zapytał, czy można było by 

uzyskać informacje od Policji czy po wprowadzeniu czasowych godzin sprzedaży 

napojów alkoholowych w jakikolwiek sposób poprawiło sytuacje.  

 

Inspektor Renata Pabian, wyjaśniła, że od września wprowadzono ograniczenia 

czasowe.  

 

Radny Adam Kwaśniak, wyjaśnił, że nic to nie da, ponieważ to jest związane 

z pogodą. Jeżeli jest ciepło to młodzież spotyka się w Rynku i zakłóca 

porządek nawet bez sprzedaży alkoholu. O tej porze jaka jest, nic się nie 

dzieje, jest cisza i spokój. Jako przewodniczący osiedla Stare Miasto 

prowadził rozmowy z mieszkańcami Rynku i wszyscy akceptowali ten czas który 

radny podawał wówczas czyli ograniczenie od 23:00-6:00. Większość radnych 

byli jednak za tym, aby godzinę jeszcze skrócić.  

 

Przewodnicząca komisji Maria Kucia, poinformowała, że komisja swoje 

stanowisko przedstawi poprzez głosowanie a i tak cała Rada Miejska musi 

podjąć decyzje na sesji.  

 

Zastępca Burmistrza Brzeska Pan Grzegorz Brach, poinformował, że decyzja do 

podjęcia nie jest łatwa. Z jednej strony należy walczyć z alkoholizmem,  

z drugiej zaś strony należy zrozumieć też przedsiębiorców, którzy dają prace. 

 

Po dyskusji i analizie w/w tematu przedstawiono wniosek i poddano go pod 

głosowanie: 



Komisja po wysłuchaniu Pana J.B przedsiębiorcy brzeskiego oraz zapoznaniu 

się z pismem przedsiębiorców dot. wydłużeniu godzin sprzedaży napojów 

alkoholowych pozytywnie zaopiniowała wniosek. Zakaz sprzedaży napojów 

alkoholowych obowiązywałby w godzinach od 24:00-6:00. Głosowano: 3 za,  

2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

 

Ad.2 Wolne wnioski i zapytania-rozpatrywanie bieżących pism skierowanych do 

komisji.  

 

Przewodnicząca komisji Maria Kucia, zaproponowała kandydaturę radnej Ewy 

Chmielarz-Żwawy na Wiceprzewodniczącą komisji. Wyjaśniła, że radna Ewa 

Chmielarz-Żwawa jest związana od wielu lat ze służbą zdrowia oraz długoletnią 

radną w związku z tym proponuje jej kandydaturę. Uwag brak.  

 

Radna wyraziła zgodę. W związku z powyższym komisja dokonała wyboru 

Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Panią Ewę 

Chmielarz-Żwawę. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 1 Plan pracy komisji na rok 2019- propozycje.  

 

Przewodnicząca komisji Maria Kucia, przedstawiła plan pracy. Wszyscy 

członkowie komisji otrzymali projekt planu pracy komisji za pośrednictwem 

systemu e-sesja.  

 

Komisja przyjęła plan pracy komisji na rok 2019. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, omówiła projekt Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Brzesko na rok 2019. 

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Brzesko na rok 2019.  

 



Komisja zapoznała się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziału 

Brzesko w sprawie zaplanowania w budżecie Gminy Brzesko na rok 2019 środków 

finansowych na waloryzację i podwyżki płac dla pracowników samorządowych 

zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych i przyjęła je do wiadomości.  

 

 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

nośniku informacji(płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 12:30-13:00 

 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia 

Pomocy Społecznej  

i Rodziny Rady 

       Miejskiej w Brzesku 

    Maria Kucia  

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 


