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Protokół Nr 9/2018 

 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w 

Brzesku odbytego w dniu 25 września 2018 roku w godzinach 12.00 – 14.30 

 

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji: 

1. Przewodniczący Komisji Radny Grzegorz Kolbusz 

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,  

Osoby zaproszone - obecne na  posiedzeniu komisji: 

 Skarbnik Celina Łanocha 

 Kierownik Henryk Piela 

 Dyrektor SPZOZ w Brzesku Radny Adam Smołucha  

Przewodniczący Komisji Zdrowia Radny Grzegorz Kolbusz otworzył posiedzenie 

komisji. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie zaproszonych gości według 

załączonej listy obecności  i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji z 

propozycja zmian w porządku obrad . Porządek został przegłosowany  wraz ze zmianami 

jednogłośnie jak niżej: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach  30 lipca i 13 sierpnia 

2018 roku. 

2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 

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

medycznej na terenie miasta. 

4. Analiza sprawozdania z wykonania Budzetu Gminy Brzesko  za I półrocze 2018 roku. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach  30 lipca i 13 sierpnia 

2018 roku. 

Do przedłożonych protokołów nie wniesiono żadnych uwag w związku z czym 

Przewodniczący Komisji Grzegorz Kolbusz poddał je pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 Protokół z dnia 30 lipca 2018 roku został przyjęty jednogłośnie; 

 Protokół z dnia 13 sierpnia 2018 roku został przyjęty  jednogłośnie  
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Ad.2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 

 

Kierownik Henryk Piela dokonał omówienia informacji jw. stanowi załącznik do protokołu 

komisji. Zawnioskował do komisji o zwiększenie środków finansowych na zakup ławek i 

koszy na śmieci na teren miasta i sołectw według potrzeb.  

Radna Anna Lubowiecka -  poruszyła temat koszenia trawy  w Szczepanowie – Rynku 

Szczepanowskiego i placu zabaw. 

Pan Kierownik Henryk Piela odpowiedział, że zarówno koszenie trawy, sprzątania i 

utrzymywania placu zabaw posiada w swoich obowiązkach Spółka BZK. 

Radna Barbara Borowiecka – zawnioskowała o wysprzątanie terenu , wykoszenie trawy w 

miejscu ustawionego przystanku MPK przy ul. Królowej Jadwigi w Brzesku.  

Po krótkiej dyskusji opinia i wniosek komisji: 

 Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat  stanu sanitarnego i estetycznego 

Miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. 

 

 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych w 

budżecie roku 2019 z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy na sołectwach i 

osiedlach według potrzeb. Głosowano jednogłośnie 

 

Ad.3. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku . Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i 

opieki medycznej na terenie miasta. 

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku radny Adam Smołucha  przedstawił prezentację 

multimedialną na temat  funkcjonowania brzeskiego szpitala. Informacja pisemna stanowi 

załącznik do protokołu. 

W dyskusji poruszono: 

Radny Grzegorz Kolbusz – podziękował za udzieloną w ostatnim czasie pomoc medyczną 

Brzeskiego Pogotowia  Ratunkowego . Zwrócił uwagę na szybką reakcję , dobre wyposażenie 

karetki co jest najważniejszą i podstawową sprawą by pomoc była skuteczna. 

Dyrektor Adam Smołucha -  odniósł się do  profesjonalnej opieki medycznej świadczonej 

przez brzeski szpital. Za ochroną zdrowia  muszą pójść odpowiednio duże pieniądze tak by 

świadczenia  były udzielane na wysokim poziomie. 

Następnie Pan Dyrektor odpowiedział na zapytania członków komisji związane ze 

szczepieniem dzieci , odmową tego szczepienia przez rodziców. W naszym szpitalu takie 

podejście rodziców by nie szczepić dzieci jest nie powszechne. 
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Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja wysłuchała informacji  zaprezentowanej przez Dyrektora SP ZOZ w Brzesku na 

temat działalności brzeskiego szpitala  i pozytywnie ocenia tą działalność. Głosowano 

jednogłośnie 

 

 

Ad.4. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko  za I półrocze 2018 roku. 

 

Skarbnik Celina Łanocha dokonała omówienia sprawozdania jw. w zakresie ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej. 

W dyskusji radny G. Kolbusz zapytał, czy został już zakupiony dla potrzeb UM i Starostwa 

Powiatowego defibrylator. Jak te zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane i 

dlaczego zadanie nie zostało do chwili obecnej zrealizowane?. 

Skarbnik odpowiedziała, że trwają jeszcze ustalenia z Inspektorem BHP w tym temacie, 

zakup na pewno zostanie zrealizowany do końca roku. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja wysłuchała  sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko przedstawione 

przez Panią Skarbnik Gminy i przyjęła do wiadomości. 

 

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r.  w sprawie 

wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaż 

 

W dyskusji poruszono: 

Radny Adam Smołucha  nawiązał do dyskusji z ostatniej sesji  jaka odbyła się w dniu  

29 sierpnia 2018 roku przy podjęciu uchwały Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia 29 sierpnia 2018 r. Bardzo zasmucił go fakt, że członkowie komisji zdrowia   głosowali 

przeciwko wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych . Komisja 

zdrowia ma w sowim planie działania  przeciwdziałanie alkoholizmowi. Następnie radny 

przedstawił komisji jakie działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzi 

szpital w Brzesku.Osobiście jest przeciwny temu by ponownie zmieniać godziny  zakazu 

nocnej sprzedaży alkoholu . Uchwała w tym zakresie została już przyjęta  niedługo będzie 

obowiązywać  i powinna pozostać w takiej wersji jak ją uchwalono na ostatniej sesji.  
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W  dyskusji nad przedstawioną zmianą do podjętej uchwały członkowie komisji wypowiedzieli 

własne zdanie na ten temat.  Ponadto wypowiedzi członków komisji dotyczyły 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi wśród młodzieży.  

Radna B. Borowiecka uważa, że należy się liczyć ze zdaniem i opiniami mieszkańców bo po 

to były przeprowadzane konsultacje by mieszkańcy mogli się swobodnie wypowiedzieć w tej 

kwestii. 

Radny Grzegorz Kolbusz uważa, że wprowadzenie ograniczenia godzin nocnej sprzedaży 

alkoholu spowoduje iż  ludzie będą kupowali alkohol na zapas i pojawia się nowe miejsca 

gdzie ten alkohol będzie w nocy dostępny.  

 

Po dyskusji opinia komisji: 

 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/383/2018 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2018 r.  w sprawie wprowadzenia ograniczeń w 

godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia komisji Przewodniczący komisji  Grzegorz 

Kolbusz zamknął posiedzenie. Obrady komisji trwały w godzinach 12.00 – 14.30 

            Pełna dyskusja komisji – płyta CD. 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy 

Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej   

w Brzesku 

……………………………………………………..  

Grzegorz Kolbusz  

 

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


