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N/Znak: ZS.0021.5.6.2019.EK           Brzesko, dnia 18.06.2019 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 14 czerwca 2019 roku podjęte zostały następujące opinie: 

1. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat opieki medycznej  

w szkołach – realizacja obowiązkowych szczepień dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzesko. 

 

2. Komisja wnioskuje o zobowiązanie Dyrektorów placówek oświatowych Gminy Brzesko  

o wprowadzenie w planie pracy szkół na 2019/2020 tematu szczepień przeciwko 

meningokokom, pneumokokom i HPV. Głosowano: jednogłośnie. 

 

3. Komisja wnioskuje o rozpropagowanie przez Gminę Brzesko wśród mieszkańców tematu 

szczepień przeciwko meningokokom, pneumokokom i HPV. Głosowano: jednogłośnie. 

 

4. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w Budżecie Gminy Brzesko na 2020 r. środków 

finansowych w kwocie 30 tys. zł na szczepienia ochronne. Głosowano: jednogłośnie. 

 

5. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat planowanego wypoczynku 

dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko. 

 

6. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat analizy raportu o stanie 

Gminy Brzesko. 

 

7. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat wykorzystania dotacji  

i programów unijnych. 

 

8. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości rezolucję w sprawie walki ze smogiem. 

 



9. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości Deklarację Nr 1/2019 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 29.04.2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii 

„LGBT” do wspólnot samorządowych. 

 

10. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo w sprawie obniżenia czynszu lokalu 

usługowego znajdującego się na Pl.  Żwirki i Wigury 7 w Brzesku. 

 

11. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał: 

 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, Głosowano: jednogłośnie, 

 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników, 

Głosowano: jednogłośnie, 

 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/2019 Rady miejskiej w Brzesku z dnia 24.04.2019 r  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”, Głosowano: 

jednogłośnie 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy 

Społecznej i Rodziny 
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