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Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 

Protokół nr 8/2019 

8 Posiedzenie w dniu 23 września 2019  

Obrady rozpoczęto 23 września 2019 o godz. 12:30, a zakończono o godz.  

14.00 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków. 

Obecni: 

1. Ewa Chmielarz-Żwawa 

2. Maria Kucia 

3. Adam Kwaśniak 

4. Karol Mróz 

5. Adrian Zaleśny 

 

GOŚCIE ZAPROSZENI NA POSIEDZENIE KOMISJI; 

1. Burmistrz Tomasz Latocha  

2. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach; 

3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha; 

4. Zastępca Dyrektora Małgorzata Młynarczyk; 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Komisji Radna Ewa Chmielarz 

– Żwawa, która powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy 

obecności Przewodnicząca obrad stwierdziła prawomocność obrad komisji. Listy obecności 

stanowią załącznik  do protokołu. 

 

Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Radna Ewa Chmielarz – Żwawa przedstawiła  proponowany 

porządek posiedzenia komisji. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku 

posiedzenia komisji?. Uwag radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 

- załącznik  do protokołu. 
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1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 

14 czerwca i 5 lipca 2019 r. 

4. Informacja na temat funkcjonowania SPZOZ w Brzesku. 

5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko . 

6. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2019 r. w zakresie 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism i projektów uchwał skierowanych do 

komisji. 

8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 14 czerwca i 5 lipca 2019 r. 

Do protokołów z posiedzenia Komisji  odbytej w  dniu 14 czerwca i 5 lipca   2019 r. nie 

wniesiono żadnych uwag – protokoły zostały przyjęte. 

W tym momencie głos zabrał Radny Adam Kwaśniak, który odniósł się do pisma mieszkańców 

w sprawie utworzenia parkingów wzdłuż ul. Głowackiego w Brzesku. Radny odczytał treść 

złożonego pisma mieszkańców , wyjaśnił iż na piśmie jest podpisanych około 20 mieszkańców 

z Osiedla Stare Miasto, reszta podpisów to nie mieszkańcy osiedla. Następnie Radny Kwaśniak 

odczytał treść protokołu z zebrania osiedla odbytego w  maju 2016 roku na którym temat 

utworzenia parkingów był szczegółowo omówiony i mieszkańcy osiedla głownie ludzie już 

starsi nie wyrazili zgody na utworzenie parkingu, gdyż zakłócałoby to ich spokój. Radny 

zwrócił uwagę, że na Osiedlu Stare Miasto  jest najwięcej parkingów , a  większość miast 

wyprowadza ruch z centrum miasta na jego obrzeża. Mieszkańcy Osiedla Stare Miasto nie chcą 

nowych parkingów i nic od 2016 roku się nie zmieniło.  

 Głos zabrali również  mieszkańcy  Osiedla Starego  Miasta Pan K.D. i Pani L.F , zwrócili 

uwagę na fakt iż w najbliższym czasie zostanie oddany do użytku nowy dworzec PKS i Galeria 

i ruch z centrum miasta na pewno się wyprowadzi i tyle parkingów nie będzie potrzebne. 

Burmistrz Grzegorz Brach poinformował, że na posiedzeniach komisji powyższy wniosek  był 

przedmiotem dyskusji radnych. Komisja Gospodarki Komunalnej zawnioskowała o 

wystąpienie do Zespołu Inżynierii Ruchu Drogowego celem wyrażenia opinii do propozycji 

zawartych we wniosku. Jeśli opinia będzie negatywna  to parkingi nie zostaną utworzone.  
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Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z pismem  mieszkańców Osiedla Stare Miasto dot. utworzenia 

parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku i negatywnie opiniuje przedstawione propozycje 

utworzenia parkingów wzdłuż ul. Głowackiego w Brzesku. Głosowano 2 za, 1 wstrzymujący 

Ad.4. Informacja na temat funkcjonowania SPZOZ w Brzesku. 

Sprawozdanie jw. przedstawił Dyrektor SP ZOZ w Brzesku Adam Smołucha. Sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu komisji. Pan Dyrektor przedstawił komisji  problemy związane  

z brakiem lekarzy do pracy na oddziałach szpitalnych oraz innych pracowników ochrony 

zdrowia oraz co ma na to znaczący wpływ. Szpital jest największym pracodawcą w powiecie 

Brzeskim , dyrektor zwrócił uwagę na słabe zainteresowanie ze strony władz gminy  

problemami szpitala , a przecież ochrona zdrowia jest tak samo ważna  jak oświata w gminie. 

Pan dyrektor przedstawił zakresy w jakich szpital działa , a tym samym  lepiej się rozwija. 

Przedstawił działalność leczniczą oddziałów szpitalnych, zwrócił uwagę na  bardzo dobrą pracę 

oddziału ortopedii. Inwestycje zaplanowane do wykonania w przyszłości to głownie wykonanie 

termomodernizacji budynku szpitala, poprawa standardów hotelowych , szpital jest gotowy by 

przystąpić  do projektu unijnego celem realizacji tych inwestycji. Pan Dyrektor  przedstawił 

działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej , działalność Poradni Psychicznej. P. 

Alkoholowej , zakończenie modernizacji  bloku operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zapytała w sprawie  utworzenia sieci szpitali  i udział 

brzeskiego szpitala w tej sieci. 

Burmistrz Grzegorz Brach odniósł się do kwestii rządowych w zakresie braku środków na  

leczenie i kłopotów z tym związanych. 

Po dyskusji Wiceprzewodnicząca komisji  radna Ewa Chmielarz –Żwawa podziękowała Panu 

Dyrektorowi Smołucha  za przybycie i przedstawienie sprawozdania . 

Opinia komisji: Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała  

sprawozdanie SP ZOZ w Brzesku na temat jego  funkcjonowania. 

  Ad. 5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko. 

 

Sprawozdanie omówił Zastępca  Burmistrza Grzegorz Brach. Burmistrz  omówił 

zagadnienia związane z dalsza realizacją programu  wymiany kotłów węglowych na gazowe. 

Pytań radnych do sprawozdania brak. 

Opinia komisji: Komisja zapoznała się ze  sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko i przyjęła do wiadomości. 
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Ad. 6. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2019 r. 

w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

pytań radnych do sprawozdania brak. 

Opinia komisji: Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Brzesko za I półrocze 2019 roku. 

 

Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism i projektów uchwał 

skierowanych do komisji. 

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  pisma oraz zaopiniowała  projekty uchwał. 

Wszystkie projekty uchwał i pisma skierowane do komisji bardzo szczegółowo omówił 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach . 

 

1) Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 221/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko oznaczonej jako działka 6308/1 

w Jadownikach  dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległych; przyjęto do wiadomości ; 

 

2) Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 222/2019  w sprawie nabycia do gminnego 

zasobu nieruchomości udziałów w działce położonej w Jasieniu; przyjęto do 

wiadomości ; 

 

3) Komisja zapoznała się z Listem otwartym  Międzyzakładowego Związku Zawodowego 

Pracowników Instytucji Kultury Miasta i Powiatu Brzeskiego dot. zaplanowania w 

Budżecie Gminy Brzesko środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń i przyjęła 

do wiadomości; 

 

4) Zapoznano się z Pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku  o uwzględnienie w 

budżecie na 2020 rok środków finansowych na kontynuację wspólnie ze spółdzielnią 

prac remontowych tj. zatoki parkingowe, nowe chodniki i drogi zapewniających 

bezpieczeństwo mieszkańcom Osiedla Jagiełły pomiędzy blokami  nr 1 i 2; 

 

5) Komisja zapoznała się z projektem  uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego 

przekazania Gminie Dębno części zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

– za przyjęciem projektu uchwały Głosowano 0 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące  



5 | S t r o n a  

 

 

6) Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o zaproponowanie Gminie Dębno wspólne 

Porozumienie dotyczące  przekazania części zadania w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego jw. , które będzie świadczyć Spółka MPK w Brzesku.  Głosowano 

jednogłośnie  

 

1) Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie regulaminu 

przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzesko; 

 

2) Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty oraz nadania jej  

statutu”. Głosowano  2 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujące 

 

3) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej; 

 

4) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r.  w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania; 

 

5) Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami  do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko położonej w 

obrębie Okocimia i pozytywnie  opiniuje  przedstawiony projekt uchwały. Głosowano 

1 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące  
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6) Komisja zapoznała się z wnioskiem P. DJ.T. i dot. propozycji zamiany działek.  

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodnicząca obrad  zamknęła  obrady 

komisji. Podziękowała za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji – płyta CD  

załącznik w aktach komisji.) 

 

 Wiceprzewodnicząca  Komisji 

      ……………………………….. 

                  (-) mgr Ewa Chmielarz – Żwawa  

Przygotował(a): Inspektor  Marta Kółkowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


