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Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 

Protokół nr 2/2019 

2 Posiedzenie w dniu 15 lutego 2019  

Obrady rozpoczęto 15 lutego 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:10 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Ewa Chmielarz-Żwawa 

2. Maria Kucia 

3. Adam Kwaśniak 

4. Karol Mróz 

5. Adrian Zaleśny 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach; 

2. Radny Jarosław Sorys 

3. Dyrektor MOPS B. Czyżycka -  Paryło  

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia  

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna  Maria Kucia , która 

powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności 

Przewodnicząca komisji stwierdziła prawomocność obrad komisji.  Lista obecności stanowi 

załącznik  do protokołu  druk Nr 1 .  

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Maria Kucia    przedstawiła proponowany porządek posiedzenia 

komisji , zaproponowała by w pkc. 6 porządku posiedzenia  dokonać podsumowania 

wypoczynku zimowego dzieci w okresie ferii zimowych oraz by wyjazd komisji do 

noclegowni przesunąć na ostatni punkt posiedzenia komisji. 

Komisja jednogłośnie przyjęła propozycje Pani Przewodniczącej komisji.  

Porządek posiedzenia komisji po zmianie: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
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3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Analiza projektów uchwał w sprawach dot. 

a) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej 

opłaty na terenie Gminy Brzesko, 

b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpadami komunalnymi . 

6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

5. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania noclegowni, zakresu pomocy jej 

klientów, wizja lokalna na miejscu w noclegowni; 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik do protokołu druk nr 2 

 

 

Ad. 4. Analiza projektów uchwał w sprawach dot. 

 

a) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej 

opłaty na terenie Gminy Brzesko, 

 

b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpadami komunalnymi . 

 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił zagadnienia  związane z bardzo wysokimi 

podwyżkami cen za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzesko , 

odpadów segregowanych i nie segregowanych wg. załącznika do protokołu. Przedstawiono 

wyliczenia oraz przyczynę takiego dużego wzrostu cen . Zastępca Burmistrza Grzegorz 

Brach - omówił projekty uchwał jw. Przedstawił temat zbiórki odpadów komunalnych , 

wielkosci opłat ponoszonych  z tytułu zbiórki odpadów i wywóz na wysypisko śmieci. 

Przybliżył  wielkości obowiązujących  do chwili obecnej cen oraz propozycje opłat na rok 

bieżący. Zwrócił uwagę na fakt, by gmina mogła  spokojnie zbierać odpady komunalne od 

mieszkańców i mieć środki w budżecie  na inne prace z tym związane musimy  zadeklarować 

wyższe stawki za odbiór odpadów. Jest propozycja  zmiany opłaty za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów w wysokości 16zł/ za jedną osobę w gospodarstwie. Wszystkie 

gminy muszą dokonać takiej zmiany ponieważ wymusza to na nas system. 

 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa wyraziła swoją opinię na temat przedstawionych 

propozycji podwyżek opłat za wywóz odpadów komunalnych. Radna stwierdziła, że jest to   

100% podwyżka opłat , nie zgadza się z tym by stawka została ustalona na osobę. 

Radna wyjaśniła dlaczego  poprzednia Rada Miejska  ustaliła opłaty  według rodziny i to było 

sprawiedliwie. Dlaczego proponuje się  opłatę na 1 osobę. Radna poinformowała, że  nie 

będzie głosować za przedstawionymi propozycjami stawek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych jeśli będą naliczane od 1 osoby. 
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Radny Adam Kwaśniak- stwierdził, że bardziej byłoby sprawiedliwie gdyby opłaty były 

ponoszone na rodzinę, a nie osobę. Ile osób zamieszkuje w gminie, a ile osób płaci za odbiór 

odpadów. Radny nawiązał do problemu wynajmowania mieszkań bez zgłaszania lokatorów 

do odbioru odpadów.  

 

W dyskusji omówiono temat systemu  zbierania odpadów komunalnych , system ten winien 

zostać uszczelniony i wówczas będzie więcej wpływów do kasy gminy. Analizowano 

możliwość wywozu śmieci jeden raz w miesiącu.  Komisja uzyskała informacje iż umowa ze 

spółką BZK na odbiór odpadów została zawarta tylko na pół roku , a propozycję podwyżki 

stawek opłat  planuje się od 1 lipca br. Proponuje się stawkę od 1 osoby w wysokości 15-16 zł 

na 1 osobę z tym, że jeśli będzie  mieszkaniec  zagospodarowywał odpady zielone w formie 

kompostu to ta stawka proporcjonalnie zostanie mu obniżona.  

 

Radny Adam Kwaśniak zaproponował by ustalić podwyżkę w wysokości 14 zł od 1 osoby  

od 1 marca br. oraz proponuje rozważyć ulgi dla rodzin wielodzietnych.  

 

Radny Karol Mróz- poinformował, że zasięgnął opinii mieszkańców Sterkowca i Ci 

mieszkańcy z którymi rozmawiał rozumieją ten problem  i twierdzą, że ustalenie stawki na 1 

osobę jest  racjonalnym rozwiązaniem. 

 

Radny Jarosław Sorys – przypomniał na jakie inwestycje poprzednia Rada Miejska  

zaciągnęła  kredyty i pożyczki.  Nie można stwierdzić, że obecny system pobierania opłat za 

odbiór odpadów komunalnych jest zły. Radny odniósł się do kwestii sposobu segregacji i 

odbioru śmieci w budynkach wielorodzinnych.     

 

Radni w dyskusji zaproponowali  by sukcesywnie podnosić  opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych, będzie to zapewne  lepszym rozwiązaniem niż propozycje przedstawione w 

dyskusji. Może należałoby  zastosować mniejszą  podwyżkę  od miesiąca lipca br. 

Radna Maria Kucia Przewodnicząca komisji – stwierdziła, że propozycje stawek opłat 

zostały komisji przedstawione  poddała pod głosowanie wnioski : 

I WNIOSEK: 

- Kto z członków komisji jest za ustaleniem stawki 15 zł od 1 osoby za odbiór  odpadów 

komunalnych od mc. Lipca 2019 r. – głosowano 0 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące – 

wniosek nie przeszedł 

II WNIOSEK; 

 

- Kto z członków komisji jest za ustaleniem stawki 16 zł od 1 osoby za odbiór  odpadów 

komunalnych od mc. Lipca 2019 r. – głosowano 3 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujące  

Wniosek komisji: 

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy 

Brzesko. Komisja  wnioskuje o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi w wysokości 16 złotych za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady  zbierane i 
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odbierane są w sposób selektywny – głosowano 3 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujące 

 

III WNIOSEK  

Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za odpadami  komunalnymi  - głosowano 4 za, 1 przeciw, 0 

wstrzymujących 

W tym momencie zaproszony na posiedzenie komisji  Radny Jarosław Sorys  

omówił   zaproponowany i przedstawiony do opinii komisji projekt uchwały w sprawie w 

sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych 

za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego 

parkowania i sposobu pobierania tych opłat; Radny przedstawił jakie są możliwości 

egzekwowania ulg ,  w stosunku do 1 rejestracji samochodu  i ograniczenie do 1 pojazdu . 

W dyskusji  komisja odniosła się do kwestii zaproponowanych  zwolnień , kto będzie 

korzystał z ulg osoba, czy może pojazd oraz kwestie wydanych indentyfikatorów dla tych 

osób przez BOSiR.  

 

Po dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania 

tych opłat; 

 

Ad.6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

 

Przewodnicząca Komisji Maria Kucia przypomniała, że członkowie komisji otrzymali 

informacje w których zawarte są dane dotyczące przebiegu wypoczynku zimowego dzieci i 

młodzieży w czasie ferii zimowych. Przewodnicząca komisji  podkreśliła, że bardzo duża 

ilość dzieci skorzystało z tego wypoczynku , zadowoleni byli zarówno  rodzice jak i dzieci . 

Taka sama sytuacja  była w czasie ferii organizowanych w MOK i Bibliotece. Należy się 

bardzo duże podziękowanie  dla Pana Dyrektora Cierniaka za nadzór  i dobra organizację tego 

wypoczynku.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa poruszyła temat wyprowadzenia z budynku MOPS 

jadłodajni dla osób potrzebujących. 

 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach  - przedstawił jakie są plany gminy w tym zakresie , 

MOPS musi  dokonać weryfikacji kto korzysta z tej jadłodajni . W terminie do końca 

miesiąca marca  na posiedzeniu komisji zostanie  przedstawiona propozycja rozwiązania w 

tym zakresie. 

 

Opinia komisji: 

Komisja  przyjęła do wiadomości informacje  na temat przebiegu wypoczynku dzieci i 

młodzieży w okresie ferii zimowych w Gminie Brzesko. 
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Ad.5. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania noclegowni, zakresu 

pomocy jej klientów, wizja lokalna na miejscu w noclegowni; 

 

Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło przedstawiła informacje na 

temat funkcjonowania Noclegowni Dla Bezdomnych Mężczyzn w Brzesku. Pani Dyrektor 

przybliżyła jakie planuje  wykonać remonty w budynku noclegowni  zgodnie z  wydanym 

rozporządzeniem. Pani dyrektor wskazała co składa się na koszty utrzymania noclegowni oraz 

jak wygląda praca z osobami bezdomnymi. Informacja stanowi załącznik do protokołu  

druk Nr 3. 

Opinia komisji: 

Komisja   zapoznała się z informacją na temat  funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych 

mężczyzn w Brzesku i pozytywnie ocenia pracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

tym zakresie. Głosowano jednogłośnie   

Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski. 

Brak zapytań radnych.  

 

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji  Maria Kucia  podziękowała 

wszystkim za udział w posiedzeniu. 

Następnie komisja udała się na wizję lokalną do noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. 

Po dokonanej  wizji lokalnej  Przewodnicząca Komisji  Maria Kucia   

zamknęła obrady komisji. 

 

 

  

 Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy 

Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej  

w Brzesku  

 

                                        ………………………………… 

                        Maria Kucia   

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

Zespół do Spraw Samorządowych  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 


