
PROTOKÓŁ Nr 10/2011 
 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej  
w Brzesku oraz Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny odbytego    

w dniu   15 czerwca 2011  r o k u. 
 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Miejskiej w Brzesku i Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny oraz osoby 

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył 

radny Kazimierz Sproski Przewodniczący Komisji OKiS, który przedstawił poniższy 

porządek posiedzenia Komisji OKiS.  

Proponowany porządek posiedzenia Komisji OKiS:  
 

1. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia komisji.  

2. Informacja na temat działalności klubów sportowych oraz współzawodnictwa 

sportowego szkół Gminy Brzesko.  

3. Przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Radna Maria Kądziołka, zgłosiła wniosek, aby przesunąć punkt - przyjęcie protokołu             

z ostatniego posiedzenia Komisji i omówić go w ostatnim punkcie posiedzenia. W dzisiejszym 

posiedzeniu uczestniczą zaproszeni goście, dlatego też proponuję najpierw omówienie 

zagadnień, które przedstawią goście.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Kazimierz Sproski, poddał pod 

głosowanie wniosek radnej Marii Kądziołki. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, zgłosił formalny wniosek, by do wspólnego porządku obrad komisji dodać, punkt 

„Informacja na temat profilaktyki zdrowotnej w szkołach”, uzasadniającym tym, iż 

jest to temat ważny dla obydwóch komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Kazimierz Sproski, poddał pod 

głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji ZPSiR Adama Smołuchy. Wniosek został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Po przegłosowaniu zmian w porządku posiedzenia połączonych Komisji: 

Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny 



Przewodniczący Komisji OKiS przedstawił i poddał pod głosowanie niżej 

przedstawiony porządek posiedzenia połączonych Komisji: 

 

1.  Informacja na temat działalności klubów sportowych oraz współzawodnictwa 

sportowego szkół Gminy Brzesko.  

2. Przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji.  

3. Informacja na temat profilaktyki zdrowotnej w szkołach.  

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, przez członków obydwóch 

Komisji. 

 

Ad.1 Informacja na temat działalności klubów sportowych oraz 
współzawodnictwa sportowego szkół Gminy Brzesko. 
 
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przygotował szczegółową informację, którą 

przekazał radnym na piśmie. (stanowi załącznik do protokołu). Następnie przybliżył i omówił 

temat, po czym poprosił o zadawanie pytań. 

  

Przewodniczący Komisji OKiS Kazimierz Sprosi - Wydział EKiS robi wszystko by 

każde dziecko znalazło swoją „działkę” w każdej dyscyplinie sportu dla dziewcząt i chłopców, 

lecz chodzi o tzw. punktację. Jak się obserwuje w szkołach zawody, to te wszystkie zawody 

obsługuje ściśle określona grupa osób, jest to około 30 osób w szkole, żeby osiągnąć sukces. 

Nie ma możliwości szkoła w Sterkowcu, żeby rywalizować ze szkołą Nr 2 lub Nr 3 w Brzesku, 

jest to stosunek jeden do dziesięciu, rywalizacje ta jest zachwiana jeżeli chodzi o tzw. „fair 

play”. W dawnych czasach planowano zmienić punktację według współczynnika liczbowego 

szkoły. Uważa, że przeszedł już dużo zmian w punktacjach, lecz najmilej wspomina ten okres, 

gdzie szkoły deklarowały się, że np. wybrani uczniowie rywalizują w wybranych dyscyplinach 

gier zespołowych. Problem jest taki, że jednych i tych samych dzieci daje się na zawody, a te 

dzieci tracą edukację, rodzice się niejednokrotnie sprzeciwiają temu. Uważa, że punktacja jest 

potrzebna, ale czy aż takim kosztem?! 

  

Radna Halina Mrówka, uważa, że przyczyną również jest ambicja nauczyciela, ponieważ 

tworzy presję na uczniu. A jak wiadomo, każdy nauczyciel chce czym się pochwalić.  

 

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że tą sprawę można w sposób dwojaki rozumieć: 

jeśli nauczyciele będą stać na sali i czekać, które dzieci wyjdą sobie na boisko zagrać no to 

który lepszy, czy ten który siedzi w szkole, czy ten który chce po zawodach jeździć.  



Radny Franciszek Brzyk, dodał, że z tego co pamięta to szkoły miały gdzieś zapisane kto 

może reprezentować szkołę, na pewno uczeń który ma problemy w nauce, złe zachowanie nie 

powinien reprezentować szkołę w rozrywkach. Do tej pory czasem słyszę, że uczeń który jest 

zagrożony, że nie przejedzie mówi, że jedzie na zawody. Takie zawody powinny być dla ucznia 

który uczy się poprawnie, nie ma zagrożeń, zachowanie dobre, powinien być również 

reprezentantem szkoły, a to powinno wpływać pozytywnie na jego ocenę z zachowania. Na 

etapie szkolnym powinno być to wyważone, ten który sobie nie radzi nie powinien brać 

udziału musi być przede wszystkim aspekt wychowawczy.  

 

Przewodniczący Komisji OKiS Kazimierz Sproski, przedstawił sprawę dotyczącą 

środków finansowych na kluby i stowarzyszenia w Gminie Brzesko poprzez różne programy  

i fundusze. 

  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że część klubów czasem nie zdają sobie sprawy  

z pewnych rzeczy, większość to są działacze-pasjonaci, którzy mają jakieś hobby, czy nie 

warto pomyśleć aby w jakiś sposób pomóc w tym temacie.  

 

Przewodniczący Komisji OKiS Kazimierz Sproski dodał, że był w komisji, która 

zajmowała się przydzielaniem środków. Każdemu mówiono, żeby się zgłosili osobiście do 

mnie, ja wszystkim wytłumaczę, gdzie może sięgnąć po środki, jak dotąd nie zgłosił się nikt.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam Smołucha 

poinformował, że każda taka działalność stowarzyszeń i klubów oparta jest działalności 

społecznej, więc trudno jest wymagać od tych ludzi, żeby oni poświęcali tak dużo czasu,           

a poświęcają już bardzo dużo na to, żeby wprowadzić tą działalność z młodzieżą. Powinno być 

tak, że w stosunku do tych stowarzyszeń i klubów, powinna być skierowana pomoc 

instytucjonalna. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwa razy w roku osoba która zajmuje się 

sportem w Urzędzie zorganizowała spotkanie i przekazywała informację do szefów klubów, 

stowarzyszeń. Uważa, że dużo klubów  stowarzyszeń straciło dotację bądź zrezygnowało, 

ponieważ nie miało sprawozdania, a co jest wynikiem braku informacji w tym temacie. 

   

Radny Franciszek Brzyk - sprawozdanie finansowe jest obligatoryjne, w internecie jest 

aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stornie, tam jest aktualizacja. 

Gmina nie może udzielać dotacji i sama sobie prowadzić całej buchalterii, udziela dotacji 

klubom, stowarzyszeniom, one rozliczają się. Było by możliwe, np. żeby gmina udostępniła 

lokal a wniosek, który byśmy chcieli podjąć nie może pójść na pewno do Burmistrza i do 

Gminy w tej sprawie.  



Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam Smołucha 

chciałabym, aby ta pomoc była na zasadzie doradztwa tym klubom i stowarzyszeniom.  

 

Radny Franciszek Brzyk był kiedyś taki wniosek, żeby na przykład wydział, w którym 

pracuje Pan Rafał Najdała, wspomagała działalność przy składaniu różnego rodzaju 

wniosków o dotacje. Wsparcie przede wszystkim organizacyjne w zakresie doradztwa.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że doradztwo jest cały czas, sam 

zachęcam prezesów klubów, stowarzyszeń w tym, żeby przychodzili. Jeśli organizacje się 

zwracają z pomocą, to mają udzieloną pomoc. Wiadomym jest, że pracownicy nie wykonają 

za nich wniosków. Jeśli ktoś chce działać w stowarzyszeniu, to ma również obowiązki. Zawsze 

pracownicy udzielają i udzielą pomocy, doradzą, sprawdzą, ale pewne rzeczy stowarzyszenie 

musi podjąć. Jest grupa stowarzyszeń, które się angażują i są również takie które się mniej 

angażują. Jakieś dwa lata temu, zorganizowaliśmy szkolenie ponieważ stowarzyszenia 

narzekały na sprawy związane z rozliczeniami, dokumentami które muszą składać. Okazało 

się, że na szkoleniu które sfinansowaliśmy i zorganizowaliśmy przyszło kilka osób.  

 

Radna Ewa Chmielarz,  dodała, że jeśli chodzi o stowarzyszenia to zajmuje się tym 

starostwo, jest komórka utworzona i nie ma problemu, żeby zasięgnąć informacji w każdym 

temacie, są również szkolenia z których można skorzystać.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, kluby sportowe miały kiedyś problem  

ze statutami, pomogliśmy im odpowiednio napisać statuty, Pan Sekretarz opracował  

i przygotował zasady przydzielania pieniędzy, są one w miarę jasne. Staramy się, żeby 

pomagać wszystkim stowarzyszeniom, czasem jest taka sytuacja, iż w jednym roku jedni 

dostaną więcej drudzy mniej środków. Burmistrz dodał, że działania niektórych klubów się 

dublują, pasowałoby, aby kluby same między sobą się kontaktowały. Chodzi o to, by nie 

organizowały takich samych form, na przykład jeśli chodzi o wypoczynek letni. Pieniądze są 

również w innych jednostkach, nie tylko w gminie, są stowarzyszania na poziomie 

województwa, które mają środki.  

 

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że można było by sformułować wniosek  

w kierunku umieszczenia najważniejszych informacji do. Klubów i stowarzyszeń na stronie 

internetowej. 

  

 

 



Komisje wypracowały następujący wniosek:  

Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o umieszczenie na stronie internetowej informacji 

w zakresie możliwości wspierania dofinansowywania klubów sportowych i stowarzyszeń 

Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji. 

 

Przewodniczący Komisji OKiS Kazimierz Sproski, poinformował, że Naczelnik 

Wydziału EKiS Józef Cierniak, przygotował na piśmie terminarz wypoczynku letniego 

podczas wakacji organizowane przez szkoły. Dodając, że więcej na temat wypoczynku 

organizowanych przez stowarzyszenia oraz kluby ma Pani Reneta Pabian, która przygotuje na 

sesję czerwcową krótką informację. Zapytał czy są pytania?- pytań brak.  

(Materiał stanowi załącznik do protokołu).  

 

Opinia : 

Komisje zapoznały się z informacją na temat działalności klubów sportowych oraz 

współzawodnictwa sportowego szkół Gminy Brzesko oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży    

w czasie wakacji. 

 

Ad. 3.   Informacja na temat profilaktyki zdrowotnej w szkołach.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, przedstawił zaproszoną osobę: Panią Małgorzatę Urbaniak - Ostrykiewicz, która 

jest naczelną pielęgniarką SP Z.O. Z w Brzesku. W swoim zakresie zajmuje się higieną szkolną  

i w tym temacie dziś na posiedzeniu przygotowała dla Państwa informację.  

 

Pani Małgorzata Urbaniak - Ostrykiewicz, przedstawiła opracowaną na piśmie 

informację w zakresie działalności gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej w szkołach. Sprawozdanie na piśmie otrzymali wszyscy członkowie 

poszczególnych komisji. (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).  

 

Przewodniczący Komisji OKiS Kazimierz Sproski, odczytał wniosek, który został 

wypracowany na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu w dniu 13 maja 2011r  

w sprawie zwiększenia ilości dyżurów pielęgniarek szkolnych oraz stomatologów w szkołach 

na terenie Gminy Brzesko.  

Radna Maria Kądziołka, uzupełniła, że wniosek powstał podczas dyskusji z dyrektorami 

szkół oraz pedagogami. Na posiedzeniu tym otrzymaliśmy informację, że pielęgniarki 

przebywają w szkołach bardzo krótko, a taka sytuacja powoduje to, że dzieci nie mają 



zapewnionej opieki pielęgniarskiej, na poziomie wystarczającym dla zapewnienia im 

bezpieczeństwa. W ubiegłej kadencji przeznaczyliśmy środki finansowe na urządzenie               

i wyposażenie dwóch pięknych szkolnych gabinetów stomatologicznych, które w tym 

momencie stoją puste i wynika z tego, że pieniądze wyrzuciliśmy w błoto, tak być nie może, 

jest to po prostu niedopuszczalne.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, opieka zdrowotna w szkołach, na naszych oczach zostaje w pewien sposób 

rozmontowywana. Najpierw zniknęli lekarze ze szkół, w tym roku w wyniku postępowań 

konkursowych Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie podpisał umowy na 

świadczenie z zakresu stomatologii w żadnych ze szkół z terenu małopolski, więc to niestety 

jest problem systemowy i my nie mamy kontaktu na prowadzenie leczenia stomatologicznego 

w gabinetach szkolnych. Rzeczywiście te gabinety zostały wyposażone i odremontowane  

w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Nowe urządzenia 

zostały zakupione one nigdy nie zostaną uruchomione. Małopolski fundusz wymaga, żeby ten 

gabinet był czynny 3 razy w tygodniu i raz popołudniu, posiadał RTG, był zatrudniony 

stomatolog na pół etatu, podjazd dla niepełnosprawnych, a więc żaden podmiot nie był  

w stanie sprostać tego rodzaju wymagań, a te wymogi dla szkół są absurdalne. Jedynym 

świadczeniem w zakresie profilaktyki stomatologicznej jest lakowanie zębów.  

 

Radny Jarosław Sorys, brak dostępności gabinetów w szkołach jest wielkim problemem, 

najważniejsza jest profilaktyka stomatologiczna zaczynając od szkoły podstawowej.  

 

Radny Franciszek Brzyk, zapytał, czy można było by dać więcej środków, żeby 

przynajmniej te dwa gabinety działały i spełniały te dodatkowe wymogi? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, można zlecić rentgena 

dziecku w szpitalu, który taki sprzęt posiada, jeśli powierzchniowo i sprzętowo spełnia 

wymogom oraz personalnie to może być dopuszczone, to jest kwestia tylko i wyłącznie 

odpowiedniego kontraktu, podmiot który się stara zapewnia i oświadcza się, że ma RTG  

w innym miejscu, to tak może być. Przewodniczący dodał, że SP Z.O.Z powinien wystąpić  

z wnioskiem, aby dostać kontrakt dzieci do 18 lat w tych dwóch gabinetach. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, my mamy kontrakt na stomatologię młodzieży do lat 18, ale u siebie w swojej 

głównej placówce. Złożyliśmy wniosek na również te gabinety stomatologiczne w szkołach 

przy czym ten wniosek nie przeszedł dlatego, że myśmy nie byliśmy w stanie pokazać 



stomatologa i płacić, żeby on siedział w tym gabinecie a każdy gabinet musi spełniać warunki 

umowy, a warunek umowy jest taki, że mamy 3 razy w tygodniu po 4 godziny i raz w tygodniu 

popołudniu. Dlatego na poziomie już postępowania konkursowego niestety, wniosek na te 

gabinety nie spełniał wymogów. Żadna szkoła w Małopolsce nie ma gabinetu 

stomatologicznego, ponieważ nie ma nawet takiej wielkiej szkoły w Małopolsce, żeby był tam 

stomatolog i 3 razy w tygodniu leczył dzieci. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, czyli nie ma takiej 

wielkiej szkoły, którego opłacało by zatrudnić minimum na pół etatu, na 15 godzin 

tygodniowo.  

 

Radna Maria Kądziołka, technicznie jest to do załatwienia.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk warunki mamy, mamy 

dwa odnowione i wyposażone gabinety, mamy już pierwszy krok, teraz jest kwestia drugiego- 

żeby się opłaciło pół etatu ze świadczeniem dla dzieci i młodzieży do lat 18. Dyrektorzy dadzą 

informację rodzicom, czy się zgadzają czy nie.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, Prezes NFZ musi podjąć decyzję, w której wyrazi zgodę Dyrektorowi Działu 

Małopolskiego NFZ, na podpisanie umowy niezgodnej z warunkami i zarządzenia dot. 

warunków udzielania świadczeń. Tylko Prezes może podjąć takie działania, decyzje. Według 

niego, należy wystąpić i mówić o tym, że to jest problem. Stwierdził, że Rada Miejska powinna 

wystąpić z apelem lub uchwałą w tej sprawie, deklarują się że stworzy taki projekt uchwały na 

najbliższą sesję RM.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, po dyskusji i analizie przestawił następującą opinię i przedstawił wypracowany 

wniosek i poddał je pod głosowanie:  

 

Komisje zapoznały się z informacją na temat profilaktyki zdrowotnej w szkołach 

na terenie Gminy Brzesko i podjęły następujący wniosek:  

- Komisje wnioskują o podjecie działań mających na celu uruchomienie 

gabinetów stomatologicznych celem zapewnienia świadczeń stomatologicznych 

dzieci i młodzieży z Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

 



Radna Maria Kądziołka, zapytała co ze sprawą pielęgniarek szkolnych?, musimy również    

i w tej sprawie podjąć radykalne kroki. Nie może być tak, że w szkołach nie ma pielęgniarek, 

albo są tylko kilka godzin w tygodniu.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, w większości szkół na terenie gminy prowadzi SP Z.O.Z, nasze średnie przydziały 

dla pielęgniarek są dużo mniejsze niż to wynika z tych norm.  

 

Radna Maria Kucia, poinformowała, że problem wynikł podczas dyskusji z dyrektorami  

i pedagogami podczas komisji majowej: chodzi o to, że np. pielęgniarka w danej szkole jest 

tylko w poniedziałek, a co się dzieje we wtorek lub środę?!  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, to jest wszystko działalność finansowana ze środków publicznych, wiadomo, że 

pielęgniarka również ma etat, musi dostawać wynagrodzenie - my się posługujemy tym co 

otrzymujemy zewnątrz. Nie jesteśmy w stanie zorganizować opieki w taki sposób, żeby  

w każdej szkole dzieci miały opiekę 5 dni w tyg. była pielęgniarka. 

  

Radna Maria Kądziołka – jest to niepoważne, żeby pielęgniarki nie było w szkole. Czy jest 

możliwość wystąpienie do Prezesa NFZ o odstąpienie, zmianę warunków i zwiększenie ilości 

godzin dla pielęgniarek w naszych szkołach, tak, aby w szkole przez 8 godzin dziennie była 

ona obecna? 

  

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, uważam, że głoś Rady Miejskiej w Brzesku kompletnie nie będzie miał 

znaczenia, bo to jest kwestia polityczna, rozgrywek politycznych. Wiadomym jest, że naszego 

państwa nie stać. Trzeba zracjonalizować kwestię opieki pielęgniarskiej, profilaktyki,  która 

ma istotne znaczenie zdrowotne. 

  

Radna Maria Kądziołka, nie da się zracjonalizować zdarzeń losowych jakie mogą wystąpić 

w szkole, to są dzieci, każde dziecko ma prawo pobiegać, poskakać. Nie możemy podchodzić 

tak do tego. Jeśli dziecku coś się stanie, to musimy wzywać pogotowie, bo nie ma na miejscu 

pielęgniarki. Czy jest szansa, aby wystąpić do Ministra o odstąpienie od wymogów, które 

dotyczą liczebności.  

 



Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam 

Smołucha, jest możliwość. W poprzedniej kadencji również apelowaliśmy do posłów              

w nieco innej sprawie, nie wiele się to zdało.   

 

Radna Maria Kądziołka - jeśli nie będziemy się odzywać, nie będziemy pokazywać 

problemów, to będzie jednoznaczne z akceptacją tego co się dzieje. Proponuję, abyśmy 

wypracowali również wniosek w sprawie pielęgniarek, nie akceptujmy tego co jest złe i naraża 

nasze dzieci. Niech Rada Miejska w Brzesku, będzie jedną z tych Rad, które występują               

i walczy o dobro dziecka. 

  

Po dyskusji i analizie problemu Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej 

i Rodziny Adam Smołucha przedstawił wypracowany wniosek oraz poddał go pod 

głosowanie:  

Komisje wnioskują do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o przygotowanie  

apelu skierowanego do parlamentarzystów ziemi małopolskiej w kwestii 

podjęcia przez nich działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach 

poprzez podjecie takich rozwiązań prawnych, aby w placówkach szkolnych,         

w czasie zajęć szkolnych miały one zapewnioną opiekę pielęgniarek oraz 

lekarzy. Głosowano jednogłośnie. 

 

Ad. 4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury  

i Sportu oraz Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny.  

 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski poddał pod głosowanie przyjęcie protokół 

z posiedzenia komisji z dnia 13 maja, 31 maja oraz 6 czerwca  2011r.  

Protokół z dnia 13 maja 2011 roku – protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Protokół z dnia 31 maja 2011 roku – protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Protokół z dnia 6 czerwca 2011 roku – protokół został przyjęty jednogłośnie. 

/głosowali członkowie Komisji Oświaty Kultury i Sportu/; 

 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  

i Rodziny.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, poddał pod głosowanie przyjęcie protokół     

z posiedzenia komisji z dnia 19 maja 2011r.  

Protokół z dnia 19 maja 2011 roku – protokół został przyjęty jednogłośnie. 

/głosowali członkowie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny/.  

 



Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski odczytał pismo od Zarządu OSP Brzesko  

w sprawie zakupu samochodu strażackiego.  

 

Radna Halina Mrówka, uważa, że powinno się podjąć wniosek, aby znaleźć środki o zakup 

samochodu strażackiego, ponieważ z własnych doświadczeń wie, że działają na terenie, 

bardzo się udzielali w czasie powodzi i powinno się pomóc.  

 

Radna Maria Kądziołka – zdarzenia związane z ostatnia powodzią pokazały, jak potrzeba 

i niezbędna jest pomoc ochotników z OSP. To oni pomagali mieszkańcom i pierwsi stanęli do 

walki z żywiołem. Ale żeby pomagać trzeba mieć czym pomagać, dlatego uważam, że 

koniecznie powinniśmy pomóc w zakupie samochodu.  

 

Po dyskusji i analizie został podjęty następujący wniosek: 

Po zapoznaniu z pismem Prezesa Zarządu OSP Brzesko Pana Jana Kasprzyka      

w sprawie zakupu samochodu strażackiego komisje wnioskują do Burmistrza 

Brzeska o pozytywne załatwianie powyższego wniosku.  Głosowano 9 za,                 

1 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski odczytał zaproszenie dla radnych na 

Festyn Rodzinny w Buczu, który odbędzie się 02.07.2011r do 03.07.2011r. od godziny 16:00.  

 

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski oraz 

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Adam Smołucha 

podziękowali wszystkim za udział i zamknęli wspólne posiedzenie.  

Posiedzenie trwało od godziny  12 00 do godziny  15 ²º. 

 
 

 
             Przewodniczący
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