
                                    P R O T O K Ó Ł  Nr   28/2009

z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i  Rodziny  Rady  Miejskiej  
w Brzesku odbytego w dniu   30  w r z e ś n i a    2009  roku .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie, wg 
załączonej  listy  obecności  do  protokołu.  Posiedzeniu  przewodniczyła  radna  Apolonia 
Warzecha Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia, 
który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie. Zwróciła 
się  
z pytaniem czy do przesłanego porządku są uwagi członków komisji? Uwag brak. W związku 
z  czym poddała pod głosowanie porządek posiedzenia.  Poniższy porządek został  przyjęty 
jednogłośnie : 

1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.
3. Wnioski komisji do budżetu na 2010 rok.
4. Analiza wniosków komisji za okres od czerwca 2008 do czerwca 2009r 
5. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  –  rozpatrzenie  pism  skierowanych  do  komisji, 

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Ad.  1
 Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha poinformowała,  że  protokół  
z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i  Rodziny  z  dnia  
29   lipca  2009  roku był  wyłożony  w  Biurze  Rady  Miejskiej  .  W  związku  
z czym  zapytała, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski. Członkowie komisji nie wnieśli 
uwag do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała  go pod głosowanie.  

Następuje głosowanie:
Protokół Nr 27/2009 z dnia 29  lipca  2009 roku został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.  2
Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.

Ad.  3
Wnioski komisji do budżetu na 2010 rok.



Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha poinformowała,  że  te  dwa  punkty  - 
informacja na temat wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku oraz wnioski 
komisji do budżetu na 2010 rok wiążą się ze sobą. Ponadto członkowie komisji otrzymali w 
formie pisemnej informację na temat wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2009 
roku.  Każdy radny miał  praktycznie  dużo czasu,  aby  dokładnie  zapoznać  się  z  przesłaną 
informacją. W tej sytuacji proponuje zadawać Pani Skarbnik Gminy pytania do informacji na 
temat  wykonania  budżetu,  jeśli  oczywiście  takie  są.  Następnie  Przewodnicząca  Komisji 
zwróciła się z pytaniem: Czy  będą nadal kontynuowane szczepienia przeciw meningokokom 
dzieci 6-cio letnich?

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Panią Przewodniczącą 
Komisji, że będą kontynuowane szczepienia ochronne, które koordynuje Powiat Brzeski. Jest 
to program dwuletni. Natomiast co do szczepień przeciw meningokokom grupy dzieci 6-cio 
letnich to należałoby się tutaj zastanowić, czy  zabezpieczać odpowiednie środki w budżecie 
na rok przyszły.

Radna  Maria  Kucia uważa,  że  szczepienia  przeciw  meningokokom  należy  nadal 
kontynuować. Jest to dla dobra tych małych mieszkańców gminy. Jest to już mniejsza obawa 
choroby.

Radny Adam Smołucha poinformował, że przesłanką szczepień  grupy dzieci 6-cio letnich 
było  to,  że  można  je  było  łatwo  zidentyfikować,  bo  są  to  dzieci  
w  przedszkolach  czy  też   w  klasach   tzw.  ”zerówkach”.  Natomiast  organizacyjne 
przeprowadzenie takiej akcji szczepień poza kalendarzem szczepień jest logistycznie trudne. 
Jest dużo pytań ze strony pracowników służby zdrowia. Jako SP ZOZ organizuje to w ramach 
własnych środków. Obciążeń z tym związanych jest dużo więcej. Cały proces pochłania dużo 
czasu, dużo spraw administracyjnych. To wszystko trzeba dokładnie udokumentować, że te 
szczepienia  zostały  wykonane.  Wydział  Edukacji  będzie  musiał  w tym roku  zebrać  listy 
dzieci  przeznaczonych  do  szczepienia  
i przedstawić do SP ZOZ w Brzesku. 

Radna  Mieczysława  Klimek poinformowała,  że  komisja  podjęła  wniosek  
o rozeznanie zasadności zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Brzesko do 
Przedszkola  w  Dąbrówce.  W  związku  z  tym  zwróciła  się  
z  pytaniem:  Czy  inne  gminy  też  dokonują  zwrotu  kosztów Gminie  Brzesko  jeżeli  są  w 
naszych przedszkolach takie dzieci?

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Panią radną, że Gmina 
Brzesko nie  ma obowiązku przyjmowania  dzieci  z  innych gmin.  Gmina  Brzesko nie  ma 
podpisanego porozumienia jeśli w naszych przedszkolach są dzieci z ościennych gmin. W 
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naszych przedszkolach takich dzieci jest niewiele ( 2-3). Porozumienie z Gminą Rzezawa jest 
na  zasadzie dobrowolności ale w Przedszkolu w Jodłówce jest 10 dzieci z Jasienia .

Radna Ewa Chmielarz zwróciła się z prośbą, aby wzorem poprzednich lat i w tym roku 
zabezpieczyć w budżecie Gminy Brzesko dotację dla Oddziału Położniczego i Wewnętrznego 
w wysokości po 5.000 złotych na prace remontowe węzłów sanitarnych.

Radna Maria Kucia poinformowała, że jest za tym aby przekazać środki dla wspomnianych 
przez Panią radną oddziałów naszego szpitala, ale trzeba również zmobilizować powiat i  inne 
gminy. To jest przecież zadanie powiatu.

Radny  Adam  Smołucha udzielił  wyjaśnień  Pani  radnej  Kuci,  że  powiat  również  dużo 
środków przeznacza na szpital. W tym roku jest zarezerwowana w budżecie powiatu kwota 
600.000 złotych na remont obiektów pralni w związku z przeniesieniem ze starego szpitala 
Oddziału Pulmonologicznego.  Na początku roku powiat  również  zagwarantował  środki  w 
wysokości  500.000  złotych  na  remont  Oddziału  Anastozjologi.  Natomiast  w  roku  2010 
zaplanowano rozpocząć prace inwestycyjne polegające na przebudowie placu wokół szpitala. 
Na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  przedstawił  projekt  architektoniczny 
zagospodarowania placu. Inwestycja ta jest też poniekąd uzależniona od pozyskania środków 
finansowych z innych gmin. Należy też podkreślić, że w tym roku z budżetu Gminy Brzesko 
szpital  otrzymał środki w wysokości  10.000 złotych na uruchomienie świetlicy dla  dzieci 
niepełnosprawnych i 14.000 złotych na remont traktu porodowego.

Radna Mieczysława Klimek podniosła temat dotyczący rozbudowy sali gimnastycznej przy 
Publicznej  Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku.  Poinformowała,  że  dzieci  na lekcji  WF 
oglądają film bo nie mają gdzie odbywać zajęć. Obecna sala jest bardzo mała. To jest skandal 
aby tak było,  a  teraz wchodzi  dodatkowo czwarta  godzina WF. Następnie  zwróciła  się  z 
pytaniem: Czy będzie rozpoczęta  bodowa windy dla  osób niepełnosprawnych w budynku 
Urzędu Miejskiego? Ponadto poinformowała,  że  na Komisji  Prawa Porządku Publicznego 
podjęty  został  wniosek  o  wprowadzenie  ulg  w  komunikacji  MPK  dla  osób 
niepełnosprawnych, jak on jest realizowany?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk udzielił  odpowiedzi  Pani  radnej 
informując, że został na budowę sali gimnastycznej złożony wniosek o dofinansowanie ale 
odpadł bo nie było dokumentacji. Obecnie dokumentacja jest gotowa i w przyszłym roku ma 
znowu być nabór na nowe wnioski. Następnie podniósł  kwestie dotyczące zakupu i montażu 
stojaków na rowery przy placówkach oświatowych, zwłaszcza przy szkołach wiejskich, oraz 
zakupu Unitu dla szkół.
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Odpowiedzi udzielili:  Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Panią radną Klimek, 
że budowa windy będzie realizowana, będzie też składany wniosek na dofinansowanie tego 
zadania z PEFRON. Natomiast Sekretarz Gminy Stanisław Sułek wyjaśnił Pani radnej, że 
wniosek  o  wprowadzenie  ulg  w  komunikacji  MPK  dla  osób  niepełnosprawnych  został 
skierowany do rozpatrzenia przez merytorycznego pracownika Urzędu Miejskiego.

Radny Adam Smołucha poruszył kwestie dotyczące nagród Burmistrza Brzeska. Dotyczy 
dzieci  najbiedniejszych  a  zdolnych,  które  nie  z  własnej  winy  są  gdzieś  na  marginesie 
społecznym. Umiera na przykład jeden z rodziców jedyny żywiciel rodziny, pozostaje sama 
matka, która ma na wychowaniu troje dzieci w wieku szkolnym, czy w takim przypadku nie 
powinno być jakiegoś wsparcia finansowego?

Radna Maria Kucia w nawiązaniu do wypowiedzi radnego poinformowała, że dla takich 
dzieci jest dotacja celowa z MOPS-u, nawet jeśli to kryterium dochodowe trochę przekracza.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie Gminy Brzesko na 
rok 2010 środków finansowych na następujące zadania:

1) na kontynuację szczepień przeciw meningokokom grupy dzieci 6-cio letnich,
2) na kontynuację szczepień ochronnych koordynowanych przez Powiat Brzeski,
3) na  dofinansowanie  remontu  Oddziału  Położniczego  i  Wewnętrznego  SP  ZOZ  w 

Brzesko w kwocie 10.000 złotych,
4) na zagospodarowanie otoczenia wokół szpitala w Brzesku, 
5) na zakup i montaż stojaków na rowery przy placówkach oświatowych, zwłaszcza przy 

szkołach wiejskich,
6) na zakup Unitu,
7) na  budowę  sali  gimnastycznej  przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  

Nr 3 w Brzesku,
8) na budowę windy przy budynku Urzędu Miejskiego.

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

Ad.  4
Analiza wniosków komisji za okres od czerwca 2008 do czerwca 2009r

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek poinformował członków komisji, że materiały doręczone 
zostały  na  piśmie  odnośnie  realizacji  wniosków  komisji,  w  związku   z  czym  prosi  o 
zadawania ewentualnie pytań lub zgłaszania uwag.
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Radna Maria  Kucia nawiązała  do odpowiedzi  na wniosek  komisji  odnośnie  dwukrotnej 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych w ciągu roku. Uważa, że takie podejście do sprawy, że 
BZK  przyjmie  odpady  gabarytowe  na  bazę  bezpłatnie,  a  mieszkaniec  sam  musi  sobie 
zapewnić własny transport gabarytów na bazę jest nie dobrym rozwiązaniem. Obawia się, że 
wszystkie te odpady będą wrzucane  w lesie, przy drogach i powstanie wielkie dzikie ich 
wysypisko.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk poinformował,  że  dlatego  właśnie 
trzeba utworzyć Straż Miejską, bo przez okres co najmniej 10 lat nikt tego nie pilnuje, nie 
dostał  nikt  żadnej  kary  za  rozbite  przystanki,  zdewastowane  kosze  itp.  Dlatego  kwestie 
porządkowe  powinny  być  rozwiązane,  bo  Urząd  Miejski  jednym  pracownikiem,  który 
praktycznie nie ma żadnych kompetencji nic nie zrobi. Dlatego jest za powołaniem Straży 
Miejskiej, za zamontowaniem fotoradarów itp.

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek informując, że w Bochni wpływy z 
mandatów pokrywają w 20 % koszty utrzymania Straży Miejskiej. Dlatego ma propozycję, 
aby na posiedzenie komisji zaprosić przedstawiciela Policji, Straży Miejskiej np. z Bochni, 
Prezesa  BZK  
i porozmawiać i temat rozeznać.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że takie rozmowy były 
już  na  komisji  podjęte.  Był  przedstawiciel  Policji,  Prezes  BZK  
i wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba powołać w Brzesku Straż Miejską. Organizowanie 
drugiego spotkania w tej kwestii nic nowego do sprawy nie wniesie.

Radna  Mieczysława  Klimek zwróciła  się  z  pytaniem:  Czy  nie  ma  możliwości,  aby 
zamontować  więcej  kamer?  Ponadto  zwróciła  się  z  pytaniem:  Jak  został  zrealizowany 
wniosek  na  temat  dostosowania  kierunków  kształcenia  młodzieży  w  szkołach 
ponadgimnazjalnych  do  aktualnych  potrzeb  rynku  pracy?  Jak  został  rozwiązany  problem 
dotyczący uzupełnienia  wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
Gminy Brzesko?

Odpowiedzi udzielili Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk informując Panią 
radną, że nie ma takiej możliwości. Policja nie ma więcej pojemności, nie są w stanie tego już 
przyjąć  i  przerobić.  Sekretarz  Gminy  Stanisław  Sułek  wyjasnił,  że  wniosek  odnośnie 
dostosowania  kierunków  kształcenia  młodzieży  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  do 
aktualnych potrzeb  rynku pracy  został  przekazany do  Powiatowego Urzędu Pracy,  celem 
podjęcia działań. Natomiast jeśli chodzi o program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
Gminy Brzesko to mimo rozpatrywania wielu wariantów nie udało się wskazać ostatecznej 
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lokalizacji pod budownictwo socjalne. Gmina Brzesko pod budownictwo komunalne posiada 
teren przy ulicy Partyzantów. W trakcie jest przygotowywana koncepcja, która posłuży do 
uzyskania WZiZT 

Radny  Adam  Smołucha w  związku  z  planowaną  zmianą  formy  obsługi  parkingów 
miejskich,  polegającą  na   wprowadzeniu  kart  parkingowych,  proponuje   zabezpieczyć  w 
budżecie roku 2010 środki finansowe na utworzenie Straży Miejskiej, której jednym z zadań 
byłby nadzór nad funkcjonowaniem parkingu.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujący wniosek i opinie: 
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji wniosków za 
okres od czerwca 2008 do czerwca 2009 r.

W  związku  z  planowaną  zmianą  formy  obsługi  parkingów  miejskich,  polegającą  na 
wprowadzeniu  kart  parkingowych,  komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o 
zabezpieczenie od 1 stycznia 2010 r. środków finansowych na utworzenie Straży Miejskiej, 
której  jednym  z  zadań  byłby  nadzór  nad  funkcjonowaniem  parkingu.  Wniosek  został 
przegłosowany jednogłośnie.

Ad.  5
Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  –  rozpatrzenie  pism  skierowanych  do  komisji, 
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że posiada informacje, iż 
jest potencjalny najemca, który chce na Placu Kupieckim wynajęć lokal na małą gastronomię 
i  ten  przyszły  najemca  wystąpił  już  prawdopodobnie  do  Burmistrza  Brzeska  o  wydanie 
zezwolenia na sprzedaż piwa. Nie wie jak do sprawy podejdzie Burmistrz, ale gdyby wydał 
zezwolenie  to  będzie  to  ze  szkodą,  zważywszy  na  fakt,  że  wszyscy  wiedzą  jaka  grupa 
lokatorów mieszka w budynku socjalnym na parterze.

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha ponownie powróciła do sprawy dotyczącej 
zgłoszenia uwag i propozycji do Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata  2009  –  2015.  Poinformowała,  że  sprawa  jest  już  po  terminie,  ale  rozmawiała  z 
pracownikiem Starostwa Powiatowego w Brzesku i uzyskała informacje, że żadna gmina w 
powiecie brzeskim nie zgłosiła wniosków do tego programu. Pani Dyrektor SP ZOZ złożyła 
wnioski, które są realizowane. 

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja powtórnie zapoznała się z pismami Starosty Brzeskiego z dnia 20 lipca 2009 oraz 
Sekretarza  Gminy  z  dnia  22  lipca  2009  r  dotyczącymi  zgłoszenia  uwag  i  propozycji  do 
Małopolskiego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na  lata  2009  –  2015.  Uwag, 
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spostrzeżeń  i  propozycji  komisja  nie  podjęła  ze  względu  na  krótki  okres  czasu  i  bardzo 
obszerny  materiał  
w przedmiotowej sprawie.

Następnie  Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha zapoznała  
z  treścią  pisma  w  sprawie  utworzenia  w  Brzesku  świetlicy  dla  dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i 
Rodziny Apolonia Warzecha podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Posiedzenie trwało od godziny 1000 do godziny 1300 .

  Protokołowała                                                                

   inspektor
Bogumiła Łanocha

  
Przewodnicząca Komisji

Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
          Rady Miejskiej w Brzesku 

                                    
                                                                                      Apolonia Warzecha 
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