P R O T O K Ó Ł Nr 35/2010
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu 23 k w i e t n i a 2010 roku .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg
załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła radna Apolonia Warzecha
Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia, który
członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Zwróciła się z pytaniem czy
do przesłanego porządku są uwagi członków komisji? Uwag brak. Poniższy porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2009-część wspólna
posiedzenia z Komisją Oświaty.
3. 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
26 marca 2010 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. Protokół
został przyjęty jednogłośnie.
Wspólna dyskusja z Komisją Oświaty Kultury i Sportu.
Radny Franciszek Brzyk, zwrócił uwagę na fakt, to aby przeprowadzić kwerendę gminy
Brzesko aby uzupełnić, tablicę pamięci o listę osób, którzy zginęli w obozach, na Wschodzie,
poprzez szkoły, parafie, aby uzupełnić tą listę. Kolejną sprawą, jaką przedstawił Radny, w
obliczu ostatniej tragedii, przechodząc po uroczystościach jakie miało miejsce w Brzesku,
zauważył, że tam gdzie zostały złożone wiązanki po Mszy za ofiary katastrofy na
Pl. Kazimierza znicze, a młodzież przychodziła tam po tym wydarzeniu, siadała, palili
papierosy- uważa, że w obliczu takich chwil, tragedii, oddaniu pamięci, czci powinno być
jedno konkretne miejsce.
Radny Adam Kwaśniak, zwrócił uwagę, iż jest przygotowywana taka tablica poległych na
Wschodzie, głównie ofiar Katynia, w tej chwili z Gminy Brzesko jest 30 nazwisk.

Radna Maria Kucia, uważa, że powinno być to ogłoszone w Kościołach przez Księży oraz
w szkołach.
Radny Adam Kwaśniak, podkreślił, że kiedy zbierali nazwiska osób ofiar Oświęcimia,
ogłoszone zostały w prasie, szkołach w mediach-zgłosiła się tylko jedna osoba, a kiedy tablica
została zamontowana wtedy nagle wszyscy przychodzili i zgłaszali.
Radny Franciszek Brzyk, uważa, że szkoły są zobligowane do tej działalności
wychowawczej, dodał, że sam przemarsz byłby na Placu Kazimierza, a samo złożenie
wiązanek symbolicznych odbyło by się pod tablicami, lub jednym konkretnym pomnikiem.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, ostatnio zgłosiła się osoba do Sołtysa Wsi Szczepanów,
przyniosła kartę przysłaną z PCK, która zginęła w Katyniu, chciała szukać kolejnych osób,
skontaktowali ją z Panem Jerzym Wyczesanym, gdyż on kompletuje takie rzeczy. Sekretarz
zgodził
się
z pomysłem Radnego Franciszka Brzyka o czczeniu w miejscu odpowiednim do tego, uważa,
że jest to interesujący pomysł aby było to w miejscu Grobu Nieznanego Żołnierza, ale
podkreślił, że być może po rewitalizacji Rynku, będzie również okazałe miejsce na płycie
Rynku.
Radny Adam Smołucha, poruszył temat, związany z katastrofą lotniczą 10 kwietnia 2010r,
uważa, że ta data na stałe wpiszę się w historię kalendarza w historii Polski, będzie to data,
która w różny sposób będzie upamiętniana, zapytał gdzie one u nas mogły by się odbywać i
nadać odpowiedni charakter tym uroczystością, dodał, że takim rozwiązaniem byłby Krzyż
Katyński, którego nie ma w Brzesku, dodał, że mógłby być postawiony na Słotwinie, lub pod
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Józef Kubas, po analizie i dyskusji
przedstawił wnioski oraz poddał je pod głosowanie:
· Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie kwerendy dotyczącej
osób,
które
zginęły
na
Wschodzie
(ofiar
stalinizmu)
o upamiętnieniu ich nazwisk na tablicach pamiątkowych.
Głosowano jednogłośnie.
· Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o ustawienie Krzyża Katyńskiego na
terenie miasta Brzeska w okolicy grobu Nieznanego Żołnierza.
Głosowano jednogłośnie.
Ad. 2
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2009-część wspólna
posiedzenia
z
Komisją
ds.
Zdrowia
Pomocy
Społecznej
i Rodziny.

Radny Adam Smołucha, stwierdził, że jeśli chodzi o wykonanie sprawozdania z wykonania
budżetu jest fantastyczne, przedstawił swoje uwagi dotyczące niedostatecznych środków
które, w kolejnych budżetach są przeznaczane na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia,
które są zapisane w ustawach o samorządach gminy oraz w innych ustawach o świadczeniach
zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, uważa, że kwoty które są
przeznaczane pomimo jego starań nic w tym względzie nic się nie zmieniło, ma nadzieję, że
w kolejnych latach ten problem w końcu zostanie dostrzeżony. Z punktu widzenia potrzeb
społecznych, które ma zapewnić gmina, sfera związana z ochroną zdrowia nie może być
traktowana w taki sposób jak to jest w budżecie, ponieważ nie jest w stanie zaspokoić
potrzeb, dodał Radny Adam Smołucha. Uważa, że gdyby gmina przeznaczała, 1/10 tych
środków, które przeznacza powiat na ochronę zdrowia, to było by widoczne w skali
wymiernej, czyli mogli by zrealizować jakieś zadania.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że zgadza się z tym co powiedział Radny
Adam
Smołucha,
odnośnie,
iż
te
środki
są
za
małe
w stosunku do, że jest to zadanie gminy, uważa, że jest to przyzwyczajenie od dawna
funkcjonuje w świadomości rządzących.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Józef Kubas, zapytał, że tej
wypowiedzi rozumie, że powiat w miarę realizuje i wywiązuje się z tych wszystkich
założeń?!
Radny Adam Smołucha, poinformował, że powiat w ostatnich latach wydał ogromne
pieniądze na ochronę zdrowia, dzięki powiatowi została zrealizowana największa inwestycja
w szpitalu, czyli modernizacja oddziału intensywnej terapii bloku operacyjnego, powiat
przeznaczył wkład własny ok. 500 tysięcy, dodał, że bez tego wkładu powiatu trudno było by
spiąć cały projekt, powiat również sfinansował utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
w tej chwili będzie realizował inwestycję budowy hospicjum, uważa, że ubiegłym oraz w tym
roku powiat dużo pomaga w inwestycjach.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, uważa, że w przyszłych latach będzie możliwe
zwiększenie finansowania służby zdrowia przez gminę, gdyż w tym momencie są
wykonywane duże prace wspólnie z powiatem np. na drogach powiatowych, gdzie gmina
pomaga powiatowi w wykonywaniu zadań powiatu, jeżeli te drogi powiatowe zostaną
doprowadzone do stanu dobrego to wtedy już będą wolne środki w gminie, które nie będzie
gmina już musiała inwestować i na pewno będzie można przesunąć. Dzięki temu powiat
oszczędza pewne środki, że gmina dokłada połowę.
Radny Adam Smołucha, uważa, że to jest pewna hipoteza, która wcale nie musi się spełnić,
choć stwierdził, że tego nie neguje.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, Apolonia Warzecha,
zapytała, czy odbyło się wspólne posiedzenie Pana Burmistrza i przedstawicieli Szpitala,
około końca pierwszego kwartału odnośnie opracowania zagospodarowana wokół szpitala?
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, odpowiedział, że nie odbyło się jeszcze takie spotkanie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, Apolonia
Warzecha, stwierdziła, że Komisja Zdrowia musi walczyć o te środki, trzeba na przyszłość
zwiększyć środki finansowe.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, Apolonia Warzecha,
przedstawiła wniosek oraz poddała je pod głosowanie:
· Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości zwiększenia
dotacji dla działalności Sp. Z. O. Z w Brzesku na cele inwestycyjne.
Głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas, Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej i Rodziny, Apolonia Warzecha, po dyskusji i analizie komisje podjęły
następujące wnioski:
Komisje przyjęły sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2009r.
Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas wraz
z Przewodniczącą Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Apolonią Warzechą,
podziękowali wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu.
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Posiedzenie komisji trwało od godziny 12 do godziny 13.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała
Joanna Szczepka
Przewodnicząca Komisji
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