P R O T O K Ó Ł Nr 18/2008
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 19 w r z e ś n i a 2008 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. Poniższy porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną.
3. Analiza sprawozdania z wykonana budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku.
4. Propozycje wniosków komisji do projektu budżetu na rok 2009.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą
sesję Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu b. , rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji.
Ad 1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że protokół z posiedzenia
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13 sierpnia 2008 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 .
Ad 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną .
Pani Renata Pabian pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła szczegółowo gminny system
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013 wg załącznika do protokołu.
Poinformowała, że w roku 2008 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Brzesko środki
finansowe na szczepienia ochronne przeciwko meningokokom dla dzieci grupy sześcioletniej,

jak również dopisano w gminnym systemie punkt 13”zakłady opieki zdrowotnej” jako
współrealizatorzy tego programu.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha przypomniała członkom komisji , że
przedmiotowy program gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną był
bardzo szczegółowo omawiany na posiedzeniu naszej komisji w dniu 1 października 2007
roku. Komisja wówczas zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie ten program. Dlatego
zwróciła się z pytaniem, co za przyczyna była tego, że ten program nie został przyjęty na sesji
Rady Miejskiej do dnia dzisiejszego ?
Pani Renata Pabian pełnomocnik ds. profilaktyki udzieliła wyjaśnień informując, że
faktycznie program nie został przyjęty uchwałą, ponieważ nie wiadomo było czy środki
finansowe na szczepienia ochronne będą zabezpieczone w budżecie. Pan radny Adam
Smołucha pilotuje całą sprawę szczepień ochronnych.
Radna Mieczysława Klimek poinformowała, że na posiedzeniu komisji w październiku było
tak powiedziane, że cena szczepionek miała być negocjowana i myślę, że dlatego ten temat
odciągnął się w czasie.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha wyjaśniła, że komisja miała dokładną
informację na temat ilości dzieci sześcioletnich i przyjęła wówczas koszt szczepień - powyżej
średniej ceny jednej szczepionki. Poinformowała, że oficjalna delegacja, w której brała udział
na Węgry powróciła i obecnie trwają pewne prace i negocjacje związane z wymianą osób
niepełnosprawnych
i młodzieży szkolnej. Na pewno na takie przedsięwzięcie potrzebne będą środki finansowe.
Wszystko jeszcze jest w tzw. ”zalążku” . Na takie zadanie są środki z unii i taki wniosek
składają Węgrzy. Obecnie piszemy raport z tego wyjazdu i w terminie późniejszym
zapoznamy z nim Radę Miejską.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że te wyjazdy należy trochę
usystematyzować. Natomiast jeśli chodzi o środki finansowe to problemu na pewno nie
będzie. Poleciłem Sekretarzowi Gminy trochę przemodelować wydatkowanie środków
finansowych z funduszu alkoholowego. Te środki, przez niektóre stowarzyszenia nie są nieraz
właściwie wykorzystywane. Dlatego należy określić jasno zasady wydatkowania tych
środków.
Pani Renata Pabian pełnomocnik ds. profilaktyki poinformowała, że Pan Burmistrz
Tyrkiel przekazał jej sprawozdanie ustne z pobytu na Węgrzech. Spotkanie w tej sprawie
odbędzie się we wtorek i pewne kierunki działania odnośnie wymiany osób
niepełnosprawnych oraz sposób wydatkowania środków finansowych zostaną wypracowane.
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Po analizie i dyskusji komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia i
realizacji „Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 20082013” .
Ad 3.
Analiza sprawozdania z wykonana budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2008
roku.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku. Poinformowała, że dochody za I półrocze 2008 roku
wykonane zostały na poziomie 51,96 % w tym dochody majątkowe na poziomie 21,84 %, a
dochody bieżące na poziomie 54,02 %. Łącznie dochody na plan 73 609 202,85 złotych
wykonane zostały w wysokości 38 249 518,77 złotych. Wydatki budżetowe na plan
80 680 502,85 złotych wykonane zostały w wysokości 32 166 472,91 złotych czyli na
poziomie 39,87%. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym za I półrocze
2008 roku wykonane zostały w wysokości 151 232,17 złotych, co stanowi 2,11 %.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że bardzo cieszy go fakt,
że ta realizacja budżetu Gminy Brzesko przebiega tak prawidłowo. Osobiście oceniam jego
realizację bardzo dobrze.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha w nawiązaniu do wykonania budżetu za I
półrocze 2008 zwróciła się z pytaniem, jak na dzień dzisiejszy został zrealizowany zakup
samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – w budżecie zabezpieczono 120 000 złotych na
zakup takiego samochodu ?
Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła odpowiedzi informując, że będzie sporządzana
umowa pożyczki. Straż sama będzie sobie zakupywać samochód, ponieważ zwolniona jest z
podatku VAT, a Urząd Miejski musiałby zapłacicie dodatkowo 20 % tego VAT-u. Będzie to
pożyczka dla Straży Pożarnej w Jadownikach i Wokowicach .
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że w budżecie jest zadania
„dotacja dla Dni Zdrowia” – poprosiła Panią Skarbnik Gminy o szersze informacje w tym
temacie.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła wyjaśnień odnośnie dotacja w wysokości 5 000
złotych, która przeznaczana jest na Dni Zdrowia.
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Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informacje o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku.
Ad 4.
Propozycje wniosków komisji do projektu budżetu na rok 2009.
Członkowie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny złożyli następujące wnioski do
budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 :
• Kontynuację szczepień ochronnych przeciwko meningokokom grupy dzieci
sześciolatków,
• Zorganizowanie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej,
• Kontynuacja wymiany osób niepełnosprawnych i młodzieży szkolnej z miast
partnerskich.
Po analizie komisja podjęła następujący wniosek :
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie Gminy Brzesko na
rok 2009 środków finansowych na następujące zadania :
• Kontynuację szczepień ochronnych przeciwko meningokokom grupy dzieci
sześciolatków,
• Zorganizowanie gabinetu dentystycznego w Szkole Podstawowej,
• Kontynuacja wymiany osób niepełnosprawnych i młodzieży szkolnej z miast
partnerskich.
Wniosek głosowano jednogłośnie .
Ad 5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą
sesję Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu b. , rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji.
•

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2008-2012.

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha przypomniała wniosek jaki komisja w
sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko
na lata 2008-2012 podjęła na swoim posiedzeniu w dniu 20 czerwca br. cytat” Komisja
zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2008-2012.
Jednocześnie wnioskuje o uzupełnienie w/w projektu uchwały o :
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1) wskazanie lokalizacji budownictwa socjalnego i komunalnego,
2) uwzględnienie nakładów inwestycyjnych na ten cel ponoszonych przez Gminę w
poszczególnych latach (2008 – 2012)
Po uzyskaniu powyższych informacji komisja ponownie powróci do analizy przedmiotowego
projektu uchwały. Głosowano jednogłośnie koniec cytatu. Następnie odczytała odpowiedź
Burmistrza Brzeska na przedmiotowy wniosek cytat” Ze względów formalno-prawnych
ustalenie lokalizacji budownictwa socjalnego i komunalnego nie może nastąpić w trybie
przedmiotowego programu. Powinno ono być dokonywane w trybie określonym przepisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane.
Odnośnie uwzględnienia nakładów inwestycyjnych na ten cel, ponoszonych przez Gminę
Brzesko w poszczególnych latach (2008-2012) należy zwrócić uwagę, że problem ten ma
ścisły związek z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Z istoty programu wynika
jego ramowy i ogólny charakter, a informacje, o które wnioskuje komisja będą mogły zostać
ujęte w każdej chwili, jeżeli tylko będą się rysowały możliwości ich realizacji” koniec cytatu.
Małgorzata Serafin inspektor w Wydziale GGMK poinformowała, że ustawa z dnia 21
czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego nakłada obowiązek na Radę Miejską uchwalenia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”, opracowanego na co najmniej 5
kolejnych lat. Przedstawiony program ma służyć za podstawę do optymalnego planowania,
realizacji i modernizacji zasobu komunalnego gminy. Ma być pomocny do tworzenia założeń
niezbędnych do zwiększenia efektywności gospodarowania nieruchomościami – wyższej
jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników i dalszej poprawy współpracy pomiędzy
mieszkańcami a Urzędem Miejskim. Ma być również pomocny przy rozstrzyganiu o kierunku
prowadzenia polityki sprzedaży zasobów komunalnych, przy ustalaniu wysokości środków
budżetowych potrzebnych do realizacji założonych celów, a także do uchwalania zasad
polityki czynszowej.
Radna Maria Kucia poinformowała, że informacja w sprawie, że Gmina buduje mieszkania
socjalne zawsze będzie budzić konflikt i sprzeciw społeczny. Dlatego nasuwa się pytanie, czy
nie należy pomyśleć o tym, aby taka informacja poszła do społeczeństwa, że budujemy
budynek socjalno-komunalny ( 25 mieszkań komunalnych plus 5 socjalnych). Przy takim
układzie ci mieszkańcy mimo wszystko rozproszą się i wtedy ten opór społeczeństwa będzie
mniejszy. Tak postanowiliśmy na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Naczelnik Wydziału GGMK Józef Makuch poinformował, że tutaj mamy dwa rodzaje
lokatorów, jeśli chodzi o budownictwo socjalne. Dlatego należy pomyśleć o budownictwie
tanim, dla lokatorów biednych ale uczciwych. Takie budownictwo powinno być wyposażone
w ogrzewanie piecowe, w komórki przydomowe, po prostu w najtańsze media .
Przedmiotowy projekt uchwały można przecież w każdej chwili zmienić wprowadzając
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odpowiednie zmiany. Ten projekt uchwały, który obecnie omawiamy jest takim projektem
kierunkowym.
Po analizie i dyskusji komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2008-2012.
Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji :

• Pismo Pana Artura Siudzińskiego zam. Okulickiego 32c z dnia 22 sierpnie
2008 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do ujęcia w budżecie na
rok 2009 realizacji budowy ulicy Jana Pawła II ,
• Pismo -apel Starosty Strzeleckiego z dnia 05 września 2008 roku w sprawie
pomocy finansowej dla ofiar trąby powietrznej w powiecie strzeleckim .
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się z następującymi pismami :
• pismem Pana Artura Siudzińskiego zam. Okulickiego 32c w sprawie podjęcia
działań zmierzających do ujęcia w budżecie na rok 2009 realizacji budowy
ulicy Jana Pawła II ,
• pismem -apelem Starosty Strzeleckiego w sprawie pomocy finansowej dla
ofiar trąby powietrznej w powiecie strzeleckim .
Radna Ewa Chmielarz zwróciła się z prośbą do Pani Przewodniczącej Komisji, aby nie
zwoływać posiedzeń komisji w piątki . Dzień ten jest nie odpowiedni dla mnie osobiści i Pana
radnego Smołuchy. Dlatego proponuje powrócić do dawnego sposobu zwoływania posiedzeń
komisji – druga środa miesiąca.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że nie ma problemu,
powrócimy do poprzednich ustaleń jeśli chodzi o zwoływanie posiedzeń naszej komisji.
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.
00
30
Posiedzenie trwało od godziny 10 do godziny 12 .
Protokołowała Bogumiła Łanocha
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
Warzecha

Rady Miejskiej w Brzesku Apolonia
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