P R O T O K Ó Ł Nr

9/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu 18 listopada 2011 roku .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie,
wg załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczył radny Adam
Smołucha Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek
posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na dzisiejsze
posiedzenie. Zwrócił się z zapytaniem czy do przesłanego porządku są uwagi członków
komisji? Uwag brak. W związku z czym poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.
Poniższy porządek został przyjęty jednogłośnie :
1.
2.
3.
4.

Opiniowanie
projektów
uchwał
na
najbliższą
Uwagi
do
wniosków
budżetowych
na
Sprawy
bieżące
i
wolne
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

sesję
2012

RM.
rok.
wnioski.

Ad. 1 Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RM.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, przedstawił projekt uchwały w
sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych
na terenie miasta Brzeska, po czym poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zakazu
spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie
miasta Brzeska.
Ad. 2 Uwagi do wniosków budżetowych na 2012 rok.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, przedstawił swoje uwagi dot. środków
finansowych na ochronę zdrowia w projekcie budżetu na rok 2012. W dyskusji
poruszono tematy z zakresu zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz SP Z. O. Z
w Brzesku.
Po dyskusji i analizie przedstawiono następujące wnioski i poddano je pod głosowanie:

Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy Brzesko na rok 2012, komisja
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie kwoty w wysokości przynajmniej
100 tysięcy złotych na realizacje programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy
Brzesko. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż zadania z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym, należą do zadań własnych gminy.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o dokonanie zmiany w projekcie budżetu
Gminy Brzesko na rok 2012 w rozdziale 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ,
polegające

na

wydzielenie

ze

środków

przeznaczonych

na

przeciwdziałanie

alkoholizmowi na zadanie leczenia uzależnienia od alkoholu w placówkach
odwykowych i przeznaczenie na ten cel kwoty około 100 tysięcy złotych.
Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Na posiedzenie przybył Pan Damian Cichy ze Szczepanowa, jest osobą niedowidzącą.
Przedstawił problem ulg oraz weryfikację zniżek w autobusach zgodnie z podjętą
w 2010r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku oraz problem z jakim musi się na co dzień
zmierzać dojeżdżając do miasta ze swojej miejscowości.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, poinformował, że osoby kontrolujące
w autobusach MPK źle odczytują zapis tej uchwały. Legitymacja, którą posiada Pan
Damian powinna być uznana jako uprawnienie do przejazdu specjalnego MPK. Odczytał
zapis w uchwale : „niepełnosprawnym całkowicie niezdolnym do pracy oraz
samodzielnej egzystencji (w tym niewidomym) oraz ich opiekunom - na podstawie
orzeczenia wydanego przez uprawniony organ lub jego kopii urzędowo potwierdzonej
za zgodność z oryginałem wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze
zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość / nie dotyczy opiekuna/;”
Pan Damian Cichy, poinformował, że posiada legitymację Powiatowego Zespołu do
SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI a Pan kontroler w autobusie uważa, że
nie jest to dokument uprawniony do przejazdu specjalnego zgodnie z podjętą uchwałą.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, poinformował, że trzeba będzie się
zastanowić nad zmianami zapisów w tej uchwale.

Inspektor UM w Brzesku Pan Zbigniew Matras, przedstawił sprawę z punktu
widzenia przepisów.
Po dłuższej dyskusji w której wzięli udział: Pani radna Anna Lubowiecka, Pani radna
Ewa Chmielarz oraz Pani radna Maria Kucia, komisja przedstawiła wnioski a Pan
przewodniczący komisji poddał je pod głosowanie:
Komisja

po

zapoznaniu

się

z

problemem

osób

niewidomych

związanych

z przejazdami autobusami MPK na terenie Gminy Brzesko, komisja wnioskuje do
Burmistrza Brzeska o dokonanie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Brzesku
Nr LIV/375/2010 z dnia 31 marca 2010r. dopuszczających do przejazdu ulgowego
osobom niewidomym na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony do tego
organ, legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji wydanej przez
uprawniony Zespół do SPRAW ORZEKANIA o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy Brzesko na rok 2012, komisja
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie kwoty w wysokości przynajmniej
100 tysięcy złotych na realizacje programów profilaktycznych dla mieszkańców Gminy
Brzesko. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż zadania z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym, należą do zadań własnych gminy.
Głosowano jednogłośnie.
Radny Krzysztof Bogusz, przedstawił sylwetkę Pana Grzegorza Gniadka, który jest
mieszkańcem Brzeska. Pan Grzegorz jest mistrzem olimpijskim. Dnia 25 Czerwca 2011
roku pojechał, jako reprezentant Polski na Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych do
Aten,

w

których

wziął

udział

z

niepełnosprawnością

intelektualną.

Radny dodał, że wydział EKiS UM w Brzesku, powinien zainteresować się tą sprawą
i wesprzeć Pana Grzegorza. Radny poruszył również sprawę krwiodawstwa. Według
niego akcje, które są organizowane powinny mieć większy zakres udostępniania tej
informacji na terenie miasta (plakaty, ulotki).
Komisja przyjęła do wiadomości pisma:
o pismo pracowników Spółki MPK w Brzesku dot. zabezpieczenia w budżecie roku 2012
środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń;

o pismo Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku w sprawie zwolnieniu z podatku od
nieruchomości.

Ad. 4

Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha poinformował, że protokół
z

posiedzenia

Komisji

Zdrowia

Pomocy

Społecznej

i

Rodziny

z

dnia

23 września 2011 roku był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. W związku
z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski. Członkowie komisji nie
wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie.
Następuje głosowanie:
Protokół Nr 9/2011 z dnia 23 września 2011 roku został przyjęty jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Adam Smołucha podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .
Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1030.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Brzesku
Adam Smołucha
Protokołowała
Joanna Szczepka

