Protokół Nr 25/2013
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytego w dniu 22 maja 2013 roku .
Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności- Załącznik nr 1
1.
2.
3.
4.
5.

Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji
Radny Krzysztof Bogusz
Radna Maria Kucia
Radna Anna Lubowiecka
Radny Paweł Strojny

Nieobecna na posiedzeniu usprawiedliwiona radna Ewa Chmielarz
Ponadto udział wzięli:
1. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek;
2. Dyrektor BOSiR Marek Dadej;
3. Inspektor Renata Pabian.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku
posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:

1.
2.
3.
4.

Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2012.
Działalność BOSiR – informacja z uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do komisji i
projektów uchwał na sesję w miesiącu maju br.

Ad.1. Analizy sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko Gminy Brzesko za rok
2012 dokonała Skarbnik Gminy Celina Łanocha.
Przewodniczący komisji radny Adam Smołucha po wysłuchaniu sprawozdania powiedział, że
nie ma uwag do przedłożonego sprawozdania, szczególnie jeśli chodzi o realizację zadań
związanych z wydatkowaniem środków finansowych
z Funduszu
Przeciwdziałania
Alkoholizmowi w 2012 r.
Radni przyjęli sprawozdanie bez uwag.
Opinia komisji: Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania Budżetu
Gminy Brzesko za 2012 r.
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Ad.2. Dyrektor BOSiR Marek Dadej oraz Radny Paweł Strojny przedstawili komisji wg.
załącznika sprawozdanie z działalności BOSiR w roku 2012 ze szczególnym uwzględnieniem
oferty dla dzieci i młodzieży.
Pan Dyrektor przedstawił jakie zajęcia sportowe prowadzone są z dziećmi na basenie, kręgielni,
Orliku, boiskach przy basenie oraz jaka jest frekwencja na basenie dzieci i dorosłych.
Przedstawiono dochody BOSiR i Kręgielni w roku 2012 oraz dochody z pobieranych opłat
parkingowych.
Radny Adam Smołucha zwrócił uwagę komisji na wielkość dotacji przekazywanej z budżetu
Gminy Brzesko na działalność BOSiR, szczególnie na dofinansowanie nauki pływania. Z tej
nauki pływania korzystają również dzieci z ościennych gmin i my do nich również dopłacamy
tytułem niższych cen biletów wstępu. Radny poddał pod rozwagę możliwość podniesienia cen
biletów i wówczas dopłata z budżetu gminy byłaby mniejsza.
Dyrektor Marek Dadej odpowiedział, na basenie ceny biletów są o 1 zł wyższe niż na
basenach w okolicznych gminach. Stosujemy różne ceny biletów i różne zniżki tak, więc te ceny
nie są ujednolicone. Ponadto pan Dyrektor przedstawił jakie działania prowadzi BOSiR w
celach oszczędnościowych.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja pozytywnie ocenia działalność BOSiR w Brzesku za rok 2012.
Głosowano jednogłośnie
Ad.3. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 kwietnia 2013 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.4.
W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła następujące tematy:
1) Radna Maria Kucia nawiązała do propozycji przeniesienia jadłodajni z budynku MOPS
na ul. Mickiewicza do budynku socjalnego na Placu Kupieckim w Brzesku;
2) Inspektor Renata Pabian przedstawiła członkom komisji treść Opinii Prezesa Agencji
Oceny Technologii Medycznych nr 65/2013 z dnia 25 marca 2013 r. o projekcie
programu „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w
oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 20122015”
3) Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX(320)2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 r. w sprawie
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Projekt uchwały objaśnił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek poinformował, że powyższa
uchwała nie posiada pozytywnej rekomendacji Burmistrza Brzeska. Projekt uchwały został
przygotowany przez Radnego K.Ojczyka. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Finansowej.
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W dyskusji nad przedmiotową uchwałą radni Maria Kucia, Adam Smołucha ,
Krzysztof Bogusz stwierdzili, że jest już wystarczająca liczba punktów alkoholowych na
terenie całej Gminy Brzesko w których sprzedawany jest alkohol, w związku z czym nie
zachodzi pilna potrzeba zmiany uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Komisji Adam Smołucha poddał pod głosowanie wniosek:
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX(320)2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 r. w sprawie
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Głosowano 3 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11.00-13.00
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku
ADAM SMOŁUCHA

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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