P R O T O K Ó Ł Nr 25/2009
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu 22 k w i e t n i a 2009 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. Analiza wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu
„Strategia Polityki Prorodzinnej i Społecznej Dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013”.
4. Zapoznanie się z informacją na temat stanu technicznego budynków socjalnych i
komunalnych Gminy Brzesko.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał 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
23 lutego 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. Protokół
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Analiza wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że praktycznie
sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008 analizowane było już na
wszystkich komisjach Rady Miejskiej. Tak więc radni zazwyczaj pracują w dwóch komisjach
i mieli możliwość wysłuchać informacji na ten temat. W tym momencie zwróciła się z

pytaniem: Czy są uwagi lub pytania do przedłożonego sprawozdania, czy też członkowie
komisji chcą wysłuchać informacji? Jeśli tak to poprosi Panią Skarbnik.
Radna Mieczysława Klimek w nawiązaniu do przedłożonego sprawozdania poinformowała,
że wykonanie we wszystkich prawie działach jest w 100, 102, a nawet w 200 %. Natomiast
zauważyła brak wykonania środków finansowych, założonych w budżecie w wysokości
10.000 złotych na kanalizacje w Brzesku. Uważa, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca
w przyszłości i jeśli naczelnik danego wydziału widzi, że środki nie będą wykorzystane to
powinien sprawę zasygnalizować we wrześniu czy też w październiku i środki przeznaczyć
np. na drogę czy chodni, może akurat udałoby się z tych niewykorzystanych środków zrobić
kawałek drogi czy chodnika. Drugie pytanie dotyczy wydatkowanych w wysokości 40.000
złotych środków finansowych na narkomanię. W związku z czym zwróciła się z pytaniem:
jaka jest skala tego zjawiska w Brzesku, czy ta skala jest bardzo dużo, skoro tyle środków
zostało wydatkowanych?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując, że środki zaplanowane
w budżecie na kanalizacje w Brzesku miały być przeznaczone na dokumentacje techniczną.
Kwota ta podzielona została na dwa lata. Wiadomo było od początku, że płatność nastąpi
dopiero roku 2009. Umowa zostanie w tym roku podpisana. Inwestycja ta została przesunięta
nawet na rok 2010. Z założenia tak było planowane to zadanie. Odnośnie środków
wydatkowanych na narkomanię to są głównie środki alkoholowe. To nie jest tylko na
narkomanie. To są środki na różne cele. Tutaj nie organizuje się konkursów na zjawiska
związane z alkoholizmem i narkomanią i dlatego to nie ma odzwierciedlenia co do skali.
Radny Marek Adamczyk – ale to nie zmienia faktu, że problemu narkomanii nie ma.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja
pozytywnie
jednogłośnie
zaopiniowała
z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008.

sprawozdanie

roczne

Ad. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu
„Strategia
Polityki
Prorodzinnej
i Społecznej Dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013”.
Koordynator ds profilaktyki Renata Pabian omówiła program „Strategia Polityki
Prorodzinnej i Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013, wg załącznika do protokołu.
Poinformowała,
że
w
roku
2002
Rada
Miejska
w Brzesku uchwaliła Strategie Polityki Prorodzinnej. W roku 2007 dokonano analizy tej
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Strategii. Aby ta Strategia była przyjęta organizacje powinny złożyć sprawozdania z realizacji
Strategii.
Udało
się
te
sprawozdania
zebrać
i stąd uaktualniona nowa Strategia. Poprzednia Strategia nie była uchwalona na określony
okres czasu, dlatego ona jest nadal obowiązująca.
Radna Maria Kucia zwróciła się z pytaniem: Czy jest w tej chwili realizowany w szkołach
„program przygotowanie do życia” ?
Koordynator ds profilaktyki Renata Pabian udzieliła odpowiedzi, że pewne elementy
przygotowania do życia na pewno są w szkołach realizowane.
Radna Mieczysława Klimek zauważyła, że w przedstawionej Strategii brakuje pewnych
zagadnień dotyczących sekt. Sekty w dobie kryzysu wiele robią niedobrego w rodzinie.
Dlatego
zagadnienie
ważne
i
należy
to
zapisać
w Strategii.
Koordynator ds profilaktyki Renata Pabian wyjaśniła, że na pewno zagadnienie ważne.
Niemniej jednak zastana się gdzie to zagadnienie zapisać, jakiej organizacji. Myśli, że
właściwym byłoby, aby to zagadnienie zapisać przy Publicznych Gimnazjach.
Radna Ewa Chmielarz poinformowała, że w obszarze czwartym w celach szczegółowych
zapisane
jest
uruchomienie
oddziału
integracyjnego
w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Brzesku. Wydaje się, że taki oddział przecież już powstał.
Dlatego właściwym byłoby zapisać – kontynuacja działań w tym zakresie. Poruszyła również
problem dotyczący podziału dzieci na oddziały. W naszej gminie jest podjęta uchwała, że 36ste dziecko dzieli klasę na oddziały. Przy takiej sytuacji dyrektor nie może sobie powołać
zastępcy. Jest to taki problem trochę skomplikowany. Problem ten występuje w Mokrzyskach
i Jasieniu. Wie, że w innych gminach jest inaczej, tam 24-te dziecko dzieli klasę na oddziały.
Dlatego zwróciła się z pytaniem: Czy nie można podjąć w naszej gminie takiej uchwały, że
24- te dziecko dzieli klasę na oddziały?
Radna Maria Kucia udzieliła wyjaśnień informując Panią radną Chmielarz, że nie ma takiej
uchwały. Jest natomiast Rozporządzenie Ministra Edukacji, które te sprawy reguluje. Jest
zapis, że 36-te dziecko dzieli klasę na oddziały. W gminach jest to różnie, ale za tym idą
odpowiednie koszty.
Radny Adam Smołucha odniósł się do obszaru 5 stan zdrowia rodzin, ochrona i promocja
zdrowia. Jeśli chodzi o cele szczegółowe i punkt 1 to można się zgodzić z idę, aby było
więcej lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, chociaż ilość nie przekłada się czasami na
jakość. Jeśli chodzi natomiast o punkt 2 – szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu
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wątroby, to informuje, że te programy są nie mierzalne. W tej sprawie nie jest prowadzona
aktywa akcja tych szczepień. Proponuje to wykreślić, a wprowadzić szczepienia przeciw
meningokokom. Proponuje również aby zapis w punkcie trzecim pozostawić ogólnie bez
wyszczególniania. Napisać remont oddziału.
Radna Ewa Chmielarz proponuje aby w punkcie 4 zmienić zapis na wspieranie działalności
szkoły rodzenia. Jest duże zainteresowanie szkołą rodzenia. Coraz więcej porodów
rodzinnych.
Radna Maria Kucia zwróciła się z pytaniem: Ile obecnie jest łóżek na oddziale opiekuńczym
w Brzesku?
Odpowiedzi udzielił radny Adam Smołucha informując, że jest 10 łóżek. Kontrakty
zapewnione są tylko do końca tego roku. Od nowego roku nie będzie oddziału opiekuńczego.
Będą mogły tylko funkcjonować Samodzielne Publiczne Zespoły Opiekuńczo Lecznicze, a
nie oddziały. Obecnie trwa rejestracja tego SP ZOL-u.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha zwróciła się z pytaniem: Czy coś się dzieje w
zakresie turystyki i agroturystyki?
Koordynator ds profilaktyki Renata Pabian udzieliła odpowiedzi informując Panią
Przewodniczącą Komisji, że jest wytyczony szlak turystyczny. To przedsięwzięcie promuje
PTTK. Gmina Brzesko ani Starostwo Powiatowe nie mają opracowanej mapy ze szlakami
turystycznymi. Jest to hasłowo tylko zapisane.
Radny Marek Adamczyk uważa, że tutaj muszą być odpowiedni działacze, którzy sami
podjęliby się takiego zadania, sami zadbają o czystość otoczenia, bo inaczej nikt tutaj nie
przyjedzie, jeśli chodzi o agroturystykę, jak wszędzie w każdym lesie prawie znajduje się
dzikie wysypisko śmieci.
Radny Adam Smołucha uważa, że najpierw trzeba samemu stworzyć warunki, przygotować
środowisko na przyjęcie gości. To, że degradacja środowiska następuje to poniekąd i nasza w
tym wina. Dlatego proponuje aby urządzić w przyszłości trasę rowerową i spacerową (bulwar
spacerowy) w połączeniu z rewitalizacją rzeki Uszwicy .
Radna Mieczysława Klimek zaproponowała, aby zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów
wielogabarytowych przynajmniej dwa razy w ciągu roku.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie:
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie projektu budowy ścieżek
spacerowych i rowerowych w połączeniu z rewitalizacją rzeki Uszwicy i pozyskanie na ten
cel środków pozabudżetowych. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozpatrzenie możliwości dwukrotnej w ciągu
roku,
zbiórki
odpadów
wielogabarytowych
w
mieście
i gminie. Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia
samorządowego
programu
„Strategii
Polityki
Prorodzinnej
i Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013” z wniesionymi poprawkami i uwagami.
Ad. 4
Zapoznanie się z informacją na temat stanu technicznego budynków socjalnych i
komunalnych Gminy Brzesko.
Inspektor Małgorzata Serafin przedstawiła informację na temat stanu technicznego
budynków socjalnych i komunalnych Gminy Brzesko. Poinformowała, że w tej chwili trwają
procedury kontrolne stanu technicznego obiektu socjalnego na Placu Kupieckim w Brzesku
przez Wojewódzki Nadzór Budowlany. Poinformowała również, że część mieszkańców
budynku socjalnego nie przestrzega regulaminu i porządku budynku. Owszem są patrole
Policji, ale jak na razie to mało skutkuje. Zasadnym byłoby, aby patrol Policji przeszedł się od
czasu do czasu korytarzem wewnątrz tego budynku, może to przyniosłoby lepszy efekt.
Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel poinformował, że Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej regularnie kontroluje substancje mieszkaniową. Jeśli są pilne potrzeby to są
one systematycznie bez zbędnej zwłoki rozwiązywane.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha zwróciła się z pytaniem: W jakim stanie są
budynki pod pawilonem?
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel informując, że jeden budynek jest
socjalny, a pozostałe są komunalne o niskim standarcie. Budynek drewniany i starsze o
mocniejszej konstrukcji. Dobrze by było aby tymi budynkami zarządzał lepszy gospodarz niż
Gmina Brzesko, ktoś bogatszy , ktoś kto ma więcej środków finansowych i mógł by lepiej
zadbać o te obiekty. Gmina nie ma na tyle środków własnych, aby zainwestować w te
obiekty. Niestety budynków tych nie można zbyć, ponieważ są spadkobiercy rodziny
Goetzów, takie są na dzień dzisiejszy zapisy hipoteczne. Nie jest w stanie teraz określić, kiedy
sprawa kluczowa dotycząca własności tych budynków będzie uregulowana.
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Radna Mieczysława Klimek zwróciła się z pytaniem: Kiedy zostanie wykonana reperacja
dachu na budynku Browarna 27? Jak wygląda sprawa lokalizacji budynku socjalnego, kiedy
nastąpi jego realizacja?
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel informując, że dach na budynku
Browarna 27 został juz zabezpieczony. Zaplanowano fragmentaryczną zmianę miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Pomianowski Stok” oraz częściową zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego ulicy Pomianowskiej. Jednak kwestia ta oddala się w
czasie, ze względu na koncepcję zachodniej obwodnicy miasta. Obecnie pojawił się inwestor,
który zaproponował nowe rozwiązanie dotyczące budowy budynku socjalno-komunalnego.
Inwestor chce wybudować nowy budynek i przeprowadzić do niego lokatorów z budynku
socjalnego zlokalizowanego na Placu Kupieckim 10.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku Krystyna Put
poinformowała, że w budynku socjalnym na Placu Kupieckim 10 cześć jego mieszkańców
jest z własnego wyboru. Jest również pewna grupa mieszkańców ubogich, życiowo nie
zaradnych,
którzy
płacą
czynsz
i wszystkie media. Uważa, że taki budynek powinien być jednak na obrzeżach miast.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje na temat stanu technicznego
budynków socjalnych i komunalnych Gminy Brzesko.
Komisja zawnioskowała do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do Komendy Powiatowej
Policji w Brzesku o regularne i częste patrole pod kątem przestrzegania regulaminu i
porządku budynku w budynku socjalnym na Placu Kupieckim 10 , jak również i w innych
budynkach tego typu. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 5
Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha zapoznała członków
komisji z uchwałą Nr 3 Zarządu Osiedla „Kopaliny-Jagiełły” z dnia 1 kwietnia 2009 roku w
sprawie budowy w osiedlu spółdzielczym im. Władysława Jagiełły wielkogabarytowego
obiektu handlowego.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
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Komisja zapoznała się z uchwałą Nr 3 Zarządu Osiedla „Kopaliny-Jagiełły”
z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie budowy w osiedlu spółdzielczym im. Władysława
Jagiełły wielkogabarytowego obiektu handlowego i opiniuje negatywnie budowę takiego
obiektu. Głosowano jednogłośnie.
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
00
Posiedzenie trwało od godziny 10 do godziny 13 .
Protokołowała
Bogumiła Łanocha
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Brzesku
Apolonia Warzecha
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