Protokół Nr 4/2017
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku, odbytego w dniu 25 maja 2017 roku .

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Grzegorz Kolbusz Przewodniczący
Komisji.

W

posiedzeniu

udział

wzięli

członkowie

komisji

oraz

goście

zaproszeni wg. załączonej listy obecności.
1. Grzegorz Kolbusz- Przewodniczący komisji;
2. Radna Barbara Borowiecka,
3. Radna Ewa Chmielarz-Żwawa ,
4. Radna Maria Kucia,
5. Radna Anna Lubowiecka
6. Radny Adam Smołucha,
7. Radny Krzysztof Ojczyk,

Przewodniczący

komisji

Grzegorz

Kolbusz

przywitał

zebranych

członków

komisji. Następnie przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia
komisji, który został dostarczony w materiałach na posiedzenie komisji.
Przedstawiony porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie jak
niżej:
1. Lecznictwo osób uzależnionych, rozwiązywanie problemów alkoholowych
i przeciwdziałanie

narkomani.

Realizacja

Gminnego

Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie
z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informacja

z przeprowadzonych

kontroli

w zakresie

przestrzegania

przepisów sprzedaży napojów alkoholowych.( Inf. email)
2. Działalność

organizacji

pozarządowych

i sprawozdanie

z realizacji

przyznanych dotacji.( Inf. email)
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 kwietnia
2017 r. ( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu maju 2017 r. ( inf. email)
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;

2.

Inspektor Renata Pabian;

3.

Naczelnik Józef Cierniak;

4.

MOPS Brzesko Pani Alicja Niziołek-Krzyżak

Ad. 1 Lecznictwo osób uzależnionych, rozwiązywanie problemów alkoholowych
i przeciwdziałanie narkomani. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z działalności
Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

Informacja

z przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów sprzedaży
napojów alkoholowych.
Inspektor Renata Pabian omówiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

sprawozdanie

z realizacji

przyznanych dotacji.
Radny Adam Smołucha, jako Dyrektor SP ZOZ Brzesko przedstawił sprawozdanie
jak niżej:

Radna Anna Lubowiecka, poruszyła temat ewentualnego przeniesienia koncesji
alkoholowej. Są podmioty, które starają się o koncesje a jest 8 wolnych
koncesji na gastronomi. Dodała, że zdaje sobie sprawę, że jest to temat
trudny. Niewykorzystany liczby koncesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że jest mu ten temat znany.
Ostatnio

na

radzie

brakło

zgody,

więc

zmiana

ta

została

ściągnięta

z porządku.
Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz, wyjaśnił, że jego zdanie się w tej
kwestii nie zmieniło. Dodał, że nie ma dużego ruchu w tych koncesjach ponieważ
z tego co wie ostatnio zostały wydane nowe. Wyjaśnił, że jest to złudne, że
niby pomaga się ludziom bo oni zatrudniają pracowników, podając przykład:
panie ze sklepu Spar otrzymały koncesje na alkohol to sklep który był
w pobliżu przez wiele lat na tym osiedlu, upadł. Czemu nie mówi się o tych
osobach, które zostały zwolnione ze względu na to, że tamten sklep dostał
koncesje.
Burmistrz Brzeska Grzrgorz Wawryka, wyjaśnił, że część handlu przeniosła się
do

galerii,

dużych

sklepów

handlowych,

ponieważ

są

parkingi,

są

atrakcyjniejsze ceny i promocje. To jest tendencja, której nie zmienimy.
Radna Barbara Borowiecka, na jej osiedlu jeszcze wówczas nie była radną,
powstał sklep Biedronka. Mali przedsiębiorcy bali się, że to jest zagrożenie,
że się nie utrzymają na rynku. Były obawy, że małe sklepy znikną. Teraz tak
jak były są nadal. Każdy sklep ma swojego klienta, każdy pijący jeśli nie
kupi w tym sklepie pójdzie dalej, ceny są te samy. Dla osoby która potrzebuje
alkoholu to żaden problem jest skorzystania nawet z 5 km on dotrze.
Radny Adam Smołucha, nie zgodził się z Radną B. Borowiecką. Dostępność
w rozumieniu takim, że mamy blisko sklep jest potrzebna osobie, która chce
kupić alkohol i chce się opić od razu. Wykorzystać ten alkohol na miejscu.
Jeżeli ktoś chce zaopatrzyć się w alkohol to zaopatrzy się już w punktach,
które są. Poinformował dodatkowo, że nie widzi powodu, aby zmieniać uchwałę
w tym zakresie.
Inspektor Renata Pabian, poinformowała, że w punktach w gastronomii jest
8 wolnych koncesji, a w detalu 9 osób czeka na zezwolenie.
Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz, jest zdania, że nie powinno się
zmieniać nic w uchwale.
Po dyskusji i analizie podjęto wniosek o następującej treści:

Komisja wysłuchała sprawozdania dotyczącego lecznictwa osób uzależnionych,
rozwiązywania
realizacje

problemów

Gminnego

alkoholowych

Programu
ze

i przeciwdziałania

Profilaktyki

sprawozdaniem

narkomani

i Rozwiązywania

Alkoholowych

wraz

z działalności

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych przygotowane

przez

oraz

Problemów

Gminnej

Komisji

Specjalistę

UM

w Brzesku Panią Renatę Pabian oraz p.o Dyrektora S P Z O Z Pana Adama Smołuchę
i pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdania. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie informacji dotyczącej
wykorzystania limitów alkoholowych za okres ostatnich dwóch lat na następne
posiedzenie komisji. Głosowano: 5 za, 1 przeciw, 1 nie głosował.

Ad. 2 Działalność organizacji pozarządowych i sprawozdanie z realizacji
przyznanych dotacji.(Inf.email)
Naczelnik Józef Cierniak Naczelnik Wydziału EKiS przedstawił najważniejsze
informacje dot. w/w tematu. Dodatkowo poinformował, że odbędą się kontrole
stowarzyszeń oraz klubów sportowych odnośnie prowadzenia zajęć wg. ich
harmonogramów.
Komisja

przyjęła

do

wiadomości

sprawozdanie

z

działalność

organizacji

pozarządowych i sprawozdanie z realizacji przyznanych dotacji przedstawione
przez Naczelnika Wydziału EKiS UM w Brzesku Józefa Cierniaka.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 kwietnia
2017 r. (protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

Komisja przyjęła jednogłośnie protokół z dnia 24 kwietnia 2017r.

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu maju 2017r.

Na posiedzenie przybyła Pani Alicja Nizołek-Krzyżak z MOPS która dokonała
omówienia projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Brzesko na lata 2017-2019.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzesko na lata 2017-2019.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 12.30-13.15

Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku
Grzegorz Kolbusz
Protokół opracowała:
mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku

