Protokół Nr 6/2018
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku odbytego w dniu 25 czerwca 2018 roku w godzinach 12:00 – 14.00
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Przewodniczący Komisji Radny Grzegorz Kolbusz
2. Radna Barbara Borowiecka
3. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa
4. Radna Maria Kucia
5. Radna Anna Lubowiecka
6. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa
7. Radny Adam Smołucha
Nieobecny Radny Krzysztof Ojczyk
Osoby zaproszone - obecne na posiedzeniu komisji:






Burmistrz Grzegorz Wawryka;
Sekretarz Stanisław Sułek;
Dyrektor Biblioteki Karina Legutek;
Naczelnik Józef Cierniak;
Pani A.H. Pracownik MOPS w Brzesku.

Przewodniczący Komisji Zdrowia Radny Grzegorz Kolbusz otworzył posiedzenie komisji
i przedstawił porządek obrad komisji. Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie
zaproszonych gości według załączonej listy obecności i przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji .
Propozycje zmian do porządku obrad komisji brak. Porządek został przegłosowany
jednogłośnie jak niżej:
1. Opieka medyczna w szkołach oraz informacja na temat dożywiania dzieci.
2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko.
3. Wolne wnioski i zapytania-rozpatrywanie bieżących pism skierowanych do
komisji.
Ad.1. Opieka medyczna w szkołach oraz informacja na temat dożywiania dzieci.
Pani A.H. Pracownik Socjalny MOPS w Brzesku przedstawiła komisji wg. załącznika do
protokołu informacje na temat dożywiania dzieci przez MOPS w Brzesku oraz dofinansowanie
i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży przez MOPS.
Pytania do członków komisji do sprawozdania dot. ilości dzieci z roku poprzedniego dot.
dożywiania dzieci w porównaniu do roku bieżącego.
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Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji informacje na temat planowanego wypoczynku
letniego dla uczniów z Gminy Brzesko organizowanego przez placówki oświatowe Gminy
Brzesko w czasie wakacji ( informacja stanowi załącznik do protokołu).
Informację pisemną na temat sprawowanej opieki medycznej w szkołach na terenie Gminy
Brzesko za rok szkolny 2017/2018 wg. załącznika do protokołu przedstawił Dyrektor SP ZOZ
w Brzesku Adam Smołucha.
W dyskusji nad sprawozdaniem członkowie komisji odnieśli się planów reformy w zakresie
powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół podstawowych, możliwości sprawowania
opieki stomatologicznej.
Burmistrz Grzegorz Wawryka nawiązał do dyskusji w sprawie propozycji reformy i powrotu
do szkół gabinetów stomatologicznych. W poprzednich latach w gabinetach stomatologicznych
dzieci miały wykonywane usługi stomatologiczne, była prowadzona profilaktyka, natomiast w
obecnych czasach na wszystko musi być zgoda rodziców. Jeżeli rodzic nie wyrazi zgody na
świadczenie takich usług w szkołach to gabinety będą puste.
Naczelnik Józef Cierniak odniósł się do propozycji powrotu gabinetów stomatologicznych w
szkołach. Naczelnik stwierdził, że należy bardzo dobrze i dogłębnie przemyśleć tą propozycję
by się później nie okazało, że gabinety będą nie wykorzystane. Przybliżył jak przebiega
współpraca pomiędzy SP ZOZ w Brzesku , a szkołami , współpraca ze średnim personelem
medycznym. Podziękował za dobrą współpracę Dyrektorowi szpitala.
Dyrektor Adam Smołucha – wyjaśnił, że wszystkie udzielane świadczenia zdrowotne muszą
być udzielane za zgodą pacjenta i nie robimy nic bez tej zgody . Jeśli chodzi o profilaktykę w
szkole to nie może być tak, że w szkole decyduje uczeń albo rodzic, jest to sytuacja w ogóle
niedopuszczalna bo nauczyciel gdy napotka opór to się wycofuje i to idzie w złym kierunku.
Nauczyciel winien otrzymać wsparcie w wielu relacjach z uczniami.
Radna Barbara Borowiecka –uważa, że rodzice mają prawa ale też mają obowiązki – na
konkretnych przykładach radna przybliżyła jakie są min. obowiązki rodziców względem dzieci.
Wszystkie placówki będą mieć problemy bo rodzice mając te swoje uprawnienia wykorzystują
te prawa i je zgłaszają, w wyniku czego ucierpią nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale też
ucierpi na tym gmina. Nie mamy takich zasobów finansowych by wszystko było wykonane w
stu procentach. Wszystko jest dla rodziców, w miarę możliwości dbamy o te placówki , ludzie
winni to widzieć i docenić. Z informacji jakie nam przedstawiono, wynika że dzieci mają
dofinansowania, opiekę pod każdym względem, a my próbujemy wszystkiemu sprostać. Dużo
należy od rodziców i dużo zależy od gminy ale ostatecznie nie jest źle.
Radna Anna Lubowiecka odniosła się do planów powrotu gabinetów stomatologicznych do
szkół. Należałoby tak zmienić prawo by każdy uczeń miał obowiązek korzystania z takiego
gabinetu bez względu na to, czy rodzic wyrazi na to zgodę czy też nie. Należy mieć na uwadze
jakość tych usług i ich zakres bo może być z tym problem.
Na zakończenie dyskusji Dyrektor Adam Smołucha wyjaśnił, że nie jest możliwe udzielanie
świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta to bo to jest zapisane w ustawie. Następnie pan
dyrektor odniósł się do jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii ,
ma nadzieję, że ten przepis wejdzie w życie.
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Po dyskusji opinie komisji:
1. Komisja wysłuchała sprawozdania Dyrektora SP ZOZ w Brzesku oraz Naczelnika
Wydziału EKiS i pozytywnie opiniuje informacje na temat opieki medycznej
w szkołach na terenie Gminy Brzesko – Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wysłuchała informacji przedstawiciela MOPS w Brzesku na temat dożywiania
dzieci oraz planowanego wypoczynku letniego i pozytywnie opiniuje te informacje.
Głosowano jednogłośnie
Ad.2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w
Gminie Brzesko.
Informację wg. załącznika do protokołu przedstawiła komisji Dyrektor Biblioteki Karina
Legutek.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Kolbusz przypomniał, że informacja pisemna MOK na
temat planowanego wypoczynku w czasie wakacji została radnym przesłana w wersji
elektronicznej poprosił o pytania członków komisji.
Pytań radnych brak.
Opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości Informacje PiMBP w Brzesku na temat planowanego
wypoczynku letniego.
Ad.3. Wolne wnioski i zapytania-rozpatrywanie bieżących pism skierowanych do komisji.


Komisja zapoznała się z treścią pisma pracowników MOPS w Brzesku dot. podwyżki
wynagrodzenia za pracę.
W dyskusji członkowie komisji przedstawili własne spostrzeżenia mając na uwadze
ciężką i odpowiedzialną pracę pracowników MOPS, gdzie cały czas nakładane są nowe
obowiązki przez ustawodawcę bez zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników
MOPS. Zwrócono uwagę, że podwyżki wynagrodzeń winien dokonać Burmistrz
Brzeska ponieważ ma do tego pełne prawo. Należy przypomnieć również, że co roku
przy ustalaniu projektu budżetu na rok kolejny Pani Dyrektor Ośrodka wnioskuje o
zabezpieczenie środków finansowych na ten cel jednak brak tych środków spowodował,
że od kilku lat nie dokonano podwyżki wynagrodzeń w MOPS.

Po dyskusji wniosek komisji:
Komisja zgadza się z przedstawionymi w piśmie postulatami pracowników MOPS w Brzesku
dot.
podwyżki
wynagrodzenia
za
pracę,
udziela
poparcia
pracownikom
i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne podjęcie działań w tym temacie. Głosowano
jednogłośnie
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Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń
w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży oraz z projektem uchwały w sprawie określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Radny Grzegorz Kolbusz zaproponował by powyższe projekty uchwał zaopiniować dopiero
po otrzymaniu opinii wszystkich sołectw i Zarządów Osiedli .
Radny Adam Smołucha w związku z planami urlopowymi poprosił o zaopiniowanie
powyższych uchwał na dzisiejszym posiedzeniu komisji.
Projekty uchwał objaśnił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek - projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od godz. 22.00-6.00 . Przedstawił
propozycje i wnioski Miejskiej Komisji Alkoholowej do projektu uchwały by te godziny
obowiązywały od godz.23.00-5.00, taki był również wniosek komisji Gospodarki Komunalnej.
Ponadto Sekretarz przedstawił dotychczas wydane opinie ZO i RS do przedmiotowych
projektów uchwał , przybliżył kto straci zezwolenie na sprzedaż alkoholu w myśl nowej
uchwały RM oraz opinie pozostałych komisji dot. ilości punktów sprzedaży alkoholu.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych. Ta uchwała jest obligatoryjna w związku z wejściem w życie przepisów , musi
być podjęta do dnia 9 września br. Po raz pierwszy pojawił się limit na piwo czego do tej pory
nie było bo piwo było wydawane bez ograniczeń tylko musiano spełniać pozostałe wymogi
uchwały o usytuowaniu natomiast nie było limitu ilościowego. Obecnie jest wpisana
propozycja 95 , w tej chwili jest wydanych 91 zezwoleń na piwo , zwiększono o 4. W ostatnim
czasie przeprowadził rozmowę z pracownikami zajmującymi się tymi zezwoleniami i padła
sugestia by tą liczbę zwiększyć bo jest to ruchome . Do tej pory nie było limitów na piwo i kto
nie prowadził działalności lub ją zawieszał to oddawał to zezwolenie bo jak zaczął ponownie
prowadzić działalność to bez problemu to zezwolenie otrzymał i trochę się obawiamy, czy ten
luz 4 zezwoleń nie jest zbyt mały jeśli chodzi o samo piwo. Jeśli chodzi o pozostałe liczby w
paragrafie pierwszym do tej pory był limit 75 zezwoleń , w związku z tym iż 4 punkty miały
zezwolenie na alkohol powyżej 4,5 % , a poniżej 18 % to zezwoleń powyżej 18 % było nie 75
a 71. By nie odbierać tym, którzy już mają zezwolenia propozycja jest by to było 72 , gdyż w
tym momencie po podjęciu takich liczb powyżej 18 % będzie 1 zezwolenie do wykorzystania ,
a powyżej 4,5 % byłoby do wykorzystania 2 zezwolenia do wykorzystania . W kolejce oczekuje
około 10 osób. Ta zmiana spowoduje to , że z tych osób którzy w tej chwili są w kolejce to
jedno dodatkowe zostanie zezwolenie. Są to propozycje do dyskusji.
Radna Barbara Borowiecka – zapytała, co będzie z takimi przedsiębiorcami, którym kończy
się zezwolenie na sprzedaż alkoholu i muszą czekać w kolejce. Niepokoją ją określone w
projekcie uchwały terminy , ile czasu mogą czekać w kolejce by podobnie otrzymać
pozwolenie.

Strona | 4

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek Do tej pory było tak stosowane, że jeżeli komuś wygasało
zezwolenie i się zwalniało to staliśmy na takim stanowisku, że ten sam przedsiębiorstwa
otrzymywał takie zezwolenie. Jeżeli nie zmienią się wytyczne to tak nadal będziemy chcieli
stosować, jeśli jednak nastąpią zmiany to będzie rotacja. W tej chwili okres oczekiwania wynosi
od kilku miesięcy do nawet 3 lat dla nowych. Dla pozostałych, nigdy nie mieli kłopotu z
ponownym uzyskaniem zezwolenia. Ponadto Sekretarz przedstawił jakie mogą być
konsekwencje tej nowej ustawy.
Radna Barbara Borowiecka – rozmawiała z przedsiębiorcami , właścicielami sklepów i mieli
do tej pory koncesje na sprzedaż alkoholu i jeśli będą musieli czekać kilka miesięcy ponownie
a w sklepie mają tylko alkohol to będą musieli go zamknąć.
Sekretarz Stanisław Sułek - Do tej pory stosowaliśmy tak jak powiedział wcześniej i dopóki
nikt nam tego nie zakwestionuje tak będziemy stosować. Jeżeli się okaże, że tak nie możemy
robić to ta rotacja będzie większa.
W dalszej dyskusji członkowie komisji odnieśli się do podjętych uchwał dot. usytuowania
miejsc sprzedaży alkoholu stwierdzono, że jeśli pojawi się problem to wówczas można zmienić
obowiązującą w tej chwili uchwałę. Zwrócono uwagę na zbyt łatwą dostępność alkoholu dla
kupujących, również w godzinach nocnych.
Sekretarz Stanisław Sułek przypomniał wniosek komisji Alkoholowej by nocna sprzedaż
alkoholu była zabroniona w godz. 23.00-5.00 – przedstawił uzasadnienie wniosku.
Radny Adam Smołucha poinformował, że osobiście jest za tym by nocne godziny zakazu
sprzedaży alkoholu obowiązywały od 22.00-6.00.
Po dyskusji Przewodniczący Komisji Grzegorz Kolbusz poddał pod głosowanie projekt
uchwały jak niżej:
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży w godz.22.00-6.00. Głosowano 1 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące
Komisja nie zaopiniowała powyższej uchwały.
Radny Grzegorz Kolbusz stwierdził, że w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych limity powinny pozostać w takiej liczbie
jak było kiedyś o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosiła 91 , taka jest jego
propozycja.
Radna Ewa Chmielarz – przedstawiła ustalenia z posiedzenia Komisji Gospodarki
Komunalnej.
Po dyskusji związanej z ilością zezwoleń na sprzedaż alkoholu w chwili obecnej i latach
poprzednich i zwiększenia tej liczby – gdzie bardzo dokładnych wyjaśnień udzielił Sekretarz
Gminy Przewodniczący Komisji Grzegorz Kolbusz zapytał czy są propozycje zmiany w
projekcie powyższej uchwały ? – radny A. Smołucha stwierdził, że jako komisja zdrowia
winniśmy pozostać przy „ starej” ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
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W związku z powyższym przewodniczący komisji
uchwały jak niżej:

poddał pod głosowanie projekt

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.




Komisja wnioskuje by liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5 %
alkoholu oraz piwa wynosiła 91 – głosowano 2 za, 0 przeciw, 3
wstrzymujące;
Komisja wnioskuje by maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości
do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosiła 36 – głosowano 2 za, 1 przeciw,
2 wstrzymujące

Po wyczerpaniu porządku obrad komisji przewodniczący Komisji Grzegorz Kolbusz
zakończył obrady komisji.
(Pełna dyskusja członków komisji została zapisana na Płycie CD
stanowi załącznik do protokołu.)

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Przewodniczący Komisji
………………………….
GRZEGORZ KOLBUSZ

Protokołowała:
Inspektor BRM w Brzesku
Marta Kółkowska

Strona | 6

