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Protokół Nr 8/2018
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku odbytego w dniu 13 sierpnia 2018 roku w godzinach 8:00 – 9.15

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
Nieobecny Radny Krzysztof Ojczyk, Radny Adam Smołucha

Osoby zaproszone - obecne na posiedzeniu komisji:


Sekretarz Stanisław Sułek;



Inspektor Małgorzata Serafin;



Przewodnicząca SKM Jadwiga Kramer.

Przewodniczący

Komisji

Zdrowia

Radny

Grzegorz

Kolbusz

otworzył

posiedzenie 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:
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1. Socjalna pomoc mieszkaniowa – stopień zaspokojenia potrzeb, zasoby
mieszkaniowe gminy, możliwości dostosowania i przekształcenia istniejących
budynków na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego.
2. Wolne wnioski i zapytania , rozpatrzenie bieżących pism skierowanych do
komisji.
Ad.1. Socjalna pomoc mieszkaniowa – stopień zaspokojenia potrzeb, zasoby
mieszkaniowe gminy, możliwości dostosowania i przekształcenia istniejących
budynków na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego.
Informację jw. otrzymali radni w wersji elektronicznej. Ponadto Inspektor Małgorzata
Serafin przedstawiła członkom komisji w skrócie dane zawarte w przygotowanym
materiale.
Pytania w dyskusji dot.:
 Zajętych mieszkań służbowych w budynkach szkolnych w Jadownikach i
Wokowicach i możliwości ich odzyskania na potrzeby gminy;
 Możliwości wykupu mieszkań przez ich właścicieli;
 Wykonywanych remontów w mieszkaniach komunalnych na koszt gminy;
 Wielkości czynszów pobieranych w mieszkaniach socjalnych i komunalnych
Gminy Brzesko.
 Pozyskiwania wolnych budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.
Radna B. Borowiecka odniosła się w swojej wypowiedzi do obowiązków jakie winni
sprawować najemcy w mieszkaniach komunalnych jak. np. konserwacje i wymianę
stolarki okiennej . Taki warunek winien zostać zawarty w umowie najmu .
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Przewodnicząca SKM Jadwiga Kramer – przedstawiła jak przebiega realizacja listy
przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych w gminie . Poruszyła bardzo ważny i
pilny do realizacji przydziału mieszkania komunalnego dla rodziny w której dwie
osoby są niepełnosprawne – niewidome. Przedstawiła kryteria przydziału mieszkań
na przykładzie wspomnianej rodziny gdzie obowiązujące kryterium dochodowe
zablokowało i uniemożliwiło im przydział mieszkania komunalnego. Taka sytuacja
nie może mieć miejsca i winniśmy zrobić wszystko by tej rodzinie pomóc. Następnie
Przewodnicząca SKM zaproponowała wprowadzenie zmiany i przygotowanie
propozycji zmian w uchwale Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28
kwietnia 2010

roku obejmujące kryterium dochodowe dla rodzin z

osobami

niepełnosprawnymi. Ponadto pani Kramer poinformowała o swoich planach w
zakresie rezygnacji z przewodniczenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Członkowie komisji jednogłośnie zgodzili się z propozycją Pani Przewodniczącej
Kramer i
Po dyskusji podjęto wniosek o treści:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie propozycji zmian w
uchwale Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 roku
obejmujące kryterium dochodowe dla rodzin z

osobami

niepełnosprawnymi.

Głosowano jednogłośnie
Radna Barbara Borowiecka
niepełnosprawnych

zwróciła uwagę iż wiele młodych osób

nie ma możliwości poruszania się o własnych siłach i są

zamknięci w mieszkaniach. Winniśmy zrobić wszystko by im pomóc np. w zamianie
tych mieszkań na niższych piętrach by swobodnie mogli z nich korzystać.
Poproszony o wypowiedź Sekretarz Gminy Stanisław Sułek zapewnił komisję
iż przedmiotowa zmiana uchwały zostanie przygotowana w najbliższym czasie.
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Przedstawił podjęte ustalenia w zakresie

propozycji powiatu

budynków wysiedlonych przez budowaną autostradę

zagospodarowania

na potrzeby mieszkań

socjalnych jak również przystosowania budynku po byłej szkole w Wokowicach na
mieszkania socjalne.
Opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat realizacji zadań z zakresu
gospodarki mieszkaniowej Gminy Brzesko.
Ad.2. Wolne wnioski i zapytania , rozpatrzenie bieżących pism skierowanych do
komisji.
W wolnych wnioskach komisja na zapytanie Przewodniczącego

Komisji

Grzegorza Kolbusza przy współudziale Sekretarza Gminy Stanisława Sułka omówiła
temat zakupu dla potrzeb UM defibrylatora.
Na tym posiedzenie komisji zakończyło się.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Kolbusz podziękował za udział w dyskusji i
zamknął posiedzenie.
( Pełna dyskusja członków komisji – płyta CD – stanowi załącznik )

Przewodniczący Komisji
…………………………….
Grzegorz Kolbusz
Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

