Rada Miejska w Brzesku
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

Protokół nr 11/2019
11 Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2019
Obrady rozpoczęto 11 grudnia 2019 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 14:10 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Ewa Chmielarz-Żwawa
2. Maria Kucia
3. Adam Kwaśniak
4. Karol Mróz
5. Adrian Zaleśny
GOŚCIE OBECNI NA POSIEDZENIU KOMISJI;
1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła przewodnicząca Komisji Radna Maria Kucia –która
powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Przewodnicząca obrad stwierdziła prawomocność obrad komisji. Listy obecności stanowią
załącznik do protokołu.
Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Radna Maria Kucia przedstawiła proponowany porządek
posiedzenia komisji. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia
komisji?. Uwag radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty - załącznik do protokołu.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia
odbytego w dniu 22 listopada 2019 r. – do protokołu nie wniesiono żadnych uwag.
W oczekiwaniu na Panią Skarbnik Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał
szczegółowego omówienia projektów uchwał w sprawach:

1)
zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na
drogach gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Brzeska; Głosowano 4 za, 1
wstrzymujący
2)
przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego
zarzadzania drogą krajową; Głosowano jednogłośnie
3)
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2020; Głosowano
jednogłośnie

Ad. 4. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2020 – wyrażenie opinii.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha dokonała szczegółowego omówienia projektu Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2020 .
Ponadto Pani Skarbnik omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie WPF na 2020
rok.
Poinformowała o planowanych podwyżkach opłat parkingowych od nowego roku. W dyskusji
radny Adam Kwaśniak zapytał, czy za parkingi na osiedlach będą pobierane opłaty parkingowe,
odniósł się do wielkości wpływów z podatku od nieruchomości , wpływów ze sprzedaży
nieruchomości , wielkości składki odprowadzanej do LGD z Gminy Brzesko.
Po dyskusji opinie komisji:
1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2020 rok.
Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na 2020 rok. Głosowano 3 za, 2 wstrzymujący
Następnie Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży z poprawkami w paragrafie pierwszym projektu uchwały
wraz z propozycjami zmiany zapisów w paragrafie 3 – wnioski komisji Rewizyjnej i Oświaty.
Po zmianach paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy
Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: placówek oświatowych, szkół , przedszkoli,
szpitali, obiektów kultu religijnego ( kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzy) a także w
budynkach w których mieszczą się powyższe obiekty."
W dyskusji komisja odniosła się do kwestii sprzedaży alkoholu przez sklep Biedronka na
Osiedlu Jagiełły – w dyskusji głos zabrał radny Adam Kwaśniak.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka wyjaśniła, iż sprawa wniosku Firmy
AVITA o zmianę uchwały jw. była omawiana na posiedzeniach komisji w miesiącu listopadzie
i komisje były na tak, dlatego też przygotowany został przedmiotowy projekt uchwały o
zmianie uchwały. Po wyrażeniu opinii przez komisje projekt uchwały zostanie skierowany do
konsultacji przez ZO i RS.
Radny Adam Kwaśniak przedstawił komisji własne propozycje zapisów w przedmiotowym
projekcie uchwały.
Po dyskusji opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
sprzedaży z poprawkami w paragrafie pierwszym projektu uchwały.
Po zmianach paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy
Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: placówek oświatowych, szkół , przedszkoli,
szpitali, obiektów kultu religijnego ( kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzy) a także w
budynkach w których mieszczą się powyższe obiekty."
Głosowano 4 za , 1 wstrzymujący
Następnie Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach poruszył temat wniosków dot. wydłużenia
godzin sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych do godz.24.00. Do wniosków
odniosła się również Przewodnicząca RM Maria Kądziołka.
Ponadto Pani Przewodnicząca skierowała w imieniu mieszkańców wniosek do Burmistrza
Brzeska o przeniesienie ławek spod sklepów wzdłuż Rynku w kierunku Banku PKO na płytę
Rynku ponieważ przesiadujące tam nietrzeźwe osoby zakłócają spokój.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że ławki jw. są w bardzo dobrym miejscu i nie należy ich
przenosić . Radny jest w tej kwestii innego zdania, uzasadnił swoją wypowiedź. Ponadto radny
zapytał jakie są możliwości umiejscowienia toalety w pobliżu Rynku.
W dyskusji komisja odniosła się do tematu jw.
Przewodnicząca RM Maria Kądziołka przedstawiła komisji opinię pozostałych komisji RM
w temacie wniosku o przesuniecie godzin sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa stwierdziła, że im mniejszy będzie dostęp do alkoholu tym
samym osób spożywających alkohol będzie mniej . Jeśli my jako radni mamy możliwość
wprowadzenia utrudnień w tym zakresie to należy to zrobić.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że wprowadzenie tych ograniczeń ma znaczny wpływ na
to, że na osiedlach nastąpiła cisza i to jest pozytywne w tej uchwale.

Po dyskusji opinia komisji:
Po zapoznaniu się z wnioskami o zmianę godzin sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na
terenie M i G Brzesko komisja wnioskuje o pozostawienie zakazu sprzedaży alkoholu w
godzinach nocnych od 22.00- 6.00. Głosowano 2 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące , jeden
radny nie głosował
Ad. 5. Analiza propozycji planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2020.
Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała propozycje do planu pracy Rady
Miejskiej w Brzesku na 2020 rok. Głosowano jednogłośnie
Projekt uchwały omówiła szczegółowo Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka.
Ad. 6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku; Głosowano jednogłośnie
Projekt uchwały omówił szczegółowo Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach.
Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia komisji Przewodnicząca komisji Maria Kucia
podziękowała wszystkim za udział w komisji, dyskusję i zamknęła posiedzenie.
( Pełna dyskusja płyta CD znajduje się w aktach komisji).
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