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PROTOKÓŁ Nr ……. /2013 

 

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej  

w Brzesku  odbytego    

w dniu  8 marca  2013 r. 

 

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji 

Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej oraz osoby zaproszone na posiedzenie, 

według załączonej listy obecności.   

Posiedzeniu przewodniczyli przewodniczący Komisji OKiS radny Kazimierz Sproski oraz  

Przewodniczący Komisji ZPSiR Adam Smołucha, którzy przedstawili porządki posiedzenia 

komisji. 

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przyjęto pozytywnie, jednogłośnie:  

 

1. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki                   

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.  

2. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich 

działalność w roku 2013. 

3. Przyjęcie protokołu z   poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Przedstawienie planu inwestycji i remontów w Brzeskich Placówkach 

Oświatowych. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do komisji      

i projektów uchwał na sesję w miesiącu marcu br. 

 

Porządek posiedzenia  Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny - został przyjęty 

jednogłośnie: 

 

 

  Ad.1. Analiza sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r.  

  Informacja na temat możliwości terapii osób uzależnionych z terenu Gminy Brzesko: 

 

 

 sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania   

Problemów Alkoholowych; 

 informacja na temat możliwości terapii osób uzależnionych z terenu 

Gminy Brzesko – mgr Paweł Kamiński - kierownik Ośrodka Leczenia 

Uzależnień SPZOZ w Brzesku; 

 informacja z przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania        

przepisów sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

Analizy sprawozdania jw. przedstawiła Inspektor Renata Pabian, która poinformowała, że 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem obowiązkowo uchwalanym przez rady gmin. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zdań własnych gminy w szczególności zadania te 

obejmują: 

 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią. 
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 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci                  

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - 

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

Zgodnie z powyższym zostały przeprowadzone następujące działania:  

 Wspieranie realizacji działań profilaktycznych dla uczniów oraz szkoleń  

i warsztatów dla nauczycieli i rodziców, uczenie umiejętności służących zdrowemu           

i trzeźwemu życiu oraz informowanie o szkodliwości alkoholu  i innych substancji 

psychoaktywnych. 

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w aktywnych formach spędzania wolnego 

czasu w sposób trzeźwy i bezpieczny – rozwój zajęć pozaszkolnych podejmowanych we 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Centrum Kulturalno – Bibliotecznym     

w Brzesku. 

 Finansowanie wypoczynku letniego/zimowego oraz zajęć pozalekcyjnych. 

 Organizowanie imprez okolicznościowych i zajęć o charakterze kulturalnym, turystyczno 

- krajoznawczym, rekreacyjnym i sportowym. 

 Organizowanie festynów, konkursów związanych z promocją zdrowia. 

 Realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych na terenie gminy Brzesko.  

W ramach powyższych zadań zorganizowano również wypoczynek zimowy.  

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się poprzez: 

 nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Brzesko i podjęcie 

działań w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy wykorzystujące 

aktywność własną uczniów, 

 promowanie w środowisku lokalnym działań alternatywnych, wskazujących na 

możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, 

 zaangażowanie do działań profilaktycznych dorosłych mieszkańców gminy, 

 wykorzystanie lokalnych zasobów do tworzenia koalicji na rzecz ograniczenia 

problemów społecznych w gminie. 

 

W nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania członkowie połączonych komisji zadawali 

pytania związane z  odpowiednim zagospodarowaniem środków finansowych przeznaczonych 

na realizacje programu alkoholowego, a pochodzących  głównie z opłat za wydawanie zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Pani Renata Pabian wyjaśniła, że  odpowiednia ilość środków finansowych  pozwala na szerokie 

działania związane z wypełnianiem wolnego czasu dzieci i młodzieży, większą motywację  do 

dobrego  zachowania i  formy wsparcia dla wszystkich. 

 

Głos zabrał Pan  Paweł Kamiński Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień SPZOZ             

w Brzesku, który przedstawił radnym zakres pracy  i zadania Ośrodka Leczenia Uzależnień       

w Brzesku. 

  

Radny Jarosław Sorys zapytał  w jaki sposób Ośrodek wpływa na osoby współ-uzależnione, 

aby ten procent wyleczenia był znacznie większy. 
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Radny Adam Smołucha  nawiązał w swojej wypowiedzi do  sposobu prowadzonego leczenia 

osób uzależnionych od alkoholu w Brzeskim Ośrodku Leczenia Uzależnień, funkcjonowania 

ośrodka i uruchomionym w ostatnim czasie w SPZOZ  leczeniu środowiskowym 

psychiatrycznym. 

 

Radny Krzysztof Bogusz  stwierdził, że w roku ubiegłym na jednym z posiedzeń komisji  

podjęty został wniosek o wystąpienie do browaru Okocim by  browar przekazywał środki na  

działalność ośrodka jw., bo jak by nie było to  min. browar produkuje piwo, którego spożycie      

w nadmiernych ilościach powoduje uzależnienie alkoholowe. 

 

Radny Adam Smołucha  stwierdził, że wniosek radnego Bogusza jest jak najbardziej zasadny, 

wystąpić do browaru może również Rada Miejska, tylko w jakiej to ma być formie? 

 

Radny Franciszek Brzyk zaproponował podjęcie wniosku w sprawie zorganizowania spotkania 

w zakresie profilaktyki uzależnień, przy udziale działających już poradni i  innych instytucji 

zajmujących się tymi problemami np. duszpasterstwo trzeźwościowe. Takie spotkania były 

kiedyś  organizowane i cieszyły się  popularnością, wiele osób brało w nich udział ze szkół, 

poradni itp. Były to bardzo fajne  spotkania, informacyjne, profilaktyczne,  pomocne osobom 

uzależnionym we wskazaniu  dobrej drogi do rozwiązania problemu. 

 

Wniosek komisji: 

Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie spotkania w zakresie 

profilaktyki uzależnień, przy udziale działających już poradni i  innych instytucji 

zajmujących się tymi problemami (duszpasterstwo trzeźwościowe). Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Radna Maria Kądziołka  zapytała, czy Ośrodek posiada informacje, ile faktycznie osób po  

leczeniu wychodzi z nałogu alkoholizmu oraz czy gminy z powiatu brzeskiego przekazują środki 

finansowe na działalność  Ośrodka (na pacjentów z poszczególnych gmin). 

 

Pan Paweł Kamiński odpowiedział na dzień dzisiejszy te pierwsze osoby, które rozpoczęły 

terapię wychodzenia z alkoholizmu będą kończyć leczenie trwające prawie 3 lata i trudno jest 

dziś powiedzieć, czy wyszły z nałogu. Wystąpiono do wszystkich gmin z powiatu brzeskiego      

o dotacje i dofinansowanie działalności Ośrodka, jednak tylko Czchów  jest chętny nam 

przekazać środki na działalność.  

 

Inspektor Renata Pabian przedstawiła komisji informacji dot. przeprowadzonych kontroli 

punktów alkoholowych. 
Powołany zespół kontrolny  Gminnej  Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeprowadził kontrolę 81 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  

w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.  

Prowadzone kontrole miały na celu sprawdzenie zasad przestrzegania przepisów ustawy, 

ponadto ze sprzedawcami napojów alkoholowych prowadzone były rozmowy dotyczące 

warunków sprzedaży napojów alkoholowych, oraz wprowadzanych zmian w przepisach - 

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

 

Po dyskusji nad  złożonymi sprawozdaniami przystąpiono do głosowania: 

Pozytywnie jednogłośnie Komisje zaopiniowały sprawozdanie z wykonania Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  i Narkomanii za 2012 rok. 

i wysoko oceniają wykonanie zadań w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie 
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Ad.2. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność         

w roku 2013. 

 

Inspektor Michał Kostecki  przedstawił komisjom wg. załącznika do protokołu  sprawozdanie 

z wykorzystania środków finansowych przez organizacje  pozarządowe. 

W trakcie dyskusji członkowie komisji zadawali szereg pytań dotyczących przedstawionego 

sprawozdania, ponadto zadawali pytania w temacie przydziału środków na przedmiotową 

działalność w roku 2013. Inspektor Michał Kostecki udzielał stosownych wyjaśnień oraz 

odpowiedział, że na rok 2013 środki zostały już podzielone i  w przyszłym tygodniu  nastąpi ich 

realizacja. 

 

Opinia komisji: Komisje przyjęły do wiadomości sprawozdania w zakresie  współpracy  

i wykorzystywania środków budżetowych przez organizacje  pozarządowe oraz zapoznały 

się z przydziałem dotacji  na ich działalność w roku 2013.  

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z   poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Nr 33/2013 został przyjęty 

jednogłośnie; 

 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Nr 22/2013 

został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad.4.  Przedstawienie planu inwestycji i remontów w Brzeskich Placówkach Oświatowych. 

 

Informacje na temat planu inwestycji i remontów  przedstawił komisjom wg. załącznika do 

protokołu Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak. 

 

W nawiązaniu do złożonej informacji radni zadawali szereg pytań, w tym między innymi: 

 

Radny Krzysztof Bogusz  zapytał  kiedy zostaną wymienione okna w Szkole Podstawowej        

w Sterkowcu. 

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, że okna w Sterkowcu nie są w złym stanie 

technicznym  i  w najbliższym czasie nie planuje się ich wymiany. 

 

Radna Anna Lubowiecka  poruszyła temat utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego       

w Szczepanowie i sposobu funkcjonowania tej placówki po zmianach. 

 

Radny Jarosław Sorys  zwrócił uwagę  Naczelnika Cierniaka na zawilgocone  fundamenty       

w PSP Nr 1 w Jadownikach. Radny prosi, aby ten temat monitorować by dzieci miały  

odpowiednie warunki higieniczne do nauki. 

 

Ad.5. W sprawach bieżących komisje rozpatrzyły: 

 

 

1. Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował komisje o przygotowanym na najbliższa 

sesję RM projekcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego    

w Krakowie dot. likwidacji szkoły w Wokowicach; 
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2. Komisje  przyjęły do wiadomości  wniosek ZOL w Brzesku o umorzenie podatku od 

nieruchomości na rok 2013 i lata kolejne i przekazują wniosek do Burmistrza Brzeska 

celem rozważenia. Głosowano: 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - jednogłośnie; 

Komisja Zdrowia,  Pomocy Społecznej i Rodziny – jednogłośnie. 

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Okocim. Głosowano: 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - jednogłośnie; 

Komisja Zdrowia,  Pomocy Społecznej i Rodziny – jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały objaśnił radny Franciszek Brzyk. 

 

W  dalszej dyskusji radny Krzysztof Bogusz nawiązał do tematu zdrowego odżywiania     

w szkołach na terenie Gminy Brzesko. Radny uważa, że we wszystkich szkołach                     

i przedszkolach na terenie Gminy Brzesko  należy przeprowadzić akcję informacyjną  na 

temat zalet zdrowego odżywiania. 

Efektem nieodpowiedniego odżywiania się dzieci oraz braku aktywności fizycznej na 

lekcjach wychowania fizycznego poprzez zwolnienia rodziców z ćwiczeń jest  szerząca się 

otyłość dzieci i młodzieży. 

 

 Po dyskusji Komisje podjęły następujący wniosek:  

 

Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o przygotowanie zestawienia dot. aktywności 

fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach  podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy 

Brzesko.  

 

(Głosowano 7 za.)  

       

 

Na tym wspólne posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.11.00-14.30 

 

 

Przewodniczący  

Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady  Miejskiej w Brzesku 

 

mgr Kazimierz Sproski 

 

   Przewodniczący  
                                                           Komisji  Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 

   Rady  Miejskiej w Brzesku 

 

   Adam Smołucha  

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  


