
   P R O T O K Ó Ł  Nr   16/2008

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytego w dniu   20  c z e r w c a  2008  roku .

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby  zaproszone  na 
posiedzenie  wg  załączonej  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczyła  radna 
Apolonia  Warzecha  Przewodnicząca  Komisji. Witając  zebranych  przedstawiła 
porządek posiedzenia,  który członkowie komisji  otrzymali wraz z materiałami na 
posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko – 

informacja PUP w Brzesku .
3. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  –  zaopiniowanie  projektów  uchwał  na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej  w miesiącu czerwcu br.  ,  rozpatrzenie pism 
skierowanych do komisji .

Ad 1.
    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .

Przewodnicząca Komisji  Apolonia Warzecha poinformowała,  że protokół  z posiedzenia 
Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny z  dnia 21 maja  2008 roku był wyłożony w 
Biurze Rady Miejskiej . W związku z czym  zapytała, czy do protokołu są jakieś uwagi i 
wnioski.  Członkowie  Komisji  nie  wnieśli  uwag  do  protokołu,  po  czym  Przewodnicząca 
Komisji poddała  go pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 2.
Informacja na temat aktualnej sytuacji  na rynku pracy w Gminie Brzesko – 
informacja PUP w Brzesku .

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku Anna Szczepaniec przedstawiła 
informację o stanie i strukturze bezrobocia na terenie Gminy Brzesko w roku 2007 
oraz w okresie 5 miesięcy 2008 roku . Informacja stanowi załącznik do protokołu .

W dyskusji głos zabrali :
Radna Maria Kucia poinformowała, że informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy 
w Gminie Brzesko wykonana została bardzo starannie i dobrze. Pocieszające jest to  , 
że  bezrobocie  w porównaniu z  rokiem ubiegłym  minimalnie  ale  spada.  Bardzo 
dobre  jest  również  taka  informacja,  że  są  środki  finansowe  dla  osób 
niepełnosprawnych  i  być  może  przez  to  sytuacja  się  poprawi   ,  że  te  osoby 



niepełnosprawne  znalazły  tzw.  „małe  światełko  w  tunelu”  i  czegoś  się  nauczą  – 
konkretnego zawodu .

Radna Mieczysława Klimek zwróciła się z  pytaniem czy osoby niepełnosprawne 
otoczone  są  specjalną  opieką  czy  są  traktowane  tak,  jak  osoby  normalne  .  Czy 
prawdą jest, że są osoby, które przebywają na bezrobociu i pobierają zasiłek pracując 
równocześnie  za granicą ?

Radny Adam Smołucha poinformował,  że informacja na temat sytuacji  na rynku 
pracy opracowana bardzo solidnie.  Informacja obszerna ,dokładana i  ciekawa. SP 
ZOZ  w  Brzesku  co  roku  zatrudnia  absolwentów  na  staż  lecz  nie  zawsze  ma 
możliwość  zatrudnienia  po  stażu  takich  osób.  Obecnie  tworzymy  w  SP  ZOZ 
stanowisko dla osoby niepełnosprawnej (szatniarz). W tym momencie zwrócił się z 
pytaniem  dlaczego  wśród  osób  bezrobotnych  jest  około  220  osób  młodych  z 
wykształceniem średnim, technik ekonomista ? Dlaczego młodzież jest nadal w tym 
kierunku  kształcona  ,  skoro  jest  tylu  bezrobotnych  ?  Dlaczego  szkoły 
ponadgimnazjalne nie weryfikują kierunków nauczania ? Dlatego Komisja Zdrowia 
powinna wypracować  w tej kwestii odpowiednie stanowisko do Burmistrza Brzeska 
o skierowanie wniosku do Powiatowej Rady Zatrudnienia w sprawie  dostosowania 
kierunków kształcenia  młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych do aktualnych 
potrzeb na rynku pracy. 

Przewodnicząca  Komisji  Apolonia  Warzecha poinformowała,  że  informacja  o 
sytuacji na rynku pracy opracowana została bardzo szczegółowo. Następnie zwróciła 
się z pytaniem jak długo trzeba być zarejestrowanym w Biurze Pracy, aby można 
było  podjąć  pracę,  aby  pracodawca  mógł  taką  osobę  zatrudnić  ?  Czy  osoba 
zarejestrowana z prawem, czy też bez prawa do zasiłku, a jeśli otrzymuje  propozycje 
jednej  czy drugiej  pracy i  jej  nie  podejmuje,  to  co się  wówczas  dzieje?  Odnośnie 
pracowników interwencyjnych – gdzie jest bariera , że tych pracowników jest coraz 
mniej  ? (patrzę np.pod katem Urzędu Miejskiego) 

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  Anna  Szczepaniec ustosunkowała  się  do 
wypowiedzi  radnych.  I  tak  pracodawcy  niechętnie  zatrudniają  osoby 
niepełnosprawne. Przeważnie takie osoby mają niskie kwalifikacje.  Przy Staroście 
Powiatowym działa Powiatowa Rada Zatrudnienia, która zajmuje się opiniowaniem 
kierunków kształcenia młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych . W takiej Radzie 
zasiada   między  innymi  Pani  Naczelnik  Wydziału  Edukacji.  Pan  Starosta  zbiera 
informacje  od  poszczególnych  dyrektorów  szkół  i  zawsze  na  takim  posiedzeniu 
opiniowane są kierunki kształcenia uczniów. Prawda jest taka, że tych miejsc pracy 
jest  coraz  mniej.  Dużo  jest  firm  rodzinnych,  które  nie  potrzebują  zatrudniać 
pracowników,  a  takie  zakłady  jak  Carlsberg  Polska  czy  CANPACK  mają  tak 
zautomatyzowne linie , że zatrudniają niewielkie ilości pracowników  i poszukują 
głównie dobrych mechaników. Jeśli chodzi o pytanie Pani Przewodniczącej Komisji 
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to minimum trzeba być zarejestrowanym przez okres 2 miesięcy,  by można było 
podjąć pracę. Jeśli osoba nie podejmuje jednej, drugiej czy trzeciej propozycji pracy 
zostaje  automatycznie  wyrejestrowana  z  ewidencji  osób  poszukujących  pracy  . 
Odpowiadając na pytanie dlaczego pracowników interwencyjnych jest coraz mniej – 
prosta przyczyna, bo zakład pracy zatrudniając takich pracowników musi dopłacać 
im do najniższego wynagrodzenia i tu leży problem .

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następując wnioski i opinie : 
Komisja  zapoznała  się  i  przyjęła  do  wiadomości  informację  o  stanie  i  strukturze 
bezrobocia na terenie Gminy Brzesko w roku 2007 oraz w okresie 5 miesięcy 2008 
roku .  Głosowano jednogłośnie .

Komisja zawraca się do Burmistrza Brzeska o skierowanie wniosku do Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w sprawie  dostosowania kierunków kształcenia młodzieży w 
szkołach ponadgimnazjalnych do aktualnych potrzeb rynku pracy. 
Głosowano jednogłośnie.

W tym momencie Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha  podziękowała Pani 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy za wyczerpującą informację na temat struktury 
bezrobocia w Gminie Brzesko.
Pani Dyrektor Anna Szczepaniec  również podziękowała i opuściła salę posiedzeń.

Ad 3.
Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski  –  zaopiniowanie  projektów  uchwał  na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej  w miesiącu czerwcu br.  ,  rozpatrzenie pism 
skierowanych do komisji .

• Projekt  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania 
zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2008-2012.

Prezes  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Franciszek  Mrzygłód 
omówił przedmiotowy projekt uchwały. Poinformował, że ustawa z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego nakłada obowiązek na Radę Miejską uchwalenia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”, opracowanego na co 
najmniej  5  kolejnych  lat.  Przedstawiony  program  ma  służyć  za  podstawę  do 
optymalnego planowania, realizacji i modernizacji zasobu komunalnego gminy. Ma 
być  pomocny  do  tworzenia  założeń  niezbędnych  do  zwiększenia  efektywności 
gospodarowania nieruchomościami – wyższej jakości usług świadczonych na rzecz 
użytkowników i dalszej poprawy współpracy pomiędzy mieszkańcami a Urzędem 
Miejskim. Ma być również pomocny przy rozstrzyganiu o kierunku prowadzenia 
polityki  sprzedaży  zasobów  komunalnych,  przy  ustalaniu  wysokości  środków 
budżetowych potrzebnych do realizacji  założonych celów, a także do uchwalania 
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zasad polityki czynszowej.  Następnie omówił szczegółowo wieloletni program, w 
tym między innymi uregulowania dotyczące stawek czynszu najmu , wg załącznika 
do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że faktem jest, że 
uchwała w sprawie nowych stawek czynszowych powinna być zgodnie z ustawą o 
ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym zasobem gminy i  o  zmianie  Kodeksu 
cywilnego  uchwalona  przez  Radę  Miejską.  Niemniej  jednak  z  chwilą  podjęcia 
uchwały w sprawie podwyższenia stawek czynszowych za mieszkania komunalne 
wzrosną  również  dopłaty  –  dodatki  mieszkaniowe  dla  mieszkańców.   Polityka 
niektórych gmin w Polsce jest taka, że gminy specjalnie nie podejmują uchwał w 
sprawie  podwyżki  stawek  czynszowych,  bo  to  się  potem  odbija  w  wyższych 
dodatkach  mieszkaniowych. W  przedstawionym  projekcie  uchwały  w  sprawie 
wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko 
na  lata  2008-2012  brak  jest  danych odnośnie  lokalizacji  budownictwa  socjalnego, 
komunalnego,  czy  też  kontenerowego,  gdzie,  w  jakim  czasie,  na  jakim  obszarze 
chcemy  to  budownictwo  usytuować.  Dlatego  w  tej  sprawie  należy  podjąć 
odpowiedni wniosek o uzupełnienie w/w projektu uchwały o te kierunki.

Prezes Miejskiego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej Franciszek  Mrzygłód 
wyjaśnień Panu Przewodniczącemu, że zgadza się z przedstawionymi przez niego 
sugestiami.  Rada  może  wytyczyć  kierunki  odnośnie  lokalizacji  budownictwa 
komunalnego i socjalnego. Wnioski takie powinny być jednak realne do wykonania, 
ponieważ za takimi wnioskami powinny pójść odpowiednie środki finansowe, które 
winny  być  zabezpieczone  w  budżecie  Gminy  Brzesko.  Należałoby  również 
rozpocząć  prace  przygotowawcze,  które  zmierzałyby  do  opracowania  ogólnego 
przestrzennego  planu zagospodarowania  gminy z  uwzględnieniem budownictwa 
wysokiego .

Po analizie komisja podjęła następujące wnioski :
Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2008-2012.
Jednocześnie wnioskuje o uzupełnienie w/w projektu uchwały o :

1) wskazanie lokalizacji budownictwa socjalnego i komunalnego,

2) uwzględnienie  nakładów  inwestycyjnych  na  ten  cel  ponoszonych  przez 
Gminę w poszczególnych latach (2008 – 2012) .

Po  uzyskaniu  powyższych  informacji  komisja  ponownie  powróci  do  analizy 
przedmiotowego projektu uchwały .  Głosowano jednogłośnie .

Komisja  wnioskuje   o  rozpoczęcie  prac  przygotowawczych  związanych  z 
opracowaniem  ogólnego  przestrzennego  planu  zagospodarowania  gminy  z 
uwzględnieniem budownictwa wysokiego. 
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Głosowano przy 3 głosach za, przeciw 0,  1 wstrzymującym się od głosu.

Radna Ewa Chmielarz zwróciła się z pytaniem dlaczego od roku 2000 nie zostały 
wykupione  grunty  pod  drogi  osiedlowe  w  Mokrzyskach?  Są  ważne  plany 
zagospodarowania i nic w tym kierunku nie zostało zrobione .

Naczelnik  Wydziały  GGMK  Józef  Makuch  udzielił  wyjaśnień,  informując  Panią 
radną Chmielarz,  że Osiedle „Januszowskie” zostało zaprojektowane na gruntach 
prywatnych. W ramach tego obszaru Gmina Brzesko ma obowiązek wynikający z 
ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  wypłacać  odszkodowanie  za  grunt  pod 
planowane  drogi.  Każdorazowo  kiedy  właściciel  zleca  dokonanie  geodezyjnego 
podziału swojej własności, geodeta musi wydzielić również grunt pod drogi, który 
decyzją  administracyjną  przechodzi  na  własność  Gminy  za  należnym 
odszkodowaniem.  Problem  na  tym  osiedlu  jest  taki,  że  właściciele  nie  są 
zainteresowani  ponoszeniem  kosztów  geodezyjnych.  Dlatego  od  kilku  lat  jest 
sytuacja  patowa.  Dla  wyjaśnienia  podaję,  że  Urząd  Miejski  może  ingerować  we 
własność  prywatną  i  dokonywać  podziału  gruntu  pod  drogami,  ale  zadanie  to 
powinno być ujęte w uchwale budżetowej Gminy Brzesko . Jest tzw.”specustawa”, 
która  pozwala  w  stosunkowo  szybki  sposób  regulować  grunty  pod  drogi  na 
własność Gminy, ale są to znaczące środki finansowe, których do tej  pory Urząd 
Miejski  nie  posiadał.  W  związku  z  Pani  radnej  Chmielarz  wnioskiem  o 
przyspieszenie  wykupu  gruntu  pod  drogi,  Wydział  GGMK  zawnioskuje  do 
Wydziału ITK o ujecie tego zadania inwestycyjnego w przyszłym budżecie Gminy 
Brzesko.  Realizacja  tego  przedsięwzięcia  zależeć  będzie  od  radnych,  którzy  będą 
pracować na budżetem i uchlać go na rok 2009.

• Pismem  z  dnia  4  czerwca  2008  roku  Wiceprezes  Zarządu  ds.  Produkcji 
Carlsberg Polska w sprawie udostępnienia parkingu zakładowego .

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha zapoznała członków komisji z treścią 
w/w  pisma .

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się z pismem z dnia 4 czerwca 2008 roku Wiceprezes Zarządy ds. 
Produkcji Carlsberg Polska w sprawie udostępnienia parkingu zakładowego .

• Pismo SP ZOZ Brzesko z  dnia  17  czerwca 2008  roku w sprawie  zmiany 
przeznaczenia zakupionych fliz przez Urząd Miejski.  

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha zapoznała z pismem SP ZOZ Brzesko 
z  dnia  17  czerwca  2008  roku  w  sprawie  zmiany przeznaczenia  zakupionych fliz 
przez Urząd Miejski.  
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Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja  zapoznała  się  i  zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie pismo  SP  ZOZ 
Brzesko z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany przeznaczenia zakupionych 
fliz przez Urząd Miejski.   Głosowano jednogłośnie .

• Pismo  z  dnia  12  czerwca  2008  roku  Państwa  Wiesławy  
i Zbigniewa Urban zam. Kopaliny 50  dotyczące nawiązania współpracy .

Radna Ewa Chmielarz odczytała treść w/w pisma .

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja zapoznała się z pismem z dnia 12 czerwca 2008 roku Państwa Wiesławy 
i Zbigniewa Urban zam. Kopaliny 50  dotyczącym nawiązania współpracy .

• Projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Brzesko  do  realizacji 
projektu  w  ramach  Poddziałania  7.1.1  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki.

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha przedstawiła w/w projekt uchwały.

Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  Gminy Brzesko  do  realizacji  projektu  w ramach Poddziałania  7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po wyczerpaniu porządku  Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i 
Rodziny podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 
Posiedzenie trwało od godziny 1000 do godziny 1400 .

          Protokołowała                                                                

    Bogumiła Łanocha
                                                                                                    Przewodnicząca Komisji
                                                                                                            Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
                                                                                                                      Rady Miejskiej w Brzesku

                      Apolonia  Warzecha
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