Protokół Nr 1/2011
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytego w dniu

17 stycznia 2011 roku .

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodnicząc y Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku
posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok w zakresie działalności
komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny .
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Komisja jednogłośnie przyjęła

plan pracy komisji na rok 2011 wg. załącznika do

protokołu.
Zapoznano się z wnioskiem LKS ISKRA w Szczepanowie oraz wyjaśnieniami radnych Anny
Lubowieckiej i Krzysztofa Bogusza w temacie potrzeby zakupu kontenera dla potrzeb klubu.

Wniosek komisji :
Komisja zapoznała się z pismem LKS ISKRA Szczepanów w sprawie zagospodarowania
środków finansowych niewykorzystanych w 2010 r. na działalność Klubu. Komisja widzi
zasadność wykonania przyłącza energetycznego i sugeruje rozważenie zakupu kontenera na
użytek Klubu Sportowego.
Głosowano jednogłośnie
Ad.2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok w zakresie działalności
komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny .
Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła komisji wg. załącznika propozycje budżetowe
na rok 2011 z zakresu zadań pomocy społecznej.
Na zapytanie przewodniczącego komisji radnego Adama Smołucha jakie dodatkowe zmiany
nastąpiły w planach na rok 20011 w stosunku do roku 2010,Skarbnik Gminy Celina Łanocha
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odpowiedziała, nowych zadań w tym zakresie nie wprowadzono żadnych, są jednak zmiany
wprowadzone w związku z nową konstrukcją budżetu od roku 2011.Pani Skarbnik przytoczyła
ponadto jakie zostały wprowadzone ograniczenia ustawowe od roku 2011.
W roku 2011 będą kontynuowane jedynie inwestycje z udziałem środków unijnych .
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że w chwili obecnej mamy w budżecie dużo
stałych wydatków, które nam obciążają budżet i musimy myśleć jak te wydatki sukcesywnie
zmniejszać. Musimy znaleźć jakieś rozwiązania docelowe i z niektórych wydatków gmina musi
rezygnować. Aby móc inwestować w kolejnych latach w tym roku i kolejnych musimy szukać
oszczędności i ograniczać wydatki bieżące.
Radny Adam Smołucha przypomniał, że przez wiele zwracano uwagę na wielkość dotacji
przekazywanej dla Spółki MPK .Brak strategii działania na początku kadencji spowodowało
że nie wypracowany został model funkcjonowania tej spółki .

Burmistrz Grzegorz Wawryka

odpowiedział, od wielu lat nie było znaczącej podwyżki

stawek podatków lokalnych a pozostałe opłaty znacznie, sukcesywnie wzrastały i ten fakt
należy również mieć na uwadze. Ponadto subwencja oświatowa jaką gmina otrzymuje co roku
jest znacznie niższa a wydatki na utrzymanie szkół wysokie.
Należy się ponadto zastanowić czy Spółka MPK w przyszłości ma funkcjonować w takiej
formie jak obecnie, czy może innej.
Radny Krzysztof Bogusz zapytał, czy zmiany w zakresie funkcjonowania Spółki MPK są
planowane do wprowadzenia w roku bieżącym czy w latach kolejnych.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, w każdym czasie można rozpocząć proces
restrukturyzacji Spółki MPK, tylko wcześniej należy się zastanowić
restrukturyzacji ma

funkcjonować. W tej chwili

jak ta spółka po

musimy się zastanowić jak dobrze

zagospodarować Regionalne Centrum Biblioteczne np. poprzez przeniesienie do Centrum filii
bibliotecznych z poszczególnych miejscowości.
Radny Adam Smołucha stwierdził ,że aby Centrum Biblioteczne było dobrze wykorzystane ,
aby obiekt „żył” muszą z niego korzystać ludzie. Przeniesienie filii bibliotecznych do Centrum
jest dobrym rozwiązaniem i daje to gwarancję że w przyszłości Gmina będzie się rozwijać i będą
się tworzyć nowe miejsca pracy.
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Radny Krzysztof Bogusz zapytał, czy jest przygotowana poszerzona koncepcja jak Centrum
Biblioteczne będzie funkcjonować w przyszłości.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, podjęta została w ostatnim czasie decyzja aby
tym budynkiem administrował dyrektor BOSiR .Do tego budynku zostaną przeniesione takie
placówki jak PiMBP oraz MOK , bo sama biblioteka nie udźwignie takich wielkich kosztów
utrzymania budynku. Dyrektor BOSiR

zarządza obecnie budynkiem Kręgielni, ma w tym

zakresie już doświadczenie , radzi sobie dobrze i może tym budynkiem również odpowiednio
zarządzić .Jest to rozwiązanie bardzo optymalne bez potrzeby zabezpieczenia większej ilości
środków finansowych.
W dalszej dyskusji członkowie komisji zadawali pytania dot. ilości zatrudnienia pracowników i
sposobu wykorzystania wolnych powierzchni w RCB, oraz reorganizacji sieci szkół w gminie
Brzesko.
Radna Maria Kucia przypomniała, że co roku w dyskusji nad siecią szkół w gminie Brzesko
padają stwierdzenia, że niektóre placówki szkolne należy zlikwidować. Czas ucieka, jeżeli już
teraz nie zacznie się konkretna dyskusja w tym temacie to miną kolejne 4 lata i nie zrobimy nic.
Subwencja drastycznie spada, administracja w szkołach jest bardzo rozbudowana, gmina
powinna szukać oszczędności w tym temacie .
Burmistrz odpowiedział, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dyskusje w tym temacie rozpocząć .
Radny Adam Smołucha –stwierdził, jako komisja jesteśmy gotowi do dyskusji i podjęcia
decyzji w tym obszarze. Wszyscy wiedzą, że w chwili obecnej jest kryzys i należy oszczędzać,
tym bardziej że jest to już ostatni dzwonek na dyskusje w tych tematach. Pan Burmistrz winien
przedstawić RM propozycje w tym zakresie.
W kolejnej dyskusji członkowie komisji analizowali tematy:
o Dot. zamontowania na basenie pomp cieplnych i braku w gminie Brzesko źródeł
energii cieplnej odnawialnej.
o Wydatków MOPS w Brzesku, komisja stwierdziła, że

środki finansowe

wydawane przez MOPS są wykorzystane dobrze i efektywnie;
o Członkowie komisji zwrócili uwagę na zły stan techniczny pomieszczeń
budynku MOPS, budynek wymaga gruntownego remontu, jest ciasny i nie
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przystosowany do obsługi takiej ilości klientów Ośrodka. Winna zostać
opracowana strategia dalszego funkcjonowania tej jednostki w przedmiotowym
budynku tym bardziej, że na jego remont w budżecie jest zaplanowana tylko
kwota 4 tysiące złotych;
o Komisja zwróciła uwagę na brak w budżecie gminy środków finansowych na
uporządkowanie spraw z zakresu melioracji udrożnienia rowów. Ostatnia
powódź w Gminie Brzesko spowodowała, że wiele terenów budowlanych
zostało podtopionych i dlatego bardzo potrzebny jest kompleksowy plan
odwodnienia poszczególnych miejscowości w gminie.Członkowie komisji
stwierdzili jednogłośnie, że bezwzględnie należy wydzielić w budżecie gminy
środki finansowe na doraźne działania w tym zakresie min. na udrożnienia
przydrożnych rowów.
o Komisja wysłuchała wyjaśnień radnego Adama Smołucha na temat
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy, na szczepienia
ochronne dla dzieci na meningokoki i pneumokoki, oraz dokonanych w tym
zakresie obserwacji z których wynika, że coraz mniej rodziców decyduje się na
zaszczepienie dziecka .Radny zaproponował, aby zastanowić się czy nie należy
wprowadzić innego programu szczepień , może dla osób dorosłych np. na grypę.
o

Radny Adam Smołucha przedstawił komisji wniosek o zabezpieczenie w
budżecie środków finansowych na przygotowanie pomieszczeń i sfinansowanie
kosztów leczenia dla pacjentów ośrodka i poradni dziennego pobytu, dla osób
uzależnionych od alkoholu. Środki finansowe na leczenie osób uzależnionych
szpital pozyska z NFZ, jednak liczba osób które można objąć takim leczeniem
ze środków NFZ jest niewielka, a potrzeb jest wiele. Wg. ustawy istnieje
również możliwość finansowania przez gminy programów terapeutycznych dla
tych pacjentów. SPZOZ w Brzesku mógłby bez większych problemów leczyć
pacjentów uzależnionych od alkoholu z gminy Brzesko , ale na ten cel są
potrzebne środki finansowe. Trudno dzisiaj określić dokładnie jakie będą koszty
leczenia, ale w innych gminach powiatu brzeskiego skalkulowano te koszty w
wysokości dofinansowania z NFZ.W ramach kontraktu z NFZ można objąć
terapią 2 pacjentów, szpital posiada odpowiednia kadrę, ale nie posiada lokalu.
Są propozycje zagospodarowania wolnych pomieszczeń przy szpitalu na
powyższy ośrodek, ale wówczas gmina winna dołożyć własne środki na ich
remont. Koszt 8 tygodniowej terapii dla 1 pacjenta to kwota około 4 tysięcy
złotych.
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Skarbnik Celina łanocha ustosunkowała się do wniosku radnego jw.
odpowiedziała, że

w ciągu roku będzie nadwyżka środków z Funduszu

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości około 50 tysięcy złotych i
wówczas należy powrócić do przedmiotowego wniosku .Środki finansowe w
tym dziale budżetowym mogą zostać przekazane na powyższe zadanie.
o Radna Ewa Chmielarz zapytała, w poprzedniej kadencji złożony został
wniosek do projektu budżetu na rok 2011 przez Komisje Zdrowia Pomocy
Społecznej i Rodziny, o zabezpieczenie kwoty 10 tysięcy złotych na remont
oddziału ginekologiczno -położniczego SP ZOZ w Brzesku , dlaczego nie ujęto
tego

wniosku

komisji

w

propozycjach

budżetowych

.

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, nie na wszystkie złożone wnioski do
budżetu zostały zabezpieczone środki finansowe z prostej przyczyny, braku
wolnych środków. Została zabezpieczona w budżecie kwota 40 tysięcy złotych
na zakup szczepionek, może z tej puli uda nam się wygospodarować jakąś
niewielką pulę na remont oddziału.
o Radna Maria Kucia zapytała, czy rozważano propozycje utworzenia wokół
szpitala strefy płatnego parkowania?.
Radny Adam Smołucha odpowiedział na zapytanie radnej Kucia, przedstawił
jak władze szpitala

planują rozwiązać problem braku miejsc parkingowych

wokół budynku SPZOZ .W chwili obecnej zwrócono się
wydzierżawienia terenu wokół szpitala osobie prywatnej i

z propozycją
utworzenie

parkingów z jednoczesnym pobieraniem opłat parkingowych. Aby propozycja
władz szpitala mogła zostać realizowana najpierw potrzebna jest zgoda powiatu,
do chwili obecnej tej zgody szpital nie uzyskał.
Pani Skarbnik Celina Łanocha przedstawiła komisji jakie zostaną wprowadzone dodatkowe
zmiany do projektu budżetu na rok 2011 w stosunku do projektu z listopada 2010 roku,omówiła
również projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na
lata 2011-2022.
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Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok w dziale dot.
pomocy społecznej. Ponadto Komisja wnioskuje aby w dziale „Ochrona Zdrowia”
wydzielone zostały środki finansowe ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie
alkoholizmowi, na dofinansowanie utworzenia i działalności Ośrodka Leczenia
Uzależnień

od

Alkoholu

przy

SP

ZOZ

w

Brzesku.

Głosowano jednogłośnie
2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00-13.00

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku
Adam Smołucha

Protokołowała Inspektor
Marta Kółkowska
-6-

