P R O T O K Ó Ł Nr

11/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu 9 grudnia 2011 roku .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie,
wg załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczył radny Adam
Smołucha Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek
posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na dzisiejsze
posiedzenie. Zwrócił się z zapytaniem czy do przesłanego porządku są uwagi członków
komisji? Uwag brak. W związku z czym poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.
Poniższy porządek został przyjęty jednogłośnie :
1.

Analiza projektu budżetu w działach dotyczących ochrony zdrowia i opieki
społecznej, wnioski dotyczące finansowania zadań finansowania zadań z zakresu
ochrony zdrowia i opieki społecznej.

2.

Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Problemów

Gminie Brzesko na rok

2012.

3.

Spotkanie z Przewodniczącą Społecznej Rady d/s osób niepełnosprawnych w
Brzesku Panią Alicją Syty.

4.

Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

5.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Ad. 1 Analiza projektu budżetu w działach dotyczących ochrony zdrowia i opieki
społecznej,

wnioski

dotyczące

finansowania

zadań

finansowania

zadań

z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Ad. 2 Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok
2012.

Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, poinformował, że na rok 2012 na
ochronę zdrowia jest przeznaczone 600 ty. złotych. po czym odczytał działy, na które
przeznaczone są wyszczególnione kwoty. Podkreślił, że środki na ochronę zdrowia
pochodzą ze sprzedaży alkoholu

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, należy się cieszyć, że tych środków w
miarę sporo, patrząc na sprawozdania, wiele stowarzyszeń i organizacji, parafii bierze
udział , to bez tych środków niestety te działalności by zamarły, bo niebyło by z czego
sfinansować.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że jedną rzeczą która jest istotna, jest
to, że te środki z opłat alkoholowych mają być na ten cel przeznaczone a na nic innego.
Musimy patrzeć na budżet pod kontem tego, że mamy wpływy ale nie można popatrzeć
tak, że wpływy z tego samego muszą być z tego samego wydawane. Często na zebraniach
są pytania, „przecież my płacimy podatki”, mogę Państwu przedstawić jakie są wpływy
z poszczególnych sołectw a ile na daną miejscowość idzie środków. Prosiłem panią
skarbnik, aby zrobiła zestawienie wzrostu tylko wydatków za ostatnie 5 lat, to wyszło,
że co roku dokładamy kwotowo tak jakbyśmy wbudowywali sale gimnastyczną do szkół,
gdyby nam Państwo zwracało na oświatę. Ostatnio czytałem, że Wojnicz zamyka szkoły,
przedszkola. Mamy skończonych wiele inwestycji, magistralę rynek, RCKB, a do dziś
czekamy na zwrot z funduszy.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, możemy się zastanowić nad
podziałem środków, to jest projekt budżetu. Na ostatniej komisji już złożyliśmy wniosek,
aby przeznaczyć większą część pieniędzy na stricte zadania związane z leczeniem ludzi
uzależnionych od alkoholu. To jest działania, które w tym zakresie może przynieść
korzyści.
Inspektor UM w Brzesku Renata Pacura, wyjaśniła sprawę leczenia uzależnień od
alkoholu, dodała również, że otrzymała wniosek z poprzedniego posiedzenia komisji o
wydzieleniu wyodrębnieniu środków i inną kwotę przeznaczyć. Lecz samo przekazanie
tej kwoty dla Ośrodka Leczenia Uzależnień musi się odbywać zgodnie z nową ustawą
o działalności leczniczej. Ten program zdrowotny

musi być przedstawiony przez

poradnie, następnie przez nas musi być wysłany do agencji oceny technologii
medycznych, taką opinię w ciągu 3 miesięcy mamy otrzymać i może być wiążąca
i możemy się do niej odnieść lub pomimo negatywnej opinii można taki program
zakupić. Teraz musimy stosować nowe przepisy.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, dodał, że ma wątpliwość że program
zdrowotny musi mieć opinię oceny w tym zakresie.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że ustawa o działalności leczniczej mówi,
że środki publiczne w tym zakresie mogą być przekazane jako dotacja. Natomiast

poradnia należy do szpitala, więc mogą zostać przekazane jako dotacji celowej dla
szpitala. Wymagana jest natomiast opinia agencji, lecz możemy zapytanie wysłać, w tej
sprawie.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, poinformował, że z oczywistych
względów lepiej mieć pozytywną opinię, ponieważ w przypadku wystąpienia jakiś
nieprzewidzianych powikłań związanych z realizacją zadania zdrowotnego. Agencja ma
3 miesiące, więc to nie jest problem.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, poinformowała, że już uzgodnili, że można te kwoty
wnioskowane wyodrębnić. Około 100 tys. nie będzie wykorzystanych, więc będziemy
w stanie zrealizować program.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, utworzyliśmy w tamtym roku ośrodek
leczenia uzależnionych od alkoholu, realizowaliśmy świadczenia które pozwalały na
wprowadzenie jednoczesnej terapii dla 5 osób, w tej chwili możemy prowadzić tą
terapię dla 3 osób. To jest tego rodzaju zmniejszenie i jest problem żeby utrzymać
ośrodek. Musimy całą strukturę utrzymać, żeby móc realizować te świadczenia. Nikt nie
wie co będzie w przyszłości, ale może nie będzie tak źle. Wydaje się, że to jest dla tego
środowiska bardzo istotne, dlatego, gdyby można było uzupełnić poprzez finansowanie
z gminy programów wtedy jest szansa, że ten ośrodek będzie.
Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, wyjaśniła, że utworzenie tego ośrodka, dla
komisji która rozpatruje wnioski o leczenie około 130 wniosków jest bardzo pomocne,
praca bardzo dobrze przebiega. Od września ta współpraca nabrała efektów, wiele osób
jest zadowolonych. Mamy gdzie kierować tych ludzi, w Tarnowie miejsc jest
ograniczone. Ja jestem za tym, aby utrzymać ośrodek ten ośrodek.
Radny Krzysztof Bogusz, przedstawił temat do zastanowienia na następny rok
odnośnie utworzenia świetlicy środowiskowej w Wokowicach.
Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, wyjaśniła i omówiła najważniejsze zmiany
Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2012.
Pytania do sprowadzania:

Radna Ewa Chmielarz, zapytał ilu jest członków w gminnej komisji ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych?

Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, zapytał, że jest zapis, że gminna
komisja rozwiązywania problemów alkoholowych ma przekładać sprawozdania z
działalności, jakoś mi to umknęło za ten rok?
Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, jest 5 członków w komisji która rozpoznaje
sprawy o leczenie, opiniuje zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zespół 3 osobowy
który prowadzi kontrolę punktów sprzedaży. Zespół musi skontrolować przynajmniej 5
punktów sprzedaży alkoholu, żeby otrzymać wynagrodzenie.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, jeśli chodzi o wynagrodzenie tych
członków jest to kwota 120zł za posiedzenie. Czy komisja składa sprawozdanie ze
swojej działalności?
Inspektor UM w Brzesku Renata Pabian, wyjaśniła, że umieszczone jest to w realizacji
gminnego programu. Ale można wyodrębnić takie sprawozdanie z samych komisji.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, stwierdził, że słuszne jest takie
sprawozdanie wyodrębnić, ponieważ są wydatkowane pieniądze. Zaproponował,
zmianę do gminnego programu – aby § 3 na stronie 3 zamienić ośrodek w Brzesku dać
go jako pierwszy punkt, oraz zmienić § 5 w związku że wydzieliliśmy to zadanie na
realizacje programów terapeutycznych i wprowadzić to jako zdanie dopisać: „Realizacja
programów zdrowotnych w zakresie leczenia współuzależnień ”.
Komisja przyjęła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2012 wraz z poprawkami.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, stwierdził, że należy wydzielić kwotę na
realizację programu zdrowotnego, ponieważ to jest ważne dla mieszkańców i warto
wydać pieniądze na to, że ludzie zmienią swoje nastawienie.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił problem realizacji projektu
budżetu.
Radna Maria Kucia, przedstawiła problem podłączy do kanalizacji mieszkańców, oraz
wyciąganie konsekwencji z tego powodu.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie wchodzącej nowej ustawie tzw.
„śmieciowej”.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił, jak będzie wyglądać wdrażanie
nowej ustawy „śmieciowej”.

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, po dyskusji i analizie przedstawił
następujące wnioski:
Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydzielenie kwoty na realizacje
programów zdrowotnych w projekcie budżetu Gminy Brzesko na rok 2012. Głosowano
jednogłośnie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Brzesko na rok 2012.
Głosowano: 2 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie kontroli posiadania
umów przez mieszkańców gminy na wywóz śmieci i nieczystości na terenie Gminy
Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Spotkanie z Przewodniczącą Społecznej Rady d/s osób niepełnosprawnych
w Brzesku Panią Alicją Syty.

Pani Alicja Syty Przewodnicząca Społecznej Rady d/s osób niepełnosprawnych
w Brzesku, sama rada działa od 2003r. kadencja jest 4 letnia. Powiatowe rady składają
się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego
powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego (powiatów i gmin). Członków powiatowych rad - starosta, spośród
kandydatów zgłoszonych przez organizacje i organy.
Rada

ma

charakter

opiniodawczo-doradczy,

zmierzające

do

integracji

osób

niepełnosprawnych, współpracują z PCPR oraz Urzędem Pracy. Likwidowali bariery
osób niepełnosprawnych. Pani Alicja Syty omówiła i przedstawiła najważniejszy zakres
oraz realizację działań społecznej rady. Środki w budżecie są z roku na rok są coraz
mniejsze.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, przestawił problem, iż nie ma w gminie
osób, która zajmowała by się osobami niepełnosprawnymi. Przedstawił problem
z którym boryka się mieszkaniec gminy. Pan Damian Cichy, jest osobą niedowidzącą i ma
problem podczas komunikacji pkp oraz MPK przy kontroli, po okazaniu legitymacji
z PCPR-u. Przewodniczący stwierdził, że nie tworzyć zapisów, które są trudne do
realizacji.

Pani Alicja Syty Przewodnicząca Społecznej Rady d/s osób niepełnosprawnych
w

Brzesku, poinformował, że rada z zapisu ustawowego opiniuje akty które są

przedstawione przez nasze orany. Niewykluczone, że Państwo możecie zwrócić się
z prośbą, aby się zapoznać, w formie opinii.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że radna Maria Kądziołka jest
członkiem tej rady, można na komisji zdrowia temat i sprawę omówić a gdyby były
wątpliwości to ewentualnie odbyć wspólne posiedzenie ze społeczną radą.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, poruszył również sprawę, poruszania się
osobom niepełnosprawnym w urzędzie, czy nie można było by podnośniki?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że jeśli chodziło o gminę to nie było
problemów, mamy pojazd dla niepełnoprawnych, zrobiliśmy dokumentację na
modernizację, proponowałem aby dołożyć kwotę i zrobić windę. Lecz nie było ze strony
powiatu akceptacji nie było, a teraz obecnie nie ma pieniędzy.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, podziękował Pani Alicji Syty za udział
w

komisji,

dodał,

że

można

było

poruszyć

wiele

spraw

związanych

z niepełnosprawnością dowiedzieć się jak funkcjonuje społeczna rada.
Ad. 4 Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, odczytał pismo od Dyrektor PSP
w Mokrzyskach.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo od mieszkańców Mokrzysk w sprawie
zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2012 na kolejny etap budowy chodnika przy
ul. Parafialnej w Mokrzyskach i popiera mieszkańców oraz radnych w staraniach
budowy chodnika w Mokrzyskach.
Ad. 5
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha poinformował, że protokół
z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny był wyłożony
w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi

i wnioski. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący
Komisji poddał go pod głosowanie.
Następuje głosowanie:
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Adam Smołucha podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .
Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 1030.

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

