
Protokół  Nr 21/2008

Z posiedzenia Komisji Zdrowia , Pomocy Społecznej i Rodziny Rady  Miejskiej w Brzesku, 

odbytym w dniu  19 listopada 2008 roku

Posiedzeniu komisji przewodniczyła  radna Apolonia Warzecha przewodnicząca komisji 

Udział wzięli członkowie komisji  wg. załączonej listy obecności.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych  na posiedzeniu i przedstawiła 

proponowany projekt porządku posiedzenia komisji –został przyjęty jednogłośnie i 

stanowi załącznik do protokołu .

Ad.1. Protokół  z dnia  8.10.2008 rok został przyjęty jednogłośnie

           Protokół z dnia  28.10.2008 roku został przyjęty 3 za 

Ad.2.  Analizę stawek podatków lokalnych na rok 2009 wg.  załącznika do protokołu 

omówiła  Naczelnik  Marzena  Zacher .

W dyskusji  nad stawkami podatkowymi komisja omówiła zagadnienia dot.  wielkości 

stawki podatkowej za grunty zakwalifikowane jako drogi, oraz stawki  za lokale  zajęte 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

jak również możliwości wprowadzenia ulg podatkowych dla  rzemieślników lub stawki 

preferencyjnej z tytułu prowadzenia działalności  np. krawiectwo, usługi szewskie, usługi 

zegarmistrzowskie ,  a także innych zanikających zawodów , oraz tych  związanych z 

rzemiosłem użytecznym.

Wniosek komisji :

 Komisja  wnioskuje  o  przygotowanie  do  projektu  budżetu  na  rok  2010   analizy 

zmniejszenia  dochodów gminy , w związku  z propozycją wprowadzenia  preferencyjnej 

stawki podatku  od nieruchomości dla budynków  w których prowadzona jest działalność 

np.  krawiectwo,  usługi  szewskie,  usługi  zegarmistrzowskie  ,   a  także  innych 

zanikających zawodów , oraz tych  związanych z rzemiosłem użytecznym. Głosowano 

jednogłośnie 

Radny Adam Smołucha  ustosunkował się do propozycji wysokości  stawki  podatku od 

nieruchomości  za lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych  przez SP ZOZ w Brzesku .Radny stwierdził ,że szpital 

nie  otrzymuje  od  gminy  środków  finansowych  na  swoją  działalność   ,  a  powinien 



ponieważ to właśnie z gminy Brzesko najwięcej pacjentów korzysta z POZ w szpitalu. 

Wszystkie inwestycje szpital pokrywa z własnych dochodów dlatego tez brakuje np. na 

podwyżki dla pracowników .

Ponadto  na  zapytanie  radnej  Mieczysławy  Klimek  radny  Adam  Smołucha  przybliżył 

komisji  o jakie środki pomocowe i z jakich funduszy europejskich stara się pozyskać 

brzeski szpital , a także czy poszczególne gminy   powiatu brzeskiego zabezpieczają w 

swoich  budżetach  środki  finansowe  na  utrzymanie  szpitala   i  w  jaki  sposób  gmina 

Brzesko mogłaby się w to utrzymanie włączyć.

Ponadto radny  zwrócił uwagę ,że szpital brzeski wystosował do gminy Brzesko pismo o 

udział w budowie parkingu koło budynku szpitala. On jako dyrektor ds. lecznictwa nigdy 

nie wyrazi  zgody na to aby  zakupić  materiały  do budowy parkingu  gdy szpital  nie 

posiada  jeszcze  odpowiedniego  i  jakże  potrzebnego  sprzętu  do  diagnostki.  Mamy 

możliwość jako szpital oddania przedmiotowego terenu  pod parking osobie prywatnej 

która ten parking urządzi ale jednocześnie pobierze opłaty za parkowanie  , a parking 

koło   szpitala  winien być bezpłatny  .Gminę Brzesko stać  na to  aby  partycypować w 

kosztach budowy tego parkingu dlatego też bardzo prosi aby analizując projekt budżetu 

na rok przyszły ten wniosek uwzględnić.

Radna Maria Kucia zwróciła uwagę ,że np. w Krakowie koło szpitali wszystkie parkingi 

są  płatne  i  nikt   nie  protestuje   .Ponadto  radna uważa że  należy  dokonać zmiany 

organizacji ruchu koło szpitala aby mogły autobusy MPK  mogły się zatrzymywać tam 

gdzie BUSY.

Radny Adam Smołucha odpowiedział   ,  nie  można zmieniać  organizacji  ruchu koło 

szpitala  bo  żaden autobus  nie może podjeżdżać  pod szpital i blokować wjazdu do 

niego .BUSY otrzymały pozwolenie na zatrzymywanie się  pod szpitalem blisko wejścia 

ponieważ  chcieliśmy aby ludzie chorzy mieli wygodniej pod ten szpital  dojechać.

Następnie radny złożył wniosek  o nie podwyższanie stawek podatkowych dla szpitala 

/wniosek komisji Rewizyjnej aby stawkę zwiększyć , jednocześnie szpital może starać 

się o umorzenia w razie potrzeby/  ,nie widzi  również powodu  aby zwiększać stawkę dla 

gabinetów prywatnych  bo usługi są świadczone  dla całego społeczeństwa. 

My  jako  szpital  chcemy  płacić  podatki   ,  chcielibyśmy  również  aby  Gmina  Brzesko 

przejęła  cześć naszych kosztów związanych  z obsługą lecznictwa podstawowego  dla 

mieszkańców MiG Brzesko  .
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Radny Marek Adamczyk  stwierdził  pewne jest to ,że  musimy szpitalowi pomóc  .Są 

różne możliwości tej  pomocy ,  może należy rozważyć możliwość pomocy  w budowie 

przedmiotowego parkingu ?

Po analizie propozycji  stawek podatkowych komisja wyraziła opinie:

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie   wysokości stawek 

podatku od nieruchomości w następujących wysokościach : :

1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 

3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,10 zł od 1 m2 

powierzchni 
Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący 

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,39 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej 
b) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym  - 8,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania 
świadczeń  zdrowotnych - 3,57 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej 

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej.
Głosowano  4 za , 2 wstrzymujące 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  - głosowano 6 za  / jednogłośnie /

 Pozytywnie  zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1)Zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji dla 

celów  podatku od nieruchomości ,podatku rolnego podatku leśnego – głosowano 

jednogłośnie 

2)  Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – komisja wnioskuje o 

obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2008 

roku w sprawie średniej  ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2008 

roku z kwoty 55.80 zł za 1  dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt do celów wymiaru  podatku 

rolnego na terenie Gminy Brzesko- głosowano  4 za, 2 wstrzymujące 
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3)Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

zarządzającej pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa wyznaczenia inkasenta i 

określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.

Ad.3   Inspektor  Renata  Pabian  Koordynator  Gminnego   Programu  Profilaktyki  i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  omówiła wg. załącznika do protokołu projekt 

uchwały  w  sprawie   Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2009 

Po dyskusji   nad projektem  przedmiotowej  uchwały   zawnioskowano o naniesienie 

zmian w treści programu :

w  paragrafie  7   dodać  pkt.11 o  treści  ”Przygotowanie  i  podanie  do  publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie w placówkach użyteczności publicznej informacji  o 

ogólnopolskich formach pomocy a w szczególności o„ Bezpłatnym telefonie zaufania dla 

dzieci i młodzieży” – tel.116 111,  Telefonie dla ofiar przemocy w rodzinie „ Niebieska 

Linia” – tel. 0 80112 00 02, oraz innych dostępnych na terenie Gminy Brzesko.

dodać paragraf 12 o treści:

1. „Informacje  na  temat  udzielonych  organizacjom  dotacji  i  sposobie  realizacji 

zadań  wynikających  z  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  za  rok poprzedni 

zostaną  przedstawione  w  postaci  sprawozdania  do  15  lutego  każdego  roku 

Radzie Miejskiej w Brzesku .

2. Informacje  o których mowa w punkcie 1 umieszcza się na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Brzesku .

Wniosek komisji został  przyjęty przez członków komisji jednogłośnie /4 za/ 

Ad.4. W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha  przedstawiła 

treść wniosku  SP ZOZ w Brzesku  o partycypacje Gminy  Brzesko w kosztach budowy 

parkingu koło szpitala .

Przewodnicząca komisji uważa ,że parking koło szpitala winien być bezpłatny .

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk   przypomniał  ,że  szpital  jest  własnością  powiatu 

brzeskiego  ,  nie  wie  jakie  jest  w tym temacie  zdanie  pana  burmistrza   ale   gmina 

Brzesko   może przeznaczyć dla szpitala  na remont tego parkingu  środki ,ale inne 

gminy powiatu brzeskiego również winny tak postąpić .W pierwszej kolejności należy 
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wykonać dokumentację  tego zadania  i dopiero z dokumentacji wyjdzie jakie  środki na 

realizację parkingu są  potrzebne.

Wniosek komisji:

Komisja  zapoznała się z wnioskiem wniosek SP ZOZ w Brzesku  o współfinansowanie 

zadania  pn.  ”Modernizacja  i  przebudowa  miejsc  parkingowych  wraz  z  poprawą 

rozwiązań komunikacyjnych  w SP ZOZ w Brzesku. ”pozytywnie   jednogłośnie opiniuje 

powyższą prośbę  .Jednocześnie Komisja  wnioskuje  aby Dyrekcja szpitala wystąpiła  do 

wszystkich  ościennych  gmin  powiatu  brzeskiego  ,  aby   zabezpieczyły  w  swoich 

budżetach  środki  finansowe  na  wykonanie   dokumentacji    jak  i  samej  realizacji 

zadania ,proporcjonalnie do ilości  mieszkańców danej gminy . Głosowano jednogłośnie 

Ad.5. Wizja lokalna komisji 

Komisja udała się na wizję lokalną  świetlic  środowiskowych prowadzących działalność 

na terenie miasta Brzeska jak również do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej 

na ul. Przemysłowej.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godziny 10.00-15.30

Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia  ,Pomocy 

Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej w Brzesku 

                 

                        Apolonia Warzecha 

Protokołowała; Inspektor Marta Kółkowska 
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