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Protokół Nr 27/2013 

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

odbytego w dniu   13 września 2013 roku . 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny  Adam Smołucha Przewodniczący Komisji. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy 

obecności-  Załącznik nr 1 

 

1. Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji 

2. Radny Krzysztof Bogusz 

3. Radna Maria Kucia 

4. Radna Anna Lubowiecka 

5. Radny Paweł Strojny 

6. Radna Ewa Chmielarz 
 

Ponadto udział wzięli: 

 

 

1. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel; 

2. Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

3. Dyrektor MZGM Franciszek Mrzygłód; 

4. Inspektor Małgorzata Serafin; 

5. Przewodnicząca SKM Jadwiga Kramer. 

 

 

Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku 

posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty 

jednogłośnie jak niżej: 

 

1. Sytuacja mieszkaniowa, stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, 

zabezpieczenie w zasiłki i dodatki mieszkaniowe, zasoby mieszkaniowe Gminy 

Brzesko. 

2. Informacja na temat funkcjonowania  świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie 

Gminy Brzesko. 

3. Wnioski do projektu budżetu  Gminy Brzesko na 2014 rok. 

4. Przyjęcie protokołu z   poprzedniego posiedzenia komisji. 

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

i projektów uchwał na sesję w miesiącu wrześniu br. Załącznik nr 2 

 

Ad.1. Informacje wg. załączników do protokołu komisji przedstawili Dyrektor MZGM 

Franciszek Mrzygłód i Naczelnik Józef Makuch. 

 

Informację na temat problemów z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych na terenie Miasta i 

Gminy Brzesko oraz sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej złożyła jej 

Przewodnicząca Pani Jadwiga Kramer. 
 Pani przewodnicząca przedstawiła obowiązujące zasady przydziału mieszkań komunalnych i 

socjalnych oraz przybliżony czas oczekiwania na mieszkanie. 

W chwili obecnej najbardziej brakuje małych mieszkań do 20m2 powierzchni użytkowej dla 

samotnych mieszkańców. 
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Pani Inspektor Małgorzata Serafin odpowiedziała na zapytania radnych dot. wysokości 

obowiązującego kryterium dochodowego w rodzinie do przydziału mieszkania komunalnego 

bądź socjalnego, kwoty i ilości wypłaconych dodatków mieszkaniowych, wypłaconych 

odszkodowań z tytułu braku lokalu zamiennego dla osób eksmitowanych. 

 

Radny Adam Smołucha po wysłuchaniu informacji jw. stwierdził, że zaplanowana w budżecie 

gminy na rok 2013  kwota na wypłatę dodatków mieszkaniowych jest już prawie wykorzystana i 

rodzi się pytanie skąd wziąć brakującą kwotę. 

 

Odpowiedzi na zapytanie radnego udzielił Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, który 

przybliżył  na jakie zadania związane z gospodarka mieszkaniową są zagospodarowywane 

środki finansowe uzyskane że sprzedaży mieszkań komunalnych. Ponadto pan Burmistrz 

przybliżył w jaki sposób gmina pomogła mieszkańcom by pomóc im w pozyskaniu lokalu 

mieszkalnego, przybliżył  propozycje  kompleksowej modernizacji  budynku na Placu 

Kupieckim co przyniesie wymierne efekty i oszczędności oraz wielkości środków z tym 

związanych.  

 

Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie remontu mieszkania przy ul. Okocimskiej 42 – 

odpowiedz radnej udzielił Dyrektor MZGM Pan Franciszek Mrzygłód. 

 

 

Po dyskusji opinia komisji: 

 

Komisja zapoznała się  z informacją dot. zaspokajania  potrzeb mieszkaniowych  

w Gminie Brzesko. W dyskusji komisja wyraża uznanie  dla działalności Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej  i podkreśla, że dobra współpraca  z Referatem  Gospodarki Mieszkaniowej i 

Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej przyczyna się do sprawnego rozwiązywania 

problemów mieszkaniowych mieszkańców gminy. Jednocześnie komisja  zwraca uwagę na pilną 

potrzebę  tworzenia małych mieszkań socjalnych i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie 

działań w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie 

 

Ad.2. Informacje na temat działalności świetlic przedstawiła wg. załącznika do protokołu 

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber. 

 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności świetlic w 2013 r.  

i pozytywnie ocenia działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w tym zakresie.  

Głosowano jednogłośnie 

 

 

Ad.3. Wnioski komisji do projektu Budżetu Gminy na rok 2014. 

 

W dyskusji członkowie komisji zaproponowali o zabezpieczenie  w budżecie roku 2014 

środków finansowych  na realizację programu szczepień przeciwko pneumokokom.  

 

Wniosek komisji: 

 

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie  w budżecie roku 2014 środków finansowych  na realizację 

programu szczepień przeciwko pneumokokom. Głosowano jednogłośnie 
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Ad.4. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 czerwca 2013 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad.5. W wolnych wnioskach  komisja rozpatrzyła: 

 

Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował o utworzenie strony internetowej  

uzależnienia.brzesko.pl i uznając jej pozytywne aspekty zwraca się z prośbą do komisji  o 

wyznaczenie przez Burmistrza Brzeska  terminu spotkania, które pozwoli ustalić harmonogram 

dalszych działań w tym zakresie. / propozycja stanowi załącznik do protokołu komisji/. 

 

Komisja poparła wniosek radnego i skierowała do Burmistrza Brzeska wniosek o treści: 

 

Komisja na wniosek Radnego Krzysztofa Bogusza przyjęła propozycje  utworzenia strony 

internetowej  uzależnienia.brzesko.pl i uznając jej pozytywne aspekty zwraca się z prośbą do 

Burmistrza Brzeska  o wyznaczenie  terminu spotkania, które pozwoli ustalić harmonogram 

dalszych działań. Głosowano jednogłośnie 

 

 

 

 

 Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone . 

 Obrady trwały od godz.13.00- 15.00 

 

 

 

 

Przewodniczący   Komisji  Zdrowia 

Pomocy Społecznej i Rodziny Rady 

        Miejskiej w Brzesku 

 

                   ADAM SMOŁUCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


