
Protokół Nr 34/10 
z Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 14.05.2010 r.  
 
 

Kolejne posiedzenie Komisji  otworzył Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pan Czesław 
Mikła, który powitał członków Komisji.   
Kontynuując stwierdził kworum niezbędne do obradowania  i przedstawił zaplanowany na 
dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Analiza obecnego stanu technicznego ośrodka zdrowia w Brzykowie. 
2. Sprawy bieżące i różne.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
który był  udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy, dodał, że również dzisiaj można się z nim 
zapoznać.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Jako pierwszy głos zabrał radny J. Polak, który w godzinach rannych uczestniczył w posiedzeniu 
Rady Społecznej poświęconemu również tematyce ośrodka zdrowia w Brzykowie. Oznajmił on, że  
decyzją nadzoru budowlanego ośrodek zdrowia w Brzykowie ma zostać zamknięty. 
Dodał, że być może, przy przychylności nadzoru decyzja o zamknięciu może zostać odsunięta o ok. 
5 miesięcy. 
Kontynuując, radny Polak poinformował, że Wójt przedstawił Radzie Społecznej propozycje 
planów budowy nowego, parterowego ośrodka zdrowia. 
W tym miejscu głos zabrał radny Płóciennik, który oznajmił, że jego zdaniem, jeżeli dojdzie do 
zamknięcia ośrodka zdrowia, to ludzie tam zadeklarowano odejdą od nas, dodał również, że w 
przypadku budowy nowego budynku należałoby zakupić gotowy projekt, a nie zamawiać 
wykonanie u projektanta, gdyż takie rozwiązanie będzie szybsze w czasie.  
Natomiast radna Barasińska zaproponowała, aby na czas remontu, czy budowy przenieść ośrodek w 
inne miejsce, np. do szkoły. 
Radny Polak oznajmił, że miejscowa społeczność jest przywiązana do tego ośrodka, gdyż 
budowano go w czynie społecznym i korzystają z niego również mieszkańcy innych gmin, tj. 
Burzenina i Konopnicy. Kontynuując poinformował, że do ośrodka w Brzykowie zadeklarowanych 
jest ok. 1000 ludzi.  
W tym miejscu głos zabrał radny Pokorski, który stwierdził, że jego zdaniem na budowę ośrodka 
zdrowia można starać się o dofinansowanie, oznajmił również, że na czas remontu, czy budowy 
można by przenieść ośrodek do strażnicy w Brzykowie. 
Odnosząc się do powyższego radni stwierdzili, że należy jak najszybciej podjąć działania 
zmierzające do zakupu gotowego projektu na budowę nowego ośrodka zdrowia, ponadto 
wyznaczyć budynek zastępczy, który pełniłby funkcję ośrodka. Poza tym, zdaniem Komisji w 
przypadku przeniesienia pacjentów z Brzykowa do Widawy należy zapewnić środek transportu dla 
ludzi.  
W toku dalszego posiedzenia radni zastanawiali się nad tym, dlaczego ZUK tak drogo wycenił 
prace przy rozbiórce drewnianego budynku przy ul. Mickiewicza. 
W odpowiedzi na powyższe głos zabrał radny Olejniczak, który odpowiedział, że oferta złożona 
przez ZUK była najtańszą ofertą, wynoszącą 16 tys. zł. 
Następnie głos zabrała radna Barasińska, która pytała kiedy gmina zakupi kruszywo, gdyż na ternie 
Chrząstawy jest z 500 m drogi, która wymaga natychmiastowego utwardzenia .  
Radny Olejniczak oznajmił, że prawdopodobnie kruszywo ma być kupowane z wolnej ręki.  
W tym miejscu głos zabrał radny Jaros, który oznajmił, że był w kopalni w Chabielicach, przywiózł 
próbki kruszywa i rozmawiał z dyrektorem, który odniósł się do naszej propozycji zakupu 



pozytywnie.  
W tym miejscu radny Olejniczak oznajmił, że przy ostatnim zakupie też oglądaliśmy próbki, a 
później okazało się, że kruszywo jest całkiem inne.  
W odpowiedzi na to radny Jaros oznajmił, że jest pewien, że z zakupionego kruszywa będziemy 
zadowoleni.  
Głos ponownie zabrał radny Olejniczak, który oznajmił, że jego zdaniem zakupić na początku 
trochę kruszywa, wysypać na drogi i zobaczyć jak to kruszywo będzie się zachowywało na drodze.  
W tym miejscu głos zabrał radny Płóciennik, który przypomniał, że z tzw. wolnej ręki nie można 
zakupić dowolnej ilości kruszywa, dodał również, że oprócz harmonogramu utwardzania dróg 
ustalonego przez komisję należy wziąć pod uwagę potrzebę zakupu kruszywa w ramach funduszu 
sołeckiego. Zdaniem radnego Płóciennika na pewno zakup z wolnej ręki nie pokryje wszystkich 
potrzeb.  
 
W związku z brakiem dodatkowych pytań, zastępca Przewodniczącego Komisji podziękował 
wszystkim za uczestnictwo w obradach i następnie zamknął kolejne posiedzenie. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
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