
Protokół Nr 32/2010

Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej w 

Brzesku, odbytego w dniu 20 stycznia 2010 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha.

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

obecności.

Przewodnicząca komisji  powitała zebranych i  przedstawiła proponowany projekt porządku 

posiedzenia komisji- został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji .

2. Opracowanie i przyjęcie  planu pracy Komisji na rok 2010.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1.  Protokół  z  posiedzenia  komisji  odbytego  w  dniu  2  grudnia  2009  roku został 

przyjęty 3 za, 1 wstrzymujący.

Ad.2. Komisja opracowała plan pracy na rok 2010.

1. Organizacja opieki nad ludźmi starymi i przewlekle chorymi .

2. Organizacja  opieki  nad  dziećmi  niepełnosprawnymi  .

Informacja na temat funkcjonowania Dziennego Ośrodka Rehabilitacji nad Dziećmi z 

Wadami Rozwojowymi .

3. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych- stan obecny, identyfikacja 

potrzeb,  perspektywy. Problem bezdomności  i  polityka socjalna Gminy Brzesko w 

świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej – wizja lokalna.

4. Analiza  bezpieczeństwa  sanitarnego  na  terenie  gminy  i  miasta.  Przygotowanie 

gminnego programu ochrony środowiska.



5. Działalność  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  Ocena  realizacji  gminnego 

systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

6. Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy .

      Działalność Urzędu Pracy- raport.

7. Omówienie problemów opieki zdrowotnej na terenie Gminy i Powiatu Brzeskiego –

wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej 

w Brzesku  oraz Komisji   Zdrowia,  Opieki Społecznej  i  Rodzinnej Rady Powiatu 

Brzeskiego.

8. Profilaktyka i promocja zdrowia w Gminie Brzesko. 

Aktualizacja Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2010r. Zagrożenie narkomanią i podejmowane działania profilaktyczne.

9. Ocena  działalności   na  terenie  gminy  organizacji  pozarządowych,  kościelnych, 

organizacji pożytku publicznego , wolontariatu w zakresie  pomocy rodzinom  .

10. Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011r.   

Plan pracy został przyjęty pozytywnie- jednogłośnie .

Ad.3. W sprawach bieżących Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  poddał pod 

opinię komisji  projekt uchwały w sprawie nadania budynkowi GOSiR w Mokrzyskach 

imienia Stanisława Migdała. 

Od kilku lat,  szczególnie w okresie organizowanego memoriału szachowego, tj.  w miesiącu 

styczniu  składane są propozycje i wnioski zarówno ze strony mieszkańców wsi Mokrzyska, jak 

i ze strony radnych, aby Gminnemu Ośrodkowi Sportu Rekreacji w Mokrzyskach nadać imię 

Stanisława Migdała. 

Z uwagi na zasługi, wkład i duże zaangażowanie w rozwój wsi Mokrzyska, które swoją 

pracą  wnosił  pan  Stanisław Migdał,  podjęcie  uchwały  w tym zakresie  wydaje  się  w pełni 

uzasadnione.
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Należy dodać również, iż propozycję tą poparł i przyjął z dużym zadowoleniem także 

Burmistrz Brzeska.

W załączeniu do projektu uchwały  przedkładamy życiorys pana Stanisława Migdała 

oraz zgodę rodziny wyrażoną poprzez małżonkę Panią Józefę Migdał, którą dostarczył do Biura 

Rady Miejskiej pan radny Marek Adamczyk mieszkaniec wsi Mokrzyska. 

Następnie radna Apolonia Warzecha przedstawiła członkom komisji treść projektu uchwały 

jw.

Komisja w głosowaniu wyraziła opinię:

Pozytywnie  4 za, 1 przeciw,0 wstrzymujących  zaopiniowała komisja projekt uchwały w 

sprawie nadania imienia Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 

w Mokrzyskach

Ponadto w krótkiej dyskusji komisja przeanalizowała i zaopiniowała:

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXV/195/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 02 lipca 2008 r.w sprawie 

przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Komisja zapoznała się  z pismem Pana Bogdana Zachara w sprawie  zabezpieczenia 

w budżecie Gminy na rok 2010 środków finansowych na remont ulicy Na Stoku  w 

Mokrzyskach. 

 Zapoznano się z odpowiedzią Zarządu Powiatu w Brzesku na  Apel skierowany 

przez Komisje Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny w sprawie pozyskania środków 

finansowych  na  zakup  kolonoskopu  do  badań  przesiewowych  nowotworu  jelita 
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grubego.

Do  odpowiedzi  ze  strony  starostwa  powiatowego  ustosunkował  się  radny  Adam 

Smołucha  .Aby realizacja  założonego programu  mogła  się  odbyć to  w pierwszej 

kolejności  muszą  zostać  zgromadzone  środki  finansowe  na  zakup  trzech 

wideokolonoskopów   ,  bo  jak  inaczej  ten  program  można   zrealizować  bez 

odpowiedniego  sprzętu.  Program  adresowany  jest  do  ludzi  zdrowych  .Na  zakup 

wideokolonoskopów  potrzebne  są  środki  w  wysokości  350-400  tysiecy  złotych 

.Dobrym rozwiązaniem byłoby aby  gmina zakupiła jeden, powiat drugi a ZOZ trzeci 

wideokolonoskop.  Radny Smołucha zobowiązał się do przygotowania odpowiedzi na 

pismo Zarządu Powiatu jw.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz.13.00-14.15

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy 
Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w 
Brzesku 

                                                               
                                                               Apolonia Warzecha 

Protokołowała: 
Inspektor Marta Kółkowska 
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