
Protokół  Nr 23/2009

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

odbytym w dniu  26 stycznia 2009 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  ze  zmianami  –został  przyjęty 

jednogłośnie

1.  Opinia komisji w sprawie zjazdu z autostrady.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3. Informacja o działalności MOPS w Brzesku za rok 2008.

4. Propozycja Planu pracy komisji na 2009 rok.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej  Bogdan Dobranowski 

przedstawił studium  trasowe  wykonane  przez  „TRANSPROJEKT”  na  zlecenie  Gminy 

Brzesko. W swojej wypowiedzi skupił się na odcinku - od drogi krajowej nr 4 aż do drogi 

krajowej  nr  75  na  Nowy  Sącz.  Przedstawił  graficznie  członkom  Komisji  dokładny 

odcinek,  o  którym wspominał.  Podkreślił,  że  studium trasowe,  które  zostało  zlecone 

przez Gminę Brzesko powstało zanim były jakiekolwiek alternatywy zjazdu z autostrady: 

czy  to  ul.  Leśną czy  Jasieniem.  Zaznaczył  ,  że  Pan Przewodniczący  Rady Miejskiej  - 

Krzysztof  Ojczyk  poprosił  aby  przygotować projekt  uchwały  o  wspomnianym powyżej 

odcinku drogi. Projekt ten ma na celu rezerwację tego terenu. Poinformował również 

radnych, że intencją Pana Przewodniczącego Rady było: „wyjście o krok do przodu”, co 

ma  również  wpłynąć  mobilizująco  na  przyszłe  decyzje  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  w 

Krakowie. Sam Pan Naczelnik Dobranowski również przychylił się do tego zdania, tym 

bardziej, że w konferencjach prasowych wiele mówi się, iż droga krajowa z Brzeska do 

Nowego  Sącza  ma  być  czteropasmowa.  Planowane  jest  to  w  dziesięcioletniej 

perspektywie czasu. Podkreślił,  że dotychczasowa opinia  radnych dotycząca zjazdu z 

autostrady  była  tylko  opinią.  Nie  ma  decyzji  lokalizacyjnej  prawomocnej,  która  by 

mówiła, że zjazd ten będzie przebiegał Jasieniem. Cała logika wskazuje na to, że będzie 

to Jasień ale formalnego dokumentu na dzień dzisiejszy nie ma. Jeżeli zostanie podjęta 

uchwała  o  przystąpieniu  do  zmian,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  w  Krakowie  może 
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powiedzieć:, „że jeszcze nie jest gotowa”. Były prowadzone rozmowy z urbanistami czy 

tereny te można objąć nowym planem przestrzennym, czyli:

- musiałaby  być  podjęta  nowa  uchwała  o  przystąpieniu  do  zmiany  planu 

przestrzennego,

- czy też musi być zmienione studium? 

Naczelnik wskazał na ustawę, która mówi wyraźnie, że chcą zmienić plan przestrzenny 

wycinkowo  musi  być  to  dokonane  zgodnie  ze  studium.  Pan  Bogdan  Dobranowski 

poprosił  o  zaopiniowanie  uchwały  o  przystąpieniu  do  zmiany  studium.  Zmiany  te 

opiniowane  były  również  przez  urbanistów:  Panią  Bugajską  i  Panią  Langerową.  Na 

zapytanie członków komisji   czy ruch nie wpłynie na jakość i  cenę działek na Placu 

Pomianowskim, jeżeli dowiedzą się o tym potencjalni nabywcy?

Pan Bogdan Dobranowski udzielił odpowiedzi na tak zadane pytanie. Odpowiedział, że 

zdania są podzielone. Niektórzy mogą zyskać. Jeżeli jakieś firmy dowiedzą się, że będą 

mogły  mieć  możliwość  włączenia  się  do  tej  drogi  to  być  może  zgodzą  się  na takie 

rozwiązanie.  Niewątpliwie  taka  droga  dojazdowa  do  autostrady  w  pobliżu  swoich 

gruntów wręcz podnosi cenę. Natomiast, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe to 

raczej mieszkańcy nie będą chętni by mieszkać przy trasach ruchliwych.

Przewodnicząca komisji Apolonia Warzecha  przedstawiła treść projektu uchwały  jn.

Opinia komisji:

Pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do  

sporządzania  Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego 

Gminy Brzesko w obrębie geodezyjnym  Brzesko, Jasień ,Okocim.

Ad.2. Protokół  z  posiedzenia komisji  odbytego  w dniu 3 stycznia  2008 roku został 

przyjęty 5 za, 1 wstrzymujący .

Ad.3. Dyrektor  MOPS  Krystyna  Put przedstawiła  komisji  informacje  na  temat 

funkcjonowania  MOPS  w  Brzesku  w  2008  roku  –informacja  stanowi  załącznik  do 

protokołu komisji.

W dyskusji członkowie komisji poruszyli następujące tematy :

 dożywianie dzieci 6-letnich w szkołach ,

 działalność noclegowni dla osób bezdomnych,
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 wykorzystywania środków finansowych z  opieki  społecznej   przez  osoby  które 

mogą same sobie w życiu poradzić tylko są leniwe.

Członkowie komisji  uznali , że takim ludziom  należy pomóc ale ta pomoc musi mieć 

pewne granice . Pomagajmy tym którzy tej pomocy faktycznie potrzebują  ale nie wolno 

dać się wykorzystywać w tej pomocy bo niektórzy uważają że im się wszystko należy.

 zwrotu kosztów za leki –  radna Mieczysława Klimek  zawnioskowała aby w 

każdym numerze BIM zamieszczona była informacja  o jaką pomoc mogą się 

zwrócić mieszkańcy w potrzebie do MOPSU.

Radna Maria Kucia przybliżyła komisji  jak funkcjonuje  jadłodajnia dla ubogich ,  kto 

korzysta  z  jadłodajni  .Większość  osób  korzystających  z  bezpłatnych  posiłków  jest 

wdzięczna za to że może zjeść przynajmniej jeden gorący posiłek  ale są i tacy którzy 

mają  roszczenia  i  wymagania   do  przygotowanych  posiłków.  Średnio  dziennie  na 

jadłodajni wydawanych jest 80-90 obiadów.

Następnie komisja  z udziałem Pani Dyrektor MOPS omówiła temat dot. świadczenia 

przez MOPS opieki  nad   osobami starszymi i obłożnie chorymi. 

Pani  dyrektor  Krystyna  Put  poinformowała  że  wszyscy  podopieczni  Ośrodka  którzy 

takiej pomocy  potrzebują, otrzymują ją  na bieżąco.

Radny  Adama Smolucha stwierdził  że  z  informacji  jaką  Pani  Dyrektor    przekazała 

komisji wynika iż przez wiele lat usługi opiekuńcze dla osób starszych  świadczono dla 

około   60  osób  ,  w  roku  2008   świadczono  usługi  dla  75  osób  .Z  jego  własnych 

obserwacji  jako lekarza wynika  ,że ludzie starsi jak np. 80 90 - latkowie  w naszym 

społeczeństwie  stracili prawo bytu .Osoby w  podeszłym wieku  są kierowane zazwyczaj 

do  Ośrodków  lub  Zakładów  Opiekuńczych   i   nie  mają  prawa  umrzeć  w  domu. 

Umierających staruszków w agonii przywozi się do szpitala  i żąda się od nas lekarzy 

cudów .Rośnie nam przez ostatnie lata populacja ludzi  starych którzy są samotni . Ma 

nadzieję że osób starszych korzystających  z usług naszego MOPS będzie dużo więcej . 

Jest to liczba zbyt mała  ,często się tak zdarza  że z upływem lat  ludzie  stają się 

niedołężni  a rodziny opiekę nad nimi  starają się przerzucić na szpital .Może należy w 

MOPS  dogłębniej zająć się tą grupą  osób starych  którzy nie mogą sami funkcjonować.

Ponadto radny Smolucha zapytał  czy te osoby starsze nad którymi MOPS  sprawuje 

usługi opiekuńcze to są ludzie samotni czy mają rodziny.
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Dyrektor Krystyna Put odpowiedziała ,ze osoby nad którymi Ośrodek sprawuje usługi 

opiekuńcze  są  to  osoby  samotne  w  środowisku  .Ponadto  pani  dyrektor   przybliżyła 

komisji  jak ta opieka wygląda  np. na wsi .

Radna Ewa Chmielarz  stwierdziła ,że bardzo duża ilość  starych potrzebuje opieki  .

Jej rodzice  założyli Stowarzyszenie  którego celem miało być utworzenie  Domu Starców 

w  Morzyskach    ,  ale   tego  pomysłu  nie  zaakceptowało  społeczeństwo  Mokrzysk. 

Stowarzyszenie funkcjonuje nadal , zrzeszonych w nim jest około  30 osób  , zwróciliśmy 

się  do sołectwa o  przekazanie  pod budowę domu  około 1ha gruntu  gminnego ,bo 

stowarzyszenie może uzyskać środki  z  Unii  na ten cel  ale musi  mieć również wkład 

własny  np. w postaci gruntu. 

Komisja omówiła temat związany ze świadczeniem usług  pielęgniarskich  opiekuńczych 

i specjalistycznych  przez MOPS.

Radna Maria Kucia  stwierdziła z własnych obserwacji ,że  ludzi starych  będzie nam 

przybywać .Brak jest  w rodzinach dobrego wzorca  , takie inicjatywy o jakich mówiła 

radna Chmielarz winny być przez społeczeństwo doceniane ,bo niestety ale gmina nam 

się starzeje .

W  dalszej  dyskusji   komisja  omówiła  problemy  związane  z  wychowaniem  dzieci  i 

młodzieży których rodzice lub jedno z nich wyjechało do pracy za granicę, jak również 

zapoznała się z funkcjonowaniem noclegowni dla bezdomnych i  przeprowadzonymi w 

roku 2008 pracami  remontowymi   w budynku noclegowni.

Radny Adam Smolucha w imieniu całej komisji złożył podziękowania na ręce Zastępcy 

Burmistrza  Jerzego  Tyrkiela  za   przeprowadzony  w  roku  ubiegłym  remont  budynku 

noclegowni dla osób bezdomnych.

Radna Maria Kucia w imieniu osób bezdomnych przebywających w budynku noclegowni 

podziękowała za  bardzo dobre warunki lokalowe jakie im stworzono.

Wnioski komisji:

1. Komisja   przyjęła  do  wiadomości   i  pozytywnie  ocenia  sprawozdanie   z 
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku  za rok 2008.  
Głosowano jednogłośnie 

2. Z  uznaniem   komisja  przyjęła  informację    o  przeprowadzonym  remoncie 
budynku  noclegowni   dla  osób  bezdomnych  ,  jednocześnie  wnioskuje   o 

4



wykonanie  dalszej   termomodernizacji   budynku  noclegowni.  Głosowano 
jednogłośnie 

3. Komisja  wnioskuje   o  zamieszczanie  w  Brzeskim Magazynie  Informacyjnym 
informacji  o  zasadach  przyznawania  świadczeń  z  pomocy  społecznej 
realizowanych przez MOPS w Brzesku .Głosowano jednogłośnie 

Radny  Adam  Smolucha przybliżył  komisji   informacje  dot.  sposobu  ,  możliwości  i 

propozycji  zagospodarowania  budynku po starym szpitalu w Brzesku .My jako dyrekcja 

SP  ZOZ  kładziemy nacisk  na  władze  powiatu  aby  w  tym budynku  został  utworzony 

oddział dla osób przewlekle chorych .Mamy deklaracje pana starosty i działania idą w 

tym kierunku aby taki oddział tam powstał.

Ad.4. komisja omówiła propozycje planu pracy na rok 2009.

Radny Adam Smolucha zaproponował aby w roku 2009 komisja  zajęła się organizacją i 

funkcjonowaniem  POZ w Gminie Brzesko  np. funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia w 

Jadownikach. Radny Smolucha  jako przedstawiciel SPZOZ ustosunkował się do treści 

pisma złożonego przez sołectwo Jadowniki a dot. kłopotów  mieszkańców Jadownik  w 

uzyskaniu  porady  lekarskiej  ze  względu  na  zbyt  małą  ilość  lekarzy  a  dużą  ilością 

pacjentów.

W planie pracy na rok 2009 komisja przyjęła następujące tematy do analizy :

1. Profilaktyka i promocja zdrowia w Gminie Brzesko:
   Zdrowotne  programy profilaktyczne realizowane przez SPZOZ w Brzesku. 
 Ocena działalności Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w Brzesku. 
 Aktualizacja programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

2008r.Zagrożenię  narkomanią i podejmowane działania profilaktyczne.
 Opieka nad kobietą ciężarną w Gminie Brzesko .
2. Organizacja i funkcjonowanie POZ na terenie gminy Brzesko.
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. 
Funkcjonowanie noclegowni i hostelu - wizja lokalna.

4. Analiza bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy i miasta. Przygotowanie 
gminnego programu ochrony środowiska.

5. Problemy medycyny szkolnej. Zdrowotne programy profilaktyczne realizowane 
dla  młodzieży szkolnej. Dożywianie dzieci w szkołach. Profilaktyczne szczepienia 
ochronne.

6. Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy .Działalność Urzędu Pracy- raport.
7. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ocena realizacji gminnego 

systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
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8. Ocena działalności  na terenie gminy organizacji pozarządowych, kościelnych, 
organizacji pożytku publicznego , woluntariatu.

9. Ocena pozyskiwania przez Gminę Brzesko środków unii europejskiej 
przeznaczonych na zdrowie i ochronę środowiska .

10.Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu Gminy Brzesko na 2010r. 

Ad.5. W wolnych wnioskach komisja rozpatrzyła:

 Negatywnie zaopiniowano przedłożony projekt uchwały w sprawie  wyrażenia  
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu  zlokalizowanej  
na  osiedlu  Solskiego  pod  budownictwo  wysokie.  
Głosowano jednogłośnie 

 Przyjęto   do  wiadomości  pismo  Pana  Pawła  Majda    dot.  dalszego  
funkcjonowania parkingów na terenie Brzeska . 

 Zapoznano  się  z  pismem   Starosty  Powiatu  Brzeskiego   dot.  propozycji  
opracowania  Powiatowego  Programu  Zdrowia  na  lata  2009-2013   .Komisja 
przedstawi swoje  propozycje   na kolejnym posiedzeniu . 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.10.00- 14.00

Przewodnicząca Komisji Zdrowia 
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady 
Miejskiej w Brzesku  

          Apolonia Warzecha 

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska 
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