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Protokół Nr 5/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej  

w Brzesku, odbytego w dniu 5 sierpnia 2015 roku . 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny  Adam Smołucha Przewodniczący Komisji. 

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

obecności. 

1. Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji 

2. Radna Ewa Chmielarz- zastępca przewodniczącego  

3. Radna Maria Kucia, 

4. Radny Grzegorz Kolbusz, 

5. Radna Barbara Borowiecka, 

6. Radna Anna Lubowiecka 

Krzysztof Ojczyk Przewodniczący Rady Miejskiej- nieobecny  

Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku 

posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty 

jednogłośnie jak niżej:  

1. Opieka medyczna i profilaktyka zdrowotna w szkołach. 

2. Możliwości pozyskania środków UE na cele społeczne z Regionalnego Programu 

Operacyjnego.  

3. Przyjęcie protokołu z dnia 21 kwietnia 2015r. oraz 27 maja 2015r.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski- analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję 

RM w miesiącu sierpniu br.   

Ad. 1 Opieka medyczna i profilaktyka zdrowotna w szkołach. 

Pani Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz Naczelna pielęgniarka w S P Z O Z Brzesko 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy 

Przedlekarskiej za rok szkolny 2014/15. Członkowie komisji otrzymali wersję papierową na 

posiedzeniu komisji. (Stanowi to załącznik do protokołu).  Opieką profilaktyczną objęto 6356 

uczniów. W ramach SP ZOZ działa 9 gabinetów profilaktycznych:  
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- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku 

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku 

- w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Brzesku 

- w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Brzesku 

- w Publicznym Gimnazjum w Jadownikach 

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku 

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku 

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Sufczynie  

- w Publicznym Gimnazjum w Woli Dębińskiej  
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Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz Naczelna pielęgniarka w S P Z O Z Brzesko 

Przedstawiła zadania pielęgniarki szkolnej lub higienistki. Następnie omówiła w jakich 

programach biorą udział: Zdrowy Styl życia, profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia, 

„31 maj- Dzień bez papierosa” oraz zwalczanie narkomanii i spożycia alkoholi.  

Następnie Naczelnik EKiS Józef Cierniak, poinformował, że dyrektorzy szkół nadal chcą, 

aby gabinety funkcjonowały. Natomiast nowe przepisy, które obowiązują nie dają pewności 

ich utrzymania. Większości pomieszczenia nie spełniają tych wymogów.  

Radna Ewa Chmielarz zapytała, czy  nie można było by ze szkoły wozić dzieci do szpitala.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, wyjaśnił, że zgodnie z nowymi przepisami musi 

być zgoda rodzica na podjęcie działań medycznych oraz musi być również obecny przy 

badaniach. Poruszył również kwestię złego odżywiania się dzieci. 

Radny Grzegorz Kolbusz, problemem jest większa dostępność słodyczy, cukier jest 

wszechobecny ze wszystkim.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, zabrał głos w sprawie sklepików szkolnych.  

Radna Ewa Chmielarz zaproponowała, aby unit dentystyczny, który jest nie używany  

w Gimnazjum Nr 2 w Brzesku przekazać innej instytucji, która by mogła korzystać. 

Komisja po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez mgr Małgorzatę Ostrykiewicz 

dot. funkcjonowaniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach i pozytywnie ocenia 

realizację opieki medycznej. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska ponownie o rozważenie użyczenia nieużywalnego 

unitu dentystycznego znajdującego się w Gimnazjum Nr 2  

w Brzesku dla jednej z jednostek sprawujących opiekę stomatologiczną na terenie Gminy 

Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  
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Ad. 2  Możliwości pozyskania środków UE na cele społeczne z Regionalnego Programu 

Operacyjnego.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, poinformował, że zwrócił się o przygotowanie 

informacji dla członków komisji do Biura Funduszy Unijnych. Poinformował, że brak jest 

obecności osób z Biura Funduszy. Dodał, że ta informacja, która została przygotowana jest 

zaczerpnięta z Programu Małopolskiego Programu Regionalnego Operacyjnego , która 

została wydana w postaci książki a radni ją otrzymali w całości w lipcu drogą email. Ta 

informacja, która została przygotowana jest wyciągnięta właśnie z tej książki. Wyjaśnił, że 

chciał porozmawiać nie o tym co zostało napisane w tej książce tylko o tym do jakich projektów, 

zadań, gmina chce przystąpić. Wyjaśnił, że otrzymali przedruk z tej książki, skopiowane są 

zapisy.  

Radna Anna Lubowiecka, wyjaśniła, że ostatnio odbywają się spotkania przygotowujące 

Strategię Gminy Brzesko. W tematach poruszane są sprawy dotyczące do jakich programów 

gmina powinna przystąpić.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha omówił kolejno osie priorytetowe. Następnie 

zapytał Sekretarza Gminy czy gmina zamierza uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy 

unijnych? 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że do tej pory rozliczane są projekty unijne. 

Poinformował, że osie priorytetowe są dopiero rozważane przy tworzeniu nowej strategii 

gminy.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, stwierdził, że  z takim podejściem jak 

rozważamy, zastanawiamy się, nic nie będzie. Jest to ostatnia transza środków unijnych, o 

które należy się starać. Wyjaśnił, że to co zostało przygotowane nie jest do przyjęcia, takie 

traktowanie sprawy. Przede wszystkim podkreślił, że są dwie sfery działa z punktu widzenia 

społecznego- stworzenie zakładu dla osób niepełnosprawnych, aby mogli realizować się 

zawodowo, druga- to kwestia seniorów, dzienne opieki dla seniorów, które muszą powstać. 

Podkreślił, jak ważną sprawą jest zapewnienie profesjonalnej opieki osobom starszym.  

Radna Barbara Borowiecka poinformowała, że powstał Dom Seniora Wigor w powiecie 

bocheńskim.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka- Paryło, wyjaśniła, że powstał z innego projektu. 

Rozpatrywała już tę sprawę, pracowali nad tym programem, lecz z przyczyn lokalowych 

polegli. Dlatego w tym roku nie udało im się przystąpić. Natomiast widzi potrzebę opieki nad 

osobami starszymi, zarówno od dziennej opieki poprzez domy pomocy społecznej.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że w ubiegłym roku było mnóstwo inwestycji ze 

środków unijnych które gmina wykorzystała. Dodał, że teraz podjeść należy z rozsądkiem do 

kolejnych projektów przeanalizować.  
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Przewodniczący komisji Adam Smołucha, zgodził się z sekretarzem, że w ubiegłych latach 

zostało wiele projektów zrealizowanych ze środków unijnych, ale dodał, że należy 

zmobilizować pracowników, żeby zaczęli nad tym pracować i myśleć co zrobimy. Wyjaśnił, że 

nie krytykuje, tylko rozmawia póki co porusza problem. A ta rozmowa ma służyć temu, aby 

wykorzystując wszelkie możliwości którymi dysponujemy w budżecie najbardziej efektywniej 

wykorzystać te środki unijne. Według niego, najbardziej efektywnie wydane pieniądze w tej 

chwili będzie zwrócenie ich na cele społeczne.  

Radna Barbara Borowiecka, wyjaśniła, że do tej pory przy konsultacjach nad 

opracowywaniem strategii gminy Brzesko, omawiany jest każdy jeden dział, jak przedstawił to 

Pan Przewodniczący komisji. My zgłaszamy swoje potrzeby i wizje na tych spotkaniach, 

poinformowała radna.  

Radna Maria Kucia, skomentowała, iż właśnie te spotkania są po to organizowane, żeby 

następstwem było znów omówienie już całości zebrania wszystkich materiałów i stworzenie 

jednolitego i będziemy wówczas znać kierunki.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, wyjaśnił, że strategia jest tylko dokumentem 

pomocniczym. Startując do konkursów, powinniśmy już wiedzieć, w którym działaniu 

podziałaniu będziemy brać udział.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o stworzenie forum dyskusyjnego, które na bazie 

opracowywanej Strategii Gminy Brzesko dla Gminy Brzesko oraz Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoliło by na przygotowanie celów możliwych do 

realizacji w ramach konkursów unijnych przez Gminę Brzesko. Głosowano jednogłośnie. 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z dnia 21 kwietnia 2015r. oraz 27 maja 2015r. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.  

Radna Maria Kucia, poinformowała, że chciała sprostować pewną sprawę. W dniu 21 kwietnia 

br. na posiedzeniu komisji, Pani Dyrektor MOPS przedstawiała nam sprawę Karty Dużej 

Rodziny. Padło takie stwierdzenie od Pani Dyrektor, że jako jedna z niewielu biorą udział w 

szkoleniu na wydawanie kart Dużej Rodziny. Nie dawało mi to spokoju, pokwapiłam się i mam 

tutaj 30 wypisanych, kto się zajmuje i na tych 30 ośrodków pomocy, które wydają kartę rodziny 

jest tylko w Czchowie Urząd Miejski i  w Wadowicach Urząd Miejski. Wszystkie pozostałe 

okoliczne…. 

Dyrektor MOPS w Brzesku, dodała, że ta są wydawane Karty Dużej Rodziny. Sami państwo 

mówili, że ośrodki pomocy są w mniejszości aby prowadzić te sprawy to nie ja stwierdziłam.  

Radna Maria Kucia, wyjaśniła że to są wszystkie karty; Karta Rodziny i Karty Dużej Rodziny.  
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Przewodniczący komisji Adam Smołucha, do tej sprawy wrócimy bo ja uważam, że należy 

ten problem rozwiązać.  

Radna Maria Kucia, skierowała zapytanie do radnej Barbary Borowieckiej- mówiła Pani o 

pomocy dla Dominika, że do Tarnowa zostało wysłane pismo i na razie brak odpowiedzi. Kto 

wysyłał to pismo, że nie ma odpowiedzi. Pisma w Tarnowie do dzisiejszego dnia nie ma.  

Radna Barbara Borowiecka, proszę to zostawić Pani Mario w spokoju. Nie ma odpowiedzi.  

Radna Maria Kucia, nie zostawię to w spokoju ponieważ jest to zapisane w protokole. A  

w Tarnowie nie ma pisma.  

Radna Barbara Borowiecka, gdzie szukała Pani pisma w Caritasie? 

Radna Maria Kucia, dzisiaj w Tarnowie w Caritasie.  

Radna Barbara Borowiecka, to ja Pani przyniosę pisma, które będą dowodem na to, że pisma 

zostały wysłane przez Naszego Księdza. Ksiądz Krzysztof jest powiadomiony, zero 

odpowiedzi w tym sensie, że zero pomocy.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, odczytał fragment protokołu dot. tej 

kwestii:„Radna Maria Kucia zwróciła się do radnej z propozycją by napisać wniosek do 

Tarnowskiego Caritasu o przydzielenie środków finansowych brakujących do zakupu 

schodołazu, bo mają większe możliwości finansowe i nie było takiego przypadku by nie 

dofinansowano zakupu sprzętu. Napisać należy wniosek, pani dyrektor podpisze jak również 

proboszcz parafii i nie martwic się o resztę pieniędzy. Radna Barbara Borowiecka 

odpowiedziała, byłam u proboszcza i nie ma z stamtąd żadnej pomocy nawet na 1 %. Rozeszło 

się to bez echa tak, że myśli iż sobie poradzi.”  

Radna Barbara Borowiecka, poprosiła, aby zostawić ten temat.  

Radna Maria Kucia, sugerowałam, aby napisać do Tarnowa.  

Radna Barbara Borowiecka, poprosiła, ja to zrobiłam już dużo wcześniej.   

Protokół z dnia 21 kwietnia 2015r. głosowano jednogłośnie. 

Protokół z dnia 27 maja 2015r.  głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski- analiza pism, wniosków i projektów uchwał na 

sesję RM w miesiącu styczeń 2015r.  

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, odczytał pismo Pana E.O w sprawie analizy 

jakości powietrza. Po dokonaniu analizy pisma podjęto następujący wniosek:  
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Komisja zapoznała się z pismem Pana E. O w sprawie analizy jakości powietrza  

i wnioskuje aby przekazać pismo do wydziału merytorycznego przy Starostwie Powiatowym w 

Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 11.00-13.20 

Przewodniczący   Komisji  Zdrowia 

Pomocy Społecznej  

i Rodziny Rady 

       Miejskiej w Brzesku 

  Adam Smołucha  

Protokołowała: 

Joanna Szczepka  

 

 


