
Protokril Nr l/2016

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Spolecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku,odbytego@.

Posiedzeniu komisji przewodniczyl radny Adam Smolucha Przewodniczqcy Komisji.

W posiedzeniu udzial wzigli czlonkowie komisji oraz goScie zaproszeni wg. zal4czonej listy
obecnoSci.

l. Radny Adam Smolucha- przewodniczqcy komisji

2. Radna Ewa Chmielarz- za przewodniczqcego

3. Radna Maria Kucia,

4. Radny Grzegorz Kolbusz,

5. Radna Barbara Borowiecka,

6. Radna Anna Lubowiecka

Nieobecny Krzysztof Ojcryk

Przewodniczqcy komisji powital zebranych i przedstawil proponowany projekt porz4dku

posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porz4dku posiedzenia komisji zostal przyjgty

jednogloSnie jak ni2ej bez pkt.l.:

1 Przyjgcie planu pracy komisji na rok 2016.

2. Sprawy biei4ce i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosk6w i projekt6w uchwal.

Ad.l. Przyjgcie planu pracy komisji na rok 2016.

Przewodnicz4cy komisji Adam Smolucha, dokonal szczeg6lowej analizy tematow projektu

planu pracy.

Po dokonaniu analizy przez czlonk6w komisji i przyjgtych poprawek przyjgto plan pracy

jednogloSnie jak nizej.

PLAN PRACY KOMISJI NA ROK 2016:

styczeri Plan pracy i sprawy biez4ce.

Iuty DzialalnoSd MOPS
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marzec Stan sanitamo-epidemiologicmy miasta i gminy , stan sanitamo-higieniczny

budynk6w socjalnych i uZyteczno3ci publicznej /SANEPID/

kwiecieri Opieka medyczna w szkolach , profilaktyka zdrowotna w szkolach, dozyrvianie dzieci

i mlodzieZy ,opieka nad dzieimi w przedszkolach . Prognozy demograficzne na najblizsze lata

Wydzial EKiS , MOPS, SPZOZ, Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwipywania Problem6w Alkoholowych

maj Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych.

Zagrolenie zwiqzane z dostgpem do narkotyk6w mlodzieiry w Gminie Brzesko, dzialania w

zakresie profi laktyki narkomani,

czerrviec Opieka senioralna w gminie. Formy wsparcia socjalnego - MOPS, dzialalnoSi

organizacji i stowarzyszeri na rzecz os6b starszychruTw, organizacje Wzarzqdowel

lipiec przerwa wakacyjna

sierpieri Problemy ochrony Srodowiska irealizacja Programu Ochrony Srodowiska w Gminie

Brzesko na lata 2011-2014

wrzesiei Funkcjonowanie SPZOZ , ocena stanu zdrowotno5ci i opieki medycznej. Wnioski do

bud2etu w zakresie bgd4cym przedmiotem dzialalnoSci komisji.

paZdziernik Problemy przemocy w rodzinie i dzialalno66 w tym zakesie MOPS i innych

instltucji dzialaj4cych na rzecz rodziny. Realizacja ustawy o pieczy "as1gp"rej. Realizacja

progftrmu Rodzina 3+.

listopad Dzialalno66 organizacji pozarz4dowych z terenu gminy Brzesko zajmuj4cych sig

zdrowiem, rodzin4, osobami niepelnosprawnymi,

grudzief Opiniowanie bud2etu, przyjgcie planu pracy na rok nastgpny.

Ad.2 Sprawy bie2qce i wolne wnioski- brak

Na tym posiedzenie komisji zostalo zakoriczone.

Obrady trwaly od go&. 8.00-8.30

Komisji Zdrowia
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Adam Smolucha


