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Protokol Nr 2/2016
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Spolecznej i Rodziny Rady Miejskiej w

Brzesku odbytego w dniu 23 luteqo 2016 roku o godzinie 13:00 - 14.20

Obecni na oosiedzeniu czlonkowie komisii:

1. Przewodniczqcy Komisji: Radny Adam Smolucha.
2. Radna Barbara Borowiecka
3. Radna Ewa Chmielarz
4. Radna Maria Kucia
5. Radna Anna Lubowiecka
6. Radny Grzegorz Kolbusz

7. Radny Krzysztof Ojczyk

Nieobecna Radna Ewa Chmielarz

Osoby zaproszone - obecne na posiedzeniu komisji:

. Naczelnik EKiS J6zef Cierniak;

. Pani Anna Kubof MOPS Brzesko.

Przewodniczqcy Komisji Zdrowia Radny Adam Smolucha:

Otworzyt posiedzenie komisji i pzedstawil pozqdek obrad komisji. Powital

wszystkich przybylych na posiedzenie komisji zaproszonych go6ci wedlug zalqczonej

listy obecno6ci i pzedstawit proponowany projeK poaqdku posiedzenia komisji -
zostal prafjqty jednoglo6nie jak ni2ej - stanowi zatqcznik :

1. Organizacja opieki pzedszkolnej w gminie, stan aktualny i potzeby na

pr4vszlofii. Ocena potaeb w zakresie opieki nad najmtodszym i utwozenia
2tobka.

2. Sprawy bie2ace i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosk6w i proleK6w
uchwal.

Ad.l. Organizacja opieki przedszkolnej w gminie, stan aktualny i potrzeby
na przyszloS6. Ocena potrzeb w zakresie opieki nad najmlodszym i

utwozenia 2lobka.

Naczelnik l6zef Cierniak pzedstawit komisji jakie zostaly podjqte pzez Gming
dzialania by wszystkie dzieci z terenu gminy znalazly miejsca w pzedszkolach tak w
mie5cie jak i na terenie gminy. Szczeg6lnie chodzi w tym roku o dzieci 6 letnie dlatego
te2jest propozycja utwozenia dodatkowych dw6ch oddzial6w zerowych przy PSP nr2
w Bzesku i PSP Nr 3.

W porozumieniu z Poradniq Psychologiczno - PedagogicznE od 1 marca br., wychodzqc
napzeciw rodzicom jest planowane utwozenie telefonicznego punktu
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konsultacyjnego dla rodzic6w dzieci 6 letnich gdzie rodzice bgdq mogli uzyska( poradg
i odpowiedzi na pytania dot. nauki dzieci sze6cioletnich w oddzialach zerowych .

Ponadto Pan naczelnik pzedsbwil komisji liczbq dzieci w klasach pierwszych w
poszczeg6lnych szkolach podstawowych gminy Bzesko. W wyniku tej analizy ustalono
2e tak w Porgbie Spytkowskiej jak i w Okocimiu bgdzie zbyt mala liczba dzieci do
utwozenia klasy pierwszej ijakie planuje sig rozwiqzania w tym zakresie. Zestawienie
liczbowe ilo6ci dzieci stanowi zalqcznik do protokolu komisji.

W dyskusji nad pzedstawionymi danymi liczbowymi czlonkowie komisji zadawali
pytania dot:

Radny Grzegorz Kolbusz odni6sl sig do wypowiedzi pana naczelnika w temacie
funkcjonowania punKu konsultaryjnego przy poradni.

Radna Barbara Borowiecka stwierdzila, 2e ka2dy rodzic obsenrrruje swoje dziecko i

bardzo dobze wie, czy jego dziecko nadaje sig do rozpoczqcia nauki w szkole w wieku
6 lat, czy te2 nie.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk ustosunkowal sig do ilo6ci dzieci w klasach
pierwszych w szkolach podstawowych Gminy Bzesko, kiedy bgdziemy wiedziei
ostatecznie, czy faktycznie klasy pierwsze zostanQ utwozone we wszystkich szkolach
w gminie.

Naczelnik J6zef Cierniak odpowiedzial - ostatecznie bqdziemy wiedzieli dopiero w
miesiqcu marcu bo dyreKorzy szk6l muszq przygotowywad arkusze organizaryjne na
rok przyszly jak r6wnie2 propozycje rozwiqzania sprawy etat6w nauczycieli , ktorry
nie otrzymajE klas pierwszych.

Radny Adam Smolucha odni6sl sig w swojej wypowiedzi do propozydi utwozenia
zespolu szkolno - pzedszkolnego w Jadownikach nr 2. Ile w zwiqzku z tA reorganizacjE
mo2e byd wiqcej utwotzonych oddzial6w pzedszkolnych w Jadownikach. Prawdq jest
i2 rodzice dzieci sze5cioletnich nie chcq posylai swoich dzieci do zer6wek w szkolach
poniewaz w paedszkolach majq zapewnionq opiekg 9 godzinnq. Na spotkaniu z
rodzicami SP nr 2 w Jadownikach pan naczelnik obiecal objqcie dzieci sze5cioletnich
9 godzinnq opiekq na Swietlicy szkolnej przynajmniej do godziny 16.00.Nale2y wyj5i
z takq informacjq do rodzic6w i na pewno rodzice bardzo chgtnie siq zdecydujq na
podanie swoich dzieci do zer6wki w szkole .

Naczelnik J6zef Cierniak pzypomnial o propozycji utwozenia w roku popzednim
oddziatu zerowego przy PSP nr 2 w Bzesku z wydluzonq opiekq do godziny 16.00 i

taka propozyQa nie znalazla poparcia w5rod rodzic6w co spowodowalo i2 taki odzial
zerowy nie zostal utwozony.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk pzedstawil swoje uwagi aNiEzane z
funkcjonowaniem Swietlicy w PSP Nr 2 w Bzesku.

Nastqpnie Pani Anna Kubori pracownik MOPS w Brzesku pzedstawita komisji
informacje dot. dzialalno6ci 2lobka i Klubu Malucha na terenie Baeska. Komisja
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zapoznana zostala z ilosciq dzieci uczqszczajqcych do 2tobka i Klubu Malucha , ile jest
jeszcze wolnych miejsc w obu plac6wkach . W ostatnim czasie obie plac6wki otrzymaly
dotaQe dlatego te2 od miesiqca maja, czerwca zostanie obnizone czesne w tych dw6ch
plac5wkach i na te okresy sq chgtni.

Po dyskusji opinia komisji:

Komisja zapoznala siq z informaQq naczelnika Wydzialu EK|S na temat danych
liczbowych paedszkoli i oddzial6w pzedszkolnych w roku szkolnym 20L512016. i

zwraca uwagq na potzeby utwoaenia klas zerowych w szkolach podstawowych
Gminy Bzesko. Komisja wnioskuje o utwozenie klas zerowych z wydlu2onq opiekq
nad dzieckiem w szkolach, co pozwoli rodzicom podjqd decyzje o pzeniesieniu dziecka
z pzedszkola do oddziatu zerowego w szkole, a tym samym zwolniq siq miejsca dla
dzieci mlodszych w pzedszkolach. Glosowano jednoglo6nie

Ad.2 Sprawy bie2qce i wolne wnioski - zaopiniowanae pism, wniosk6w i
projekt6w uchwal.

o Komisja zapoznala siq z wnioskiem Megana Spolka z o.o. z siedzibq w Krakowie
o podjgcie dzialah zmierzajqcych do zmiany uchwaly Nr )0/I/113/2015 z dnia
28,10.2015 r. w sprawie okre6lenia zasad usytuowania miejsc sp'zedary
napojdw alkoholowych oraz ustalenia liczby punK6w sprzeda4 napoj6w
zawierajQcych pov,/yzej 4,5 o/o zawartoSci alkoholu do spo2ycia poza miejscem
spzeda2y jak i w miejscu spzedaty.

Tre6t wniosku odczytal komisji przewodniczqcy Adam Smolucha. Pan

Pzewodniczqcy komisji przytoczyl r6wnie2 pzebieg dyskusji jaka odbyla sig na

posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej oraz wniosek podjAty na posiedzeniu

Komisji Gospodarki Komunalnej. Stwierdzit, ze do chwili obecnej nie zaistnialy 2adne

fakty i paeslanki by wprowadzad do uchwaty jakiekolwiek zmiany i zaproponowat tre56

wniosku:

Wniosek komisji:

Komisja zapoznala siq z wnioskiem Megana Spolka z o.o. z siedzibq w Krakowie o
podjgcie dzialaf zmiezajqcych do zmiany uchwaly Nr Y0/I/113/2015 z dnia
28.10.2015 r. w sprawie okre6lenia zasad usytuowania miejsc sprzeda4 napoj6w

alkoholowych oraz ustalenia liczby punK6w spredary napoj6w zawierajqcych
powyzej 4,5 o/o zdwdrto5ci alkoholu do spozycia poza miejscem spzedaiy jak i w
miejscu spzeda2y i wnioskuje by pozostawie obowiqzujqcq uchwalg bez zmian.

Glosowano 3 za, O przeciw, 2 wstrzymujace

Ponadto w sprawach bie2qrych komisja zapoznala siq z wnioskami i projektami uchwal
na najbli2szq sesjq Rady Miejskiej w dniu 29 lutego 2016 r.:

o Komisja przyjela do wiadomo6ci pismo PzewodniczAcego Zanqdu Zwiqzku
Migdzygminnego do spraw Wodociqg6w i Kanalizacji w Baesku w sprawie
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pzedlozenia informadi pzez RPW|K w Bzesku dot. podejmowania pzez
Sp6tkg dzialari informaqfnych, promoq/jnych i marketingowych majqcych na
celu zachqtq mieszkaric6w Gminy Baesko do pr4lqeania siq do sieci
kanalizaryjnej.

. Komisja pozytywnie zaopiniowata projeK uchwaly w sprawie nadania nazwy dla
ronda polozonego w obrgbie Mokrzyska - Bucze; GlosowanojednogtoSnie

Na tym posiedzenie komisji zostalo zakofczone.

Obrady trwaly od godz. 13.00 - 14.20

Pelna dyskusja czlonk6w komisji w poszczeg6lnych tematach znajduje siq

na no6niku informacji (ptyta CD), kt6ra znajduje sig w aktach komisji.

Protokolowala:

InspeKor Mafta K6tkowska


