
Protokół Nr 6/2016 

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej  

w Brzesku, odbytego w dniu 15 czerwca 2016 roku . 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna  Ewa Chmielarz Z-ca Przewodniczącego 

Komisji. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. 

załączonej listy obecności. 

1. Radna Ewa Chmielarz- zastępca przewodniczącego  

2. Radna Maria Kucia, 

3. Radna Barbara Borowiecka, 

4. Radna Anna Lubowiecka 

5. Radny Grzegorz Kolbusz, 

 

Nieobecny Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji, 

     Radny Krzysztof Ojczyk- członek komisji.  

 

Z-ca Przewodniczącego komisji radna Ewa Chmielarz powitała zebranych  

i przedstawiła proponowany projekt porządku posiedzenia komisji, który został 

dostarczony w materiałach na posiedzenie komisji. Zaproponowała, aby do 

porządku obrad dodać dodatkowy punkt tj. Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 

2016r jako punkt 3, kolejne punkty otrzymują kolejna numerację. Przedstawiony 

porządek posiedzenia komisji wraz z dodaniem dodatkowego punktu został 

przyjęty jednogłośnie jak niżej:  

1. Opieka medyczna w szkołach, dożywianie dzieci i młodzieży, opieka nad 

dziećmi w przedszkolach. 

2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie wakacji w Gminie Brzesko. 

3. Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2016r.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków  

i projektów uchwał. 

Ad.1. Opieka medyczna w szkołach, dożywianie dzieci i młodzieży, opieka nad 

dziećmi w przedszkolach. 



Na posiedzenie komisji przybyła Pani dr Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz 

Naczelna Pielęgniarka w SP ZOZ w Brzesku. Omówiła sprawozdanie z działalności 

Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej za rok szkolny 

2015/16 oraz sprawozdanie z realizacji oświaty zdrowotnej za rok szkolny 

2015/2016. (Członkowie komisji otrzymali powyższe sprawozdanie w wersji 

papierowej na posiedzeniu komisji). Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu.   

W roku szkolnym 2015/2016 objęto opieką profilaktyczną 6050 uczniów począwszy 

od klasy „0” do ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. W ramach SP ZOZ 

działa 9 gabinetów profilaktycznych w placówkach oświatowych: PSP Nr 3  

w Brzesku, PSP nr 2 w Brzesku, PG Nr 1 w Brzesku, PG Nr 2 w Brzesku, PG  

w Jadownikach, ZSP Nr 1 w Brzesku, ZSP Nr 2 w Brzesku, PSP w Sufczynie oraz 

w PG w Woli Dębińskiej. Następnie omówiła tematy, jakie w szkołach 

podstawowych obejmowały uczniów w ramach profilaktyki.  

Przewodnicząca komisji Ewa Chmielarz, poinformowała członków komisji  

o programie profilaktycznym raka szyjki macicy oraz raka piersi, które 

systematycznie przeprowadza w szkołach dla młodzieży. Dodała, że w jej 

czasach szkolnych nie było takich spotkań. Być może uchroniło by wiele 

kobiet, jej koleżanek przed rakiem. W dzisiejszych czasach jest większa 

dostępność profilaktyczna raka szyjki macicy oraz raka piersi. Takie 

spotkania cieszą się zainteresowaniem wśród dyrektorów szkół jak i młodzieży.   

 

Pytań brak. Przewodnicząca komisji rozpoczęła drugą część punktu.  

 

Dożywianie dzieci i młodzieży, opieka nad dziećmi w przedszkolach. 

Informację dot. dożywiania dzieci i młodzieży przedstawiła i omówiła Dyrektor 

MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku w rozeznaniu potrzeb dożywiania 

współpracuje z dyrektorami szkół i przedszkoli, rodzicami, organizacjami 

oraz innymi osobami zgłaszającymi potrzebę objęcia pomocą w formie posiłków 

dane dziecko. 



Na dzień 31.05.2016r. ogólna liczba dzieci i młodzieży dożywianych wynosiła 

534 osoby. Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania przedstawia się 

następująco w poszczególnych placówkach : 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzesku     63   

Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku     70   

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadownikach    23   

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadownikach    10   

Szkoła Podstawowa w Okocimiu      32   

Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej    30   

Szkoła Podstawowa w Buczu      9   

Oddział Przedszkolny w Buczu      1 

Szkoła Podstawowa w Szczepanowie     16   

Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach     21   

Szkoła Podstawowa w Jasieniu      13   

Szkoła Podstawowa w Sterkowcu      12   

Gimnazjum nr 1 w Brzesku      31   

Gimnazjum nr 2 w Brzesku      37   

Gimnazjum w Jadownikach       28   

   Razem :              396 dzieci  

Przedszkole nr 1 w Brzesku       3 

Przedszkole nr 3 w Brzesku      10 

Przedszkole nr 4 w Brzesku      9 

Przedszkole nr 7 w Brzesku      14 

Przedszkole nr 9 w Brzesku      11 

Przedszkole nr 10 w Brzesku      18 



Przedszkole w Szczepanowie      8 

Przedszkole w Jadownikach      5  

Przedszkole w Porębie Spytkowskiej     7  

   Razem :  85 dzieci 

Ponadto dożywianie prowadzone jest w następujących placówkach na terenie 

Gminy 

Przedszkole Niepubliczne w Brzesku Plac Kazimierza Wielkiego 12- 5 

Publiczne Przedszkole w Mokrzyskach     7 

Publiczne Przedszkole im. Św. Faustyny w Brzesku   3 

Przedszkole Niepubliczne w Jasieniu     1 

Niepubliczne Przedszkole „FIKANDER”     3 

       Razem :  19 dzieci  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku pokrywa również koszty dożywiania 

dzieci przebywające placówkach oświatowych i wychowawczych poza terenem Gminy 

Brzesko: 

1/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Jodłówce   7 

2/ Publiczne Przedszkole w Jodłówce    6 

3/ SOSW Tarnów       4 

4/ SOSW Złota       6 

5/ SOSW Kraków       1 

6/ Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu  2 

7/ Zespół Szkół Ogólnok. i Technicznych w Tarnowie   1 

8/ Zespół Szkół w Woli Dębińskiej     1 

9/ PSS Społem – Bar Mleczny           1 

10/ Ośrodek Opiekuńczo- Rehabilitacyjny Jadowniki Mokre  3 

11/ Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni  1 



12/ Zespół Szkół w Przyborowiu      1 

Razem :  34 dzieci  

Dożywianie dzieci prowadzone jest również w czasie ferii /zimowiska/, na 

półkoloniach organizowanych przez szkoły. Ponadto z wyżywienia w czasie 

wakacji mogą skorzystać dzieci przedszkolne - w przedszkolu pełniącym dyżur. 

Corocznie tut. Ośrodek prowadzi kampanię informującą o możliwości korzystania 

z pomocy w formie dożywiania również w okresie wakacji, poprzez ogłoszenia 

w prasie, na tablicy ogłoszeń, informowanie przez pracowników socjalnych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku dokłada wszelkich starań i podejmuje 

działania na rzecz realizacji programu aby problem niedożywienia dzieci nie 

miał miejsca w naszej społeczności. Rzetelna diagnoza rodziny oraz analiza 

i ocena zjawisk wskazujących zapotrzebowanie danej rodziny na określone 

świadczenia daje możliwość skorzystania przede wszystkim z gorącego posiłku 

wszystkim dzieciom tego potrzebującym. 

W ubiegłym roku na pomoc w formie dożywiania ze środków własnych gminy 

wydatkowano kwotę 135.531,50 zł., natomiast z budżetu Wojewody pozyskano i 

wydatkowano 148.027 zł.  

W roku bieżącym na dzień 31 maja ze środków własnych wydatkowano środki na 

kwotę 31.611,40 zł., ze środków budżetu Wojewody wydatkowano 66.118,50 zł.  

Radna Maria Kucia, poinformowała, że tym rodzinom, którym przekraczają 

kryteria w MOPS, pomocy udziela Caritas przy Parafii Św. Jakuba. Obecnie 

dożywiają sześcioro dzieci.  

Radna Barbara Borowiecka, zapytała czy będzie możliwość kontroli, 

egzekwowania świadczeń 500 plus, na co zostają wydatkowane, czy rzeczywiście 

na potrzeby dzieci.  

Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło, odpowiedziała, że ustawa 

przewiduje kontrole tych świadczeń. Bezpośrednio jeśli otrzyma takie sygnały, 

będą interweniować. Najpierw przeprowadza się wywiad, bada sytuacje  

a następnie podejmuje się takie działania, aby te świadczenia były 

przeprowadzone w innej formie, na przykład na konkretny cel. Na przykład 

zakup odzieży dziecku.  



Po dyskusji i analizie podjęto następujące opinie i wnioski:  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności 

Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej za rok szkolny 

2015/2016 przedstawioną przez dr Małgorzatę Urbaniak-Ostrykiewicz, Naczelną 

Pielęgniarkę SP ZOZ Brzesko.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeanalizowanie możliwości 

przekazania unitu stomatologicznego, które znajduje się w Publicznym 

Gimnazjum Nr 1 w Brzesku do zasobów SP ZOZ w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje informację dotyczącą dożywiania 

dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko, przedstawioną przez Dyrektor Miejskiego 

Pomocy Społecznej w Brzesku.  

 

Ad.2 Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie wakacji w Gminie Brzesko. 

Na posiedzenie komisji przybył Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, 

który omówił stan przygotowań przez Gminę Brzesko do Światowych Dni 

Młodzieży. Informację radni otrzymali drogą elektroniczną.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że Gmina Brzesko była jedna  

z pierwszych gmin które podpisały porozumienie z Kurią. Podejście było od 

początku bardzo profesjonalne, dodał, że chce aby młodzież miło wspominała 

pobyt w Brzesku.  

 

Z-ca Przewodniczącego Ewa Chmielarz, podziękowała za zaangażowanie i wykonaną 

już pracę Burmistrzowi oraz Kierownikowi Krzysztofowi Bigajowi. 

Poinformowała, że jest to duża promocja dla naszej gminy i ma nadzieje, że 

wszystko się uda i wszystko będzie w porządku podczas pobytu pielgrzymów.  

 

Pani Karina Legutek p.o Dyrektora PiMBP w Brzesku oraz Pan Jerzy Wyczesany 

z MOK w Brzesku, omówili najważniejsze informacje dotyczące zorganizowania 

przez bibliotekę oraz Miejski Ośrodek Kultury oferty atrakcji podczas wakacji 

dla dzieci i młodzieży. (informacje stanowią załącznik do protokołu).  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła informację dotyczącą planowanego 

wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko 



przedstawioną przez Powiatową i Miejską Bibliotekę w Brzesku,  Miejski 

Ośrodek Kultury w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku.  

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2016r.  

Z-ca Przewodniczącego Ewa Chmielarz, poddała pod głosowanie protokół z dnia 

23 maja 2016r. Protokół został przyjęty głosami: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 

przeciw.  

 

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków  

i projektów uchwał. 

Odczytano pismo Pana M.G  w sprawie przyłącza do kanalizacji.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana M.G w sprawie przyłącza do 

kanalizacji.  

 

 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 12.00-13.30 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji  

Zdrowia Pomocy Społecznej  

i Rodziny Rady 

       Miejskiej w Brzesku 

 

 mgr Ewa Chmielarz  

 

 

 

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 

 


