
Protokół Nr 3/2017 

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej  

w Brzesku, odbytego w dniu 24 kwietnia 2017 roku . 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Grzegorz Kolbusz Przewodniczący 

Komisji. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście 

zaproszeni wg. załączonej listy obecności. 

1. Grzegorz Kolbusz- Przewodniczący komisji; 

2. Radna Barbara Borowiecka, 

3. Radna Ewa Chmielarz-Żwawa , 

4. Radna Maria Kucia, 

5. Radna Anna Lubowiecka 

6. Radny Adam Smołucha, 

Nieobecny Radny Krzysztof Ojczyk, 

Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz przywitał zebranych członków 

komisji, podziękował za wybór go na nowego przewodniczącego komisji. Ma 

nadzieje, że członkowie komisji wesprą go w prowadzeniu komisji. Następnie 

przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji, który został 

dostarczony w materiałach na posiedzenie komisji. Przedstawiony porządek 

posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie jak niżej:  

1. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2016 r. 

( inf. email) 

2. Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu 

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( inf. email) 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 marca 

2017 r. ( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ). 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów 

uchwał na sesję RM w miesiącu maju 2017 r. ( inf. email) 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 

3. Dyrektor MOPS B.Czyżycka-Paryło; 

4. Kierownik UM w Brzesku Danuta Zięba; 



Ad. 1 Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2016 r. 

(Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu).  

Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło, przedstawiła 

najważniejsze informacje dot. sprawozdań: Brzeska Rodzina Trzy Plus, 

programu wspierania rodziny, sprawozdanie z działalności ośrodka oraz 

bieżącą informację dotyczącą świadczenia 500+.  

 Zasiłki stałe otrzymało 116 osób  na kwotę :  584.514 zł 

 Zasiłki okresowe otrzymało 103  rodziny  na kwotę:  -  144.899  zł  

(dotacja) 

 Zasiłki celowe i w naturze otrzymało  573 rodziny  na  kwotę – 

456.305 zł (1387 świadczeń). Zasiłki te przyznawane były m.in. : na 

żywność,  leczenie i zakup leków, obuwie, odzież, na zakup wyprawki 

dla dzieci na kolonie, obóz,  na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego, remont mieszkań, zakup niezbędnych 

przedmiotów gospodarstwa domowego, środków czystości, na częściowe 

pokrycie kosztów mediów (energii, gazu, wody), pokrycie kosztów 

sprawienia pogrzebów. Ośrodek zakupił 190 ton węgla. Pomoc w postaci 

węgla wraz z dowozem do miejsca zamieszkania otrzymały w 

szczególności rodziny wielodzietne, niepełne, osoby starsze, samotne, 

niepełnosprawne i o  niskich dochodac. Ośrodek objął dożywianiem 597 

dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych oraz 

przedszkolach 

 

 Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 77 osób. Koszt zadania 

wyniósł    637.211 zł (koszt 1 godz. wyniósł 24,00 zł), a odpłatność 

ze strony osób korzystających z usług opiekuńczych i rodzin wyniosła: 

78.287,41 zł. 

 W domach pomocy społecznej w 2016 r. przebywało 34 osoby (w tym 11 

osób zostało skierowanych w 2016 roku).  Ośrodek z tego tytułu 

poniósł koszty w wysokości 720.745 zł.  

 Częściowo opłatę za pobyt w DPS ponosiły osoby zobowiązane, o których 

mowa w art. 61 ust.1 pkt.2 oraz art. 61 ust. 2a ustawy o pomocy 

społecznej. Łącznie z tytułu opłat osób zobowiązanych uzyskano kwotę 

85.519,17 zł.  



 W roku 2016 ośrodek na podstawie postanowień Sądu Rodzinnego wypłacił 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki 24 osobom na kwotę wynagrodzenie 

37.296 zł (dotacja).    

 Na utrzymanie noclegowni prowadzonej przez tut. Ośrodek wydatkowano w 

2016 r. kwotę: 106.599 zł.  Składają się na nie wydatki na zakup 

niezbędnego drobnego sprzętu, bielizny pościelowej, środków 

czystości, zużycie wody, energii elektrycznej oraz koszty 

zatrudnienia dozorców.  

„Rodzina 500 plus” w liczbach w gminie Brzesko w okresie od 01.04.2016r. do 

31.12.2016r. 

Lp.  
Wyszczególnienie 

ilość 
 

1 Złożone wnioski, w tym: 2632 

1.1. w formie papierowej 2084 

1.2 w formie elektronicznej 548 

2 
Wnioski przekazane Marszałkowi 
Województwa, w tym: 

253 

2.1. oczekujące na rozstrzygnięcie 206 

3 
Decyzje wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brzesku w tym; 

2651 

3.1 Decyzje odmowne 69 

4 

Decyzje wydane przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie w ramach koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, przyznające prawo do 
świadczenia wychowawczego, na podstawie których 
realizowana jest w gminie wypłata tego świadczenia 

47 

5 
Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia 
wychowawczego, w tym: 

2200 

5.1 na pierwsze dziecko 1257 

5.2 Liczba dzieci otrzymujących świadczenia wychowawcze 3439 

6 Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 30326 

7 Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych 15.078.198 zł 

 



 

Zbiorcze zestawienie pomocy udzielonej w formie świadczeń rodzinnych przez 

MOPS w 2016 r. 

Lp. Rodzaj pomocy  Ilość 

świadczeń 

Kwota w zł 

1 Zasiłki rodzinne 21989 2.464.521 

2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 142  142.000 

3 Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

610 236.904 

4 Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

1006 161.008 

5 Dodatek z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

3758 337.335 

6 Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  

1006 161.008 

7 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

1354 135.400 

8 Dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania  

2303 152.396 

9 Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 

280 280.00 

10 Zasiłek pielęgnacyjny 8326 1.273.878 

11 Specjalny zasiłek opiekuńczy 258 129.293 

12 Zasiłek dla opiekuna 632 327.006 

13 Świadczenie pielęgnacyjne 1083 1.388.347 

14 Składka emerytalno - rentowa 1656 410.233 



15 Składka zdrowotna 464 31.853 

16 Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

2343 923.162 

17 Świadczenie rodzicielskie 880 810.362 

18 Świadczenie wychowawcze 30.326 15.078.198 

 

Omawiane tematy:  

Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz, zapytał w sprawie utworzenia 

żłobka gminnego.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, wyjaśniła, że generalnie żłobki to 

nie domena pomocy społecznej. Prowadzi nadzór nad żłobkami, lecz nie jest 

to zadanie z pomocy społecznej i ustawa nie określa, że zadanie może być 

scedowane na ośrodek pomocy społecznej. Przeprowadzają kontrole w żłobkach, 

lecz na obecną chwile nie widzi potrzeby publicznego żłobka. Stwierdziła, 

że większą wiedzę w tym zakresie będzie mieć wydział oświaty. Dodała, że 

dla niej priorytetem jest pozyskanie środków unijnych na stworzenie domu 

pobytu dziennego dla osób starszych. 

 

Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz, poinformował, że ten temat będzie 

szerzej omawiany na kolejnym posiedzeniu komisji. Informacje będzie 

przedstawiał również Kierownik Biura Funduszy Rafał Najdała.  

Następnie poinformował, że w ubiegłym roku odbyło się Święto Pracownika 

Socjalnego, zorganizowane przez powiat. Nikt z pracowników nie został ujęty 

nagrodą. Zapytał czy można było by w jakiś sposób nagrodzić jedną bądź dwie 

osoby by te osoby czuły się docenione bo praca jest ciężka.  

 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, wyjaśniła, że zorganizowane 

zostało to rzeczywiście przez powiat. Wówczas tylko jeden pracownik 

socjalny ze Szczurowej został wyróżniony. Wyjaśniła, że jest wdzięczna, iż 

w ogóle taka inicjatywa została zorganizowana. Ona sama skromnie jako 

ośrodek, organizuje swoje wewnętrzne spotkanie. Dodała, że gmina przydziela 

statuetki „siłaczka” kobietom. W tym roku otrzymał pracownik socjalny ze 

szpitala, żaden jej pracownik z ośrodka nie otrzymał. Nie do końca wie, 

jakie są zasady przyznawania tej statuetki.  



Zawod ten jest trudny, jest bardzo dużo zadań, medialnie bardzo 

krytykowany.  

 

Radna Barbara Borowiecka, zaproponowała, aby Dyrektor MOPS wypisała 

nazwiska (przewodniczącym osiedli, sołtysom) pań które pracują w MOPS na 

danym terenie w Gminie Brzesko, aby mogli wziąć przewodniczący osiedli pod 

uwagę przy składaniu wniosków o nadanie statuetki Siłaczka.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, zapytała – dlaczego Dyrektor MOPS nie zgłosiła 

sama te osoby do Burmistrza Brzeska, twierdząc, że myśli, iż by nie 

odmówił. 

  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, wyjaśniła, że raz się zgłosiła do 

Burmistrza Brzeska i była odmowa a drugi raz się zwracać nie będzie.  

 

Radna Maria Kucia, dodała, że różne stowarzyszenia występują z wnioskami  

i są pozytywnie rozpatrywane. 

 

Radna Anna Lubowiecka, podniosła temat Domu Pomocy Społecznej. Wzrosła 

liczba osób w ośrodku.   

 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, poruszyła temat jadłodajni. Należy poprawić 

warunki lokalowe MOPS-u, należy doprowadzić do rozmowy, aby ją przenieść 

jak było to planowane.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, wyjaśniła, że ostatnie propozycje 

się niepowiędły. Jest w tym samym miejscu jak było.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, dodała, że jeśli chodzi o przyjmowanie petentów 

w MOPS a w jadłodajni wiedzą jakie to są osoby.  

Radna Maria Kucia, odpowiedziała, że już nie ma takich klientów w 

jadłodajni, sami się wykruszają. Jest o wiele spokojniej. Dodała, że 

chciała aby zrobić wejście osobne od drugiej strony.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, stwierdziła, że dla niej jest to 

nieporozumienie, aby MOPS był z jadłodajnią. To są zupełnie różne osoby, 

innych kategorii.  

Radna Maria Kucia, stwierdziła, że prowadzenie jadłodajni jest zadaniem 

własnym gminy.  



Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, wyjaśniła, że zadaniem gminy jest 

dożywianie osób, a gmina to zleca. Trzy pomieszczenia, które zajmowane są 

przez jadłodajnie są potrzebne MOPS. Następnie przedstawiła sytuacje w 

jakich sposób zachowują się osoby, które korzystają z jadłodajni. Były 

pewne plany ale nadal stoją w tym samym miejscu. Dodała, że ks. Drabik 

wstępnie zapewniał, że zostanie to przeniesione na świetlicę przy parafii, 

lecz z tej propozycji nic nie powstało.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, poinformowała, że jest teraz program 500+. Matki 

z dziećmi przychodzą do MOPS i spotykają się z takimi klientami. Nie są do 

przyjęcia pewne ich zachowania. Jako radni muszą reagować i podjąć jakieś 

decyzje. Były rozmowy na komisjach niejednokrotne. Zadań przybywa a warunki 

nie polepszyły się na przyjmowanie stron w MOPS.  

Radny Adma Smołucha, wyjaśnił, że jest to dyskusja, która co roku jest 

omawiana. Za każdym razem na tej komisji były wnioski w tej sprawie. 

Decyzje zarządcze leżą po stronie Burmistrza Brzeska. Następnie zapytał, co 

Pani Dyrektor MOPS może powiedzieć ze swoje strony, jakie perspektywy, 

wizje bo ostatnio tylko narzeka. 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, ten temat zupełnie ją nie powinien 

interesować. Sprawę może załatwić konkretnie lecz nie chce tego robić. 

Dodała, że powinna przesłać informację do Księdza Drabika, że daje miesiąc 

na wyniesienie jadłodajni, lecz nie chce takich drastycznych korków 

wykonać. Ponadto wyjaśniła, że wszystkie jej prośby nie przyniosły 

zamierzonego celu.  

Radna Maria Kucia, poinformowała, że był ogłoszony konkurs na prowadzenie 

jadłodajni. Jest to kość niezgody. Należało by rozwiązać ten problem w 

innej formie, by mogli zjeść posiłek. Być może wrócić do bloczków.  

Radna Barbara Borowiecka, stwierdziła, że nie można nazwać tego kościom 

niezgody, ponieważ nie o to chodzi. Mówi się o tym, że należy zabezpieczyć 

zarówno jedną jak i drugą grupę. Jeśli z roku na rok jest omawiane, że 

należy to rozdzielić to trzeba podjąć decyzje, żeby tak się stało. Na pewno 

wolno zostawić jednej grupy samej w sposób taki, że przestać ich dożywiać, 

lecz znaleźć inny lokal.  

Przewodniczący komisji zapytał co Pani Dyrektor MOPS myśli, aby wrócić do 

bloczków.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło odpowiedziała, że jest to możliwe 

do zrealizowania.  



 

Komisja wnioskuje po raz kolejny stanowczo do Burmistrza Brzeska  

o przeniesienia siedziby jadłodajni Caritas do innej lokalizacji wobec 

nowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Głosowano 5 za, 1 

wstrzymujący, 0 przeciw.   

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z funkcjonowania 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku za 2016 rok.  

Ad.2 Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu 

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.  

Sprawozdanie członkowie komisji otrzymali pocztą elektroniczną.  

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Danuta Zięba, przedstawiła 

najważniejsze informacje dotyczące bieżących spraw związanych z odpadami.  

Omówiono sprawy: 

 Korzyści zwiększenia tzw. RIPOK-ów, tj. Regionalnych Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych;  

 zaległości, tytuły wykonawcze, upomnienia;   

 przyszłych planowanych podwyżek stawek za odbiór śmieci; 

 koszty funkcjonowania; 

 dzikich wysypisk; umorzenia spraw przez policje;  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o nawiązanie przez Urząd Miejski  

w Brzesku wraz z Komendą Powiatową Policji w Brzesku celem współpracy w 

akcji zbiórka odpadów wielkogabarytowych (kontrola osób zbierających złom).  

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja przyjęła bieżącą informację na temat obowiązujących stawek w ramach 

systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

 

 

Na posiedzenie przybył Burmistrz Brzeska. Omówiono sprawy związane z 

opłatami za śmieci, przeniesieniem jadłodajni oraz nagrodzeniu pracowników 

socjalnych.  

 



 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 marca 

2017r. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia 

komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

 

 

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

uchwał na sesję RM w miesiącu maju 2017r. 

 

Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz rozdał członkom komisji 

przygotowane propozycje zakupu defibrylatorów na potrzeby Urzędu Miejskiego 

w Brzesku.  

 

Po dyskusji i analizie podjęto wniosek o treści: 

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup automatycznego 

defibrylatora do Urzędu Miejskiego w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

 

(Pełne dyskusje członków komisji znajduje się na płytce CD która stanowi 

załącznik do protokołu).  

 
 
 
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 10.00-12.20 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Pomocy Społecznej  

i Rodziny Rady 

       Miejskiej w Brzesku 

  Grzegorz Kolbusz  

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 


