
Protokół Nr 8/2017 

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej  

w Brzesku, odbytego w dniu 23 października 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 Krzysztof Ojczyk 

Nieobecny Radny Adam Smołucha  

Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz przywitał zebranych członków 

komisji. Następnie przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia 

komisji, który został dostarczony w materiałach na posiedzenie komisji. 

Przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie jak 

niżej:  

1. Problemy osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej 

niepełnosprawnych, funkcjonowanie integracyjnych placówek 

oświatowych, likwidacja barier architektonicznych, pomoc dla 

osób z chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 22 września 2017r. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego 

Alicja Syty; 

3. Dyrektor PP Nr 10 w Brzesku Bernadetta Machnio;  

4. Kierownik Antoni Staszczyk;  



Ad.1 Problemy osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej 

niepełnosprawnych, funkcjonowanie integracyjnych placówek 

oświatowych, likwidacja barier architektonicznych, pomoc dla osób 

z chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. 

Dyrektor PP Nr 10 w Brzesku Bernadeta Machnio, przedstawiła 

informacje dotyczące 19 dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 

Przedszkola nr 10 oraz z problemami z którymi boryka się placówka. 

Omówiła, również sytuacje pewnej rodziny, która jest dość 

nieporadna. 

Po dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości 

stworzenia gabinetu edukacji sensorycznej w Publicznym Przedszkolu 

Nr 10 w Brzesku, by spełnić wymogi oddziału integracyjnego. 

Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Dyrektor MOPS w Brzesku o rozeznanie sytuacji 

rodziny z problemami wychowawczymi oraz ze stopniem 

niepełnosprawności w porozumieniu z Dyrektorem Publicznego 

Przedszkola Nr 10 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki i Społecznej i Zarządzania Kryzysowego 

Alicja Syty, omówiła informacje dot. utworzenia Zakładu Aktywizacji 

Zawodowej, który zafunkcjonuje od 1 grudnia 2017r.  

Następnie Kierownik ITK Antoni Staszczyk, omówił likwidację barier 

architektonicznych. Wyjaśnił, że jeśli coś zostaje przeprojektowywane to 

na bieżąco przystosowują obiekty dla osób niepełnosprawnych. Wyjaśnił  

z jakich programów dotacji korzystają, m.in. PEFRON.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa, przedstawiła problem nowo otwartego muzeum. 

Niepełnosprawny nie jest w stanie tam się dostać.  

Radna Barbara Borowiecka zapytała co w sprawie podjazdu przy PSP w 

Sterkowcu.  



Kierownik ITK Antoni Staszczyk, odpowiedział, że nie było żadnego 

przygotowanego kosztorysu ani projektu. Wyjaśnił, że nie podoba im się 

kwota 43.000,00 zł. za wykonanie podjazdu. Powinno być przygotowane  

minimum dwie oferty. Burmistrz Brzeska G. Wawryka który przybył na komisje 

wyjaśnił, że środki zostały wprowadzone do rezerwy budżetowej. Po 

konsultacjach i weryfikacji projektu zostaną udzielone wówczas środki 

finansowe na ten cel.  

Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Panią Alicję Syty Z-ca 

Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zarządzania Kryzysowego w sprawie 

opieki nad osobami niepełnosprawnymi, aktywizacji zawodowej i przyjęła je 

pozytywnie  Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informacje przedstawioną przez Kierownika 

ITK Antoniego Staszczyka w sprawie likwidacji barier architektonicznych.  

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z dnia 22 września 2017r. 

Protokół z dnia 22 września 2017r.został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Komisja zapoznała się z pismem dotyczącym zagospodarowania budynku po byłej 

szkole w Wokowicach i przyjęła je do wiadomości.  

 

Przewodniczący komisji Grzegorz Kolbusz, odczytał pismo LKS Iskra 

Szczepanów.  

Radna Anna Lubowiecka, poinformowała, że klub nie maja warunków do grania 

na swoim boisku. Brak jest sanitariatów.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozpatrzenie pisma LKS Iska 

Szczepanów w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2018. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Następnie Przewodniczący komisji przedstawił sprawę zmiany nazwy ulicy 

Zydronia.  



Mieszkańcy pytali go dlaczego jest taka nazwa ulicy, i czy nie powinna być 

zmieniona. Udał się w związku z tym do Burmistrza Brzeska, aby zapytał  

w piśmie czy nazwa taka spełnia przesłanki ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Z racji, 

że jest przewodniczącym osiedla nie mógł zostawić tej sprawy skoro 

mieszkańcy zwrócili mu na to uwagę. Zgodnie z ustawą jest zapis, że do 2 

września ta nazwa ulicy powinna być zmieniona i od tego momentu Marszałek z 

automatu powinien sprawdzić we wszystkich miastach nazwy ulic. Jeżeli jakaś 

ulica jest w danym mieście która spełnia przesłanki ustawowe to oni 

zmieniają sami nazwę ulicy. Burmistrz Brzeska wysłał do IPN-u takie 

zapytanie. Następnie z IPN przyszła odpowiedź, że jest konieczność zmiany 

nazwy tej ulicy. Sekretarz po piśmie wykonał telefon do IPN z zapytaniem, 

czy jeśli wykreśli się samo imię to będzie nadal naruszało artykuł. 

Odpowiedź była kategoryczna, iż cała nazwa się musi zmienić. Do 6 listopada 

musiała zostać podjęta uchwała w sprawie zmiany. W związku z tym 

przewodniczący musiał przejść po wszystkich mieszkańcach tej ulicy. Część 

mieszkańców miała już wymyśloną ulice. Propozycje zmiany nazwy ulicy były 

cztery. Z czterech propozycji mieszkańcy wybrali sobie nazwę Ciepłą. 

Wszyscy mieszkańcy się podpisali, podpisał się również Prezes MPEC.  

Następnie przewodniczący odczytał treść pisma Urzędu Wojewódzkiego  

w Krakowie dot. zmiany nazwy ulicy.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 13:00-14.00 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Pomocy Społecznej  

i Rodziny Rady 

       Miejskiej w Brzesku 

  Grzegorz Kolbusz  

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 


