
Protokół Nr 3/2018 

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej  

w Brzesku, odbytego w dniu 26 marca 2018 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. 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 lutego 

2018 r. ( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ). 

2. Funkcjonowanie dziennego domu seniora „Senior+” – Wizja lokalna. 

Określenie potrzeb i możliwych kierunków rozwoju. 

3. Ocena możliwości przeniesienia jadłodajni w inną lokalizację – wizja 

lokalna w jadłodajni oraz w proponowanej nowej lokalizacji przy ulicy 

Piłsudskiego. 

4. Organizacja opieki przedszkolnej i szkolnej, stan aktualny i potrzeby 

na przyszłość. 

5. Sprawozdanie i ocena wykonania zadań w zakresie wypoczynku zimowego 

dzieci i młodzieży. 

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

uchwał na sesję RM w miesiącu  marcu br. 



 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Dyrektor MOPS w Brzesku B. Czyżycka-Paryło;  

2. Pan Adam Oćwieja Sanepid Brzesko; 

3. Architekt Paulin Kural;  

Ad.1 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 lutego 

2018r. 

Protokół z dnia 28.02.2018r. został przyjęty jednogłośnie.  

Ad2. Ad.3 Funkcjonowanie dziennego domu seniora „Senior+” – Wizja lokalna. 

Określenie potrzeb i możliwych kierunków rozwoju. Ocena możliwości 

przeniesienia jadłodajni w inną lokalizację – wizja lokalna w jadłodajni 

oraz w proponowanej nowej lokalizacji przy ulicy Piłsudskiego. 

 

Członkowie komisji udali się na wizje lokalne jw.  

W Domu Senior + przy ul. Okocimskiej oraz w obecnej jadłodajni uczestniczyła 

Pani Dyrektor MOPS. W nowej proponowanej lokalizacji był obecny Pan Inspektor 

Sanepidu Adam Oćwieja.   

 

Po wizji - 12:40  

 

- poruszono temat niedokończonych prac w Domu Senior+;  

Kierownik ITK Antoni Staszczyk poinformował, że są to drobne poprawki, 

zostaną wykonane w ramach gwarancji. Kolejną sprawą jest modernizacja 

balkonu.  

Komisja po wizji lokalnej w Dziennym Domu Senior + przy ul. Okocimskiej 

pozytywnie ocenia funkcjonowanie i prowadzenie tego ośrodka, wyrażając 

jednocześnie uznanie dla działań podejmowanych przez Burmistrza oraz służby, 

których wynikiem było powstanie tego obiektu. Głosowano jednogłośnie.  

- temat przeniesienia jadłodajni;  

Na posiedzenie przybył Paulin Kural, który przekazał i przybliżył członkom 

komisji informacje na temat koncepcji przeniesienia lokalu jadłodajni na ul. 

Piłsudskiego.  

 

Komisja po przeprowadzeniu wizji lokalnej, pozytywnie opiniuje nową 

lokalizację przeniesienia jadłodajni. Komisja wnioskuje do Burmistrza 



Brzeska o przygotowanie szacunkowego kosztorysu na następne posiedzenie 

komisji. Głosowano jednogłośnie.  

Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał 

na sesję RM w miesiącu  marcu br. 

Przewodniczący komisji przedstawił projekty uchwał skierowane na komisje,  

które następnie poddał pod głosowanie:  

 

Komisja nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały na niewyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Głosowano: 1 za,  

1 przeciw, 2 wstrzymujące.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na 

okręgi wyborcze. Głosowano: 3 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia oraz określenia 

szczegółowych warunków przyznawania dorocznej nagrody za osiągnięcia  

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Głosowano: 3 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Organizacja opieki przedszkolnej i szkolnej, stan aktualny i potrzeby na 

przyszłość. Sprawozdanie i ocena wykonania zadań w zakresie wypoczynku 

zimowego dzieci i młodzieży. 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, omówił najważniejsze informacje j/w.  

Pytania: 

 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło przedstawiła członkom komisji, że 

MOPS organizuje wielką akcję żywnościową we współpracy z Bankiem Żywności. 

W Mokrzyskach GOSiR bardzo chętnie przyjmuje MOPS. Jest to bardzo duże 

zaangażowanie pracowników MOPS, przeszło 50 ton żywności zostało rozdanych 

mieszkańcom naszej gminy. Ponad 500 rodzin zostało objętych tą pomocą.  

 

Komisja po przedstawieniu informacji Dyrektor MOPS na temat wydawania 

żywności z programu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”, komisja 

z wielki uznaniem przyjęła te informacje oraz prace wykonaną przez 

pracowników MOPS. Głosowano jednogłośnie.  

 



Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

nośniku informacji(płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 11:00-14:10 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Pomocy Społecznej  
i Rodziny Rady 

       Miejskiej w Brzesku 

  Grzegorz Kolbusz  

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 


