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Protokół Nr 4 /2018 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa  Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu  

17 kwietnia  2018 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku  

przy ul. Głowackiego 51. 

 Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się 

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

 

Komisja obradowała w składzie: 

1. Radny Edward Knaga  

2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący  Komisji. 

3. Radny Piotr Wyczesany  

4. Radny Jerzy Gawiak, 

5. Radny Marcin Ciurej 

6. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa 

7. Radny Bogusław Babicz, 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło  

 Kierownik Danuta Zięba  

 

     Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji  Radny 

Adam Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził  prawomocność 

obrad komisji.  

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił 

proponowany projekt porządku posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu - 

został przyjęty  bez uwag jednogłośnie jak niżej:  

 

 



S t r o n a  | 2 

 

 

 

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  

26 marca 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady 

Miejskiej. 

2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za rok 2017. ( inf. email) 

3. Informacja na temat obowiązujących stawek w ramach systemu 

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( Inf. email) 

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

uchwał skierowanych do komisji.( inf. email). 

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z dnia  26 marca  2018 roku ( Protokół 

znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). 

 

Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 26 marca  2018 r. został 

przyjęty bez uwag pozytywnie jednogłośnie. 

 

Ad.2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za rok 2017. ( inf. 

email) 

 

Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło dokonała omówienia 

sprawozdania z funkcjonowania MOPS w Brzesku za rok 2017 –  pisemne 

sprawozdanie radni otrzymali w wersji elektronicznej. 

W dyskusji poruszono: 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa- zapytała, kto będzie zajmował się 

przydzielaniem środków z programu rządowego 300 zł dla każdego ucznia, MOPS 

czy szkoły. 

Pani Dyrektor MOPS odpowiedziała, że przepisy w tej sprawie nie są jeszcze 

doprecyzowane, nie posiada żadnych informacji w tym zakresie.  

Radny Piotr Wyczesany zapytał, czy w związku ze zwiększeniem ilości zadań 

zwiększyło się zatrudnienie w MOPS oraz czy pracownicy otrzymali odpowiednią 

gratyfikacje wynagrodzenia. 

Pani Dyrektor MOPS odpowiedziała – w wyniku podjęcia realizacji Programu 

Senior Plus zwiększyła się obsada pracowników, zatrudnione zostały nowe osoby 
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do realizacji zadań z tym związanych. Ilość etatów MOPS nie zwiększyła się, 

pracownicy  otrzymali jedynie zwiększone zakresy czynności dotychczas 

wykonywanych. 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa – zapytała czy jest możliwość zwiększenia 

etatów opiekunek  sprawujących opiekę nad ludźmi chorymi. Opieka ta jest 

bardzo ciężka i odpowiedzialna czasami niewdzięczna i dla tych pracowników  

winny być  zabezpieczone dodatkowe środki na wynagrodzenia. Czy Pan Burmistrz 

dostrzega  potrzebę  zabezpieczenia dodatkowych środków  na ten cel ?. 

Pani Dyrektor MOPS odpowiedziała – ciężka jest praca  pracowników socjalnych i  

opiekunek osób starszych, jeśli w budżecie ośrodka jest możliwość finansowa 

wówczas stara sie tych pracowników doceniać w formach gratyfikacji 

finansowych. 

Radny Adam Kwaśniak –  poprosił o przedstawienie kryteriów przyjęć do 

dziennego domu pobytu dla seniorów Senior Plus. Na jakich zasadach następuje 

przyjęcie  i jak się to odbywa. 

Pani Dyrektor MOPS –  przedstawiła zasady przyjęć, przyjmowane sa osoby w 

wieku 60 plus, nieczynne zawodowo, podopieczni maja zapewnione drugie 

śniadanie , ciepły posiłek w formie drugiego dania  i pomoc specjalistów – 

wymieniła których dotyczy, przyjęcie na podstawie zaświadczenia lekarskiego i 

wywiadu o dochodach finansowych ponieważ senior pokrywa częściowe koszty 

swojego pobytu utrzymania w zależności od dochodu.    

Radny Edward Knaga  nawiązał do opieki senioralnej  na terenie Gminy Brzesko, 

społeczeństwo się starzeje i należy starać się o wybudowanie domu spokojnej 

starości bo np. za 3 lata tych ludzi, którzy będą potrzebowali pomocy innych  

będzie znacznie więcej. 

Następnie w dyskusji na zapytanie Radnej Ewy Chmielarz – Żwawa komisja 

omówiła temat przeniesienia jadłodajni Caritas z budynku MOPS na ul. 

Piłsudskiego w Brzesku. Wszelkich wyjaśnień w dyskusji udzieliła Pani Dyrektor 

MOPS. 

Na zakończenie dyskusji przewodniczący komisji podziękował  Pani Dyrektor 

MOPS oraz pracownikom Ośrodka za dobrą pracę. 
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Podjęto wniosek i opinię o treści: 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeniesienie jadłodajni 

Caritas z ul. Mickiewicza na ul. J. Piłsudskiego do dnia 30 czerwca 2018 

roku. Głosowano jednogłośnie  

2. Komisja pozytywnie ocenia sprawozdanie z funkcjonowania  MOPS w 

Brzesku  za 2017 rok.  Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Informacja na temat obowiązujących stawek w ramach systemu 

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. ( Inf. email) 

 

Kierownik Danuta Zięba dokonała omówienia informacji jw. 

W dyskusji odniesiono się do tematów dot: 

 Bardzo dużego wzrostu odpadów wielkogabarytowych i zielony w stosunku 

do lat poprzednich; 

 Segregacji i likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Brzesko 

do chwili obecnej usunięto około 9, 5 tony śmieci z dzikich wysypisk; 

 Zwrócono uwagę na  bardzo niska segregację odpadów w budynkach 

wielorodzinnych,  

 Znacznego wzrostu cen za wywóz odpadów przez Spółkę BZK , wzrost o 

około 20 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego; 

 Wielkosci średnich wpływów na miesiąc za odpady komunalne do kasy 

gminy; 

 Wielkosci zaległości w opłatach za odbiór odpadów, które wynoszą 173 

tysiące złotych; 

 

Po krótkiej dyskusji opinia komisji: 

 

Komisja przyjęła  informacje na temat obowiązujących stawek  w ramach 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brzesko.  Głosowano 

jednogłośnie 

 

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

projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email). 

 

Nie zgłoszono. 
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Przewodniczący komisji 

podziękował za udział w komisji, dyskusje i zamknął posiedzenie, które trwało w 

godzinach od 9.00-10.10 

Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku 

 

mgr  Adam Kwaśniak  

protokołowała: 

Inspektor BRM w Brzesku 

Marta Kółkowska  


