
Rada Miejska w Brzesku 
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 

Protokół nr 4/2019 

4 Posiedzenie w dniu 12 kwietnia 2019  

Obrady rozpoczęto 12 kwietnia 2019 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 14:50 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Ewa Chmielarz-Żwawa 

2. Maria Kucia 

3. Adam Kwaśniak 

4. Karol Mróz 

5. Adrian Zaleśny 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli; 

 Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach; 

 Bogusław Chmielarz Komendant Powiatowy Policji w Brzesku; 

 Piotr Słowiak Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku  

 Pracownicy MOPS - Ludmiła Kochańska i Elwira Grzesik   

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kucia,  która powitała 

wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji jak również stwierdziła prawomocność obrad. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu – Zał. Nr 1.  

Załącznik stanowi również lista zaproszonych gości – Zał. Nr 2. 

 

Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kucia przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia Komisji jak niżej: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w 

dniu 15 marca 2019 r. 

4. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na rok 

2019 r. 

5. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2018 r.; 



6. Bezpieczeństwo – zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży 

Pożarnej.; 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji. stanowi załącznik do protokołu – Zał. Nr 3 

Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 15 marca 2019 r. 

 

Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 15 marca 2019 r. nie wniesiono 

żadnych uwag – protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

 

Ad.4. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz 

zamierzenia na rok 2019 r.- sprawozdanie znajduje się do wglądu w aktach BR. 

 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach  przedstawił w skrócie jakie podjęte zostały ustalenia 

dot. organizacji wizyty  przedstawicieli miast zaprzyjaźnionych w ciągu całego roku.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa przedstawiła swoje  pozytywne spostrzeżenia z wizyty w 

miastach partnerskich w roku ubiegłym. 

Przybyła na posiedzenie komisji Pani Dyrektor Barbara Kuczek przedstawiła w skrócie 

informację o wystosowaniu pism do miast partnerskich i oczekiwaniu na odpowiedź.  

 

Radny Adam Kwaśniak zawnioskował,  by dalej te kontakty z miastami partnerskimi 

utrzymywać, tylko by ponosić z tego tytułu jak najmniejsze koszty finansowe z budżetu gminy. 

Jak to można zorganizować. 

Pani Dyrektor Barbara Kuczek przedstawiła w jaki sposób można ograniczyć większość z 

kosztów organizowanych wyjazdów jw. 

Po dyskusji opinia komisji: Komisja zapoznała się z informacją na temat współpracy z 

miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na rok 2019. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2018 r.; 

(Sprawozdanie MOPS znajduje się do wglądu w aktach BR) 

 

Sprawozdanie jw. w imieniu Dyrektor MOPS przedstawiły Panie Ludmiła Kochańska 

pracownik  i Elwira Grzesik. 

Przewodnicząca komisji Maria Kucia przypomniała, że sprawozdanie pisemne radni otrzymali 

w wersji elektronicznej, poprosiła o zadawnie pytań przez  członków komisji. 

Pani Elwira Grzesik – przedstawiła komisji szerokie informacje na temat; 



 realizacji programu 500 plus na pierwsze dziecko; 

 realizacji Karty Dużej Rodziny ; 

 realizacja świadczeń rodzinnych; 

 realizacja świadczeń opiekuńczych; 

 realizacji  funduszu alimentacyjnego , ściągalność zaległości  alimentacyjnych. 

 Ilości rodzin korzystających z zasiłków , świadczeń opiekuńczych , świadczenia 

pielęgnacyjne.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa poprosiła o wyjaśnienie,  rodziny pobierają zasiłek 500 plus , 

czy dalej  jest dofinansowanie  MOPS do wyżywienia dzieci w szkołach i Przedszkolach?. 

Pani Ludmiła Kochańska pracownik MOPS udzieliła wyjaśnień na zadane pytanie. 

Radna Maria Kucia zapytała, czy jest możliwość kontroli w rodzinach które pobierają  zasiłki 

stałe z opieki społecznej, w jaki sposób te środki są wykorzystywane, radna podała konkretny 

przykład.  

 Pani Ludmiła Kochańska – odpowiedziała, że każda taka informacja jest zawsze  sprawdzana  

przybliżyła jak to postępowanie wygląda. 

Na zapytanie radnej Ewy Chmielarz – Żwawa , czy ubóstwo w rodzinach korzystających  z 

pomocy MOPS zmalało  Pani Kochańska odpowiedziała w jaki sposób udzielana jest pomoc 

ludziom starych, chorym na  zakup dla nich leków , na czym polega praca asystenta rodziny 

gdzie 90 % rodzin korzystając  z takiej pomocy nie chce się niestety niczego nauczyć.  

Ponadto Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zapytała na jakim etapie jest temat przeniesienia 

jadłodajni Caritas do innego budynku. 

 Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach oraz radna Maria Kucia udzielili odpowiedzi. 

Zwrócił uwagę na problemy związane ze sposobem zachowania się osób korzystających z 

pomocy jadłodajni i rozważeniem, czy wszystkim tym osobom tam pomoc się należy. Może 

należy rozważyć przydział talonów na jedzenie dla tych osób. 

W dyskusji odniesiono się do propozycji Pana Bracha. 

Pani Ludmiła Kochańska  przybliżyła w jaki sposób MOPS  udziela pomocy  ludziom 

uzależnionym od alkoholu. 

Radna Maria Kucia uważa, że należy zweryfikować z MOPS ilu osobom faktycznie należy  się 

dożywianie z Caritas.  

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach  odniósł się do tematu wykonania niezbędnego remontu 

w pomieszczeniach noclegowni oraz co do tej chwili  zostało w tym zakresie przygotowane. 

Na temat pracy noclegowni wypowiedziała się również Pani Ludmiła Kochańska.  



Po  merytorycznej dyskusji komisja wyraziła opinie o treści. Komisja wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska , aby w terminie  do końca miesiąca czerwca br.  przygotować propozycję 

zmiany systemu udzielania pomocy  dla osób korzystających z jadłodajni. Głosowano 

jednogłośnie   
 

 

Ad.6. Bezpieczeństwo – zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży 

Pożarnej.; 

(Sprawozdanie znajduje się do wglądu w aktach BR) 

Pan Bogusław Chmielarz Komendant   Powiatowej Policji w Brzesku przedstawił szczegółowo 

i omówił przedstawione w formie multimedialnej sprawozdanie z działalności Policji.  

Radny Adrian Zaleśny zapytał, czy w wyniku ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu jest 

zauważalny spadek  interwencji policji w godzinach nocnych w stosunku do osób 

spożywających alkohol. 

Pan Bogusław Chmielarz Komendant  Komendy Powiatowej Policji w Brzesku odpowiedział, 

że , większego spadku  interwencji  nie widać , czas pokaże , czy wprowadzenie ograniczenia 

w sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych pomogło. 

Następnie Pan Piotr Słowiak Zastępca Komendanta  Powiatowej  Straży Pożarnej w Brzesku 

omówił szczegółowo przedstawioną prezentację sprawozdania. (Sprawozdanie znajduje się 

do wglądu w aktach BR) 

Ponadto Pan Komendant  zwrócił uwagę na wydane przez Straż zalecenia  pokontrolne  dla 

dwóch  obiektów gminnych tj. PSP nr 3  , PP Nr 10 – przybliżył co jest bardzo pilne do 

wykonania . 

Na zapytanie Radnego Adriana Zaleśnego Komendant odniósł się do tematu szkolenia 

strażaków ochotników OSP w zakresie kursu  udzielania pierwszej pomocy  oraz  przedstawił 

jakimi samochodami ratowniczo – gaśniczymi dysponuje Komenda Brzeska i podległe mu 

OSP. 

Ponadto komisja wysłuchała informacji na temat planowanej budowy  budynku Komendy 

Policji i poprawy warunków  lokalowych Powiatowej Komendy  straży pożarnej.    

Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski. 

1) Komisja zapoznała się z opinią prawną do projektu uchwały Klubu Radnych PIS w 

sprawie  zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

2) Zapoznano się i omówiono projekt Uchwały Klubu Radnych PIS (2) w sprawie 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pan Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji informacje na temat 

wielkości ustalonych kwot opłaty za odbiór odpadów uchwalonych w ostatnim czasie w Gminie 

Bochnia, Niepołomice .W dyskusji burmistrz odniósł się do  wielkości kwot na obsługę długu  

gminy Brzesko, wysokości kwoty  za odbiór odpadów według nowej uchwały. Odbyły się 



zebrania z mieszkańcami  i te informacje o wielkosci opłat zostały mieszkańcom przekazane. 

Mieszkańcy spokojnie wysłuchali naszych wyjaśnień i przyjęli je bez większych emocji.  

Podwyżka musiała być ponieważ skądś te środki musimy wsiąść. 

Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że mieszkańcy przyjęli te informacje bez emocji 

bo jeszcze nie płacili zwiększonych rachunków, inaczej będzie jak zapłacą. 

  Radna Ewa Chmielarz- Żwawa stwierdziła, że należy szukać środków wśród 

mieszkańców którzy nie zdeklarowali się płacić za odpady, a jest to liczba około 1000 osób tak 

jak nam to przekazała pani dyrektor. Należy zweryfikować, czy wszyscy ludzie płacą i mają 

złożone deklaracje. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – przedstawił komisji w jaki sposób kontroluje 

się,  czy wszyscy mieszkańcy  mają złożone deklaracje śmieciowe. Ustalona kwota 15 złotych  

jest stawką minimalną,  stawki opłat nie podwyższamy tylko urealniamy bo to 

zanieczyszczający płaci. W roku przyszłym opłaty za odbiór śmieci na wysypisku wzrosną o 

50 zł więcej od każdej tony , więc nie sądzi byśmy mieli z czego dopłacić, bo naprawdę nie ma 

z czego. Dokonana została  kontrola majątku gminy min.  budynków szkół podstawowych , 

basenu itp. które wymagają bardzo dużych nakładów finansowych – przybliżył których 

placówek ten stan dotyczy. Potrzeba kilka milionów złotych  do wydania więc nie można 

stosować ulg . Mieszkańcy w potrzebie zawsze mogą zwrócić się o pomoc MOPS , otrzymają 

zasiłek, a w ostateczności można im umorzyć zaległości, bo w pewnym momencie staniemy 

przed faktem, że będziemy zmuszeniu pożyczyć by mieszkańcom zapłacić za śmieci, tym 

bardziej iż mamy własna spółkę BZK , którą musimy utrzymać.  

Na zapytanie radnej Ewy Chmielarz , dlaczego spółka BZK nie stara się o wywóz 

odpadów z innych gmin burmistrz odpowiedział, że nie starają się ponieważ nie mają 

odpowiedniego sprzętu, czym będą wozić?. 

Przewodnicząca komisji Maria Kucia  poddała pod głosowanie wniosek o 

pozytywne zaopiniowaniem projektu Uchwały Klubu Radnych PIS (2) w sprawie 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowano: 2 za, 1 przeciw, 

2 wstrzymujące . 

3) Komisja zapoznała się z informacja Burmistrza Brzeska z zakresu umorzonych 

należności oraz pozostałych ulg za 2018 rok. 

 

4) Komisja zapoznała się z pismem Biura projektu „ Zdrowie Człowiek Profilaktyka” w 

sprawie wsparcia samorządu w realizacji działań zdrowotnych w zakresie zapobiegania 

chorobom zakaźnym i poprawy sytuacji epidemiologicznej w regionie. Komisja 

pozytywnie  opiniuje projekt i  wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wdrożenie w Gminie 

Brzesko szczepień dla osób po 65 roku życia.( pismo w załączeniu) .  

Głosowano jednogłośnie  
 

  

5) Komisja przyjęła do wiadomości pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku 

wycofującej złożoną petycje z dnia 7 stycznia 2019 roku.  

 



 

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Przewodnicząca Komisji  Pani  Maria Kucia  

zamknęła posiedzenie i podziękowała za udział i dyskusję. 

(Pełna dyskusja Komisji – płyta CD stanowi załącznik w dokumentacji Komisji ) 

 

Przewodnicząca Komisji  

Rada Miejska w Brzesku 

                                                       ………………………… 

 / Maria Kucia/   

 

Przygotował(a):Inspektor Marta Kółkowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


