
Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny 

Protokół nr 3/2019 

3 Posiedzenie w dniu 15 marca 2019 r. 

Obrady rozpoczęto 15 marca 2019 o godz. 12:30, a zakończono o godz. 

14.30 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: 

1. Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach; 

2. Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów Pani Halina Dziki 

3. Rada Seniorów  Pani Mieczysława Klimek , Pani Zofia Kordecka 

Ad.1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Maria Kucia , która 

powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności 

Przewodnicząca komisji stwierdziła prawomocność obrad komisji. Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu druk Nr 1 .  

 

 



Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

 

Przewodnicząca Komisji Maria Kucia przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia komisji – porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag – stanowi 

załącznik do protokołu druk nr.2.  

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Wizyta w Dziennym Domu Seniora; 

4. Opieka (formy opieki) nad Seniorami w Gminie Brzesko –formy wsparcia 

realizowane przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Brzesku, organizacje, 

stowarzyszenia. 

5. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

6. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z posiedzeń komisji 

odbytych w dniach 10 stycznia i 15 lutego 2019 r. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 3. Wizyta w Dziennym Domu Seniora; 

 

Komisja odbyła wizję lokalną w Domu Seniora przy ul. Okocimskiej.   

 

Ad. 4. Opieka (formy opieki) nad Seniorami w Gminie Brzesko –formy wsparcia 

realizowane przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Brzesku, organizacje, 

stowarzyszenia. 

 



Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą opieki i form wsparcia nad 

Seniorami w Gminie Brzesko realizowane przez MOPS w Brzesku – Informacja 

stanowi załącznik do protokołu druk nr 4 . 

Następnie głos zabrała Przedstawicielka Rady Seniorów Gminy Brzesko Pani 

Mieczysława Klimek – przedstawiła działalność Rady Seniorów oraz zamierzenia i 

inicjatywy jakie są podejmowane przez radę by ułatwić życie osobom starszym. 

Przedstawiła  jakie są prowadzone rozmowy z przyjaznymi zakładami z terenu 

Miasta Brzeska: jak fryzjerzy , kino, Apteka w których seniorzy mogliby skorzystać ze 

zniżek za świadczone usługi. Omówiono temat funkcjonowania Ogólnopolskiej Karty 

Seniora – są czynione starania  by w naszej gminie taka karta również 

zafunkcjonowała.  Planowane są działania w zakresie utworzenia Koperty Życia, 

Skrzynki Pomysłów, Dziennego Klubu Seniora. 

W dyskusji omówiono temat wykorzystania budynku  przy ul. Puszkina  na 

Dzienny Klub Seniora, wyposażenia tego lokalu , opłaty za media. Zwrócono uwagę , 

że budynek jest własnością gminy natomiast czynsz jest płacony na konto biblioteki. 

Komisja z udziałem zaproszonych gości skupiła się na temacie wyposażenia 

Dziennego Klubu Seniora w niezbędny sprzęt , ustalono iż należy  skierować pismo 

do Burmistrza oraz do komisji   z wyszczególnieniem  potrzeb i zapewne wniosek 

zostanie pozytywnie rozpatrzony. 

Głos zabrała Pani Halina Dziki przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów i 

Rencistów, Inwalidów , która  przedstawiła dokumenty dot.  opracowanej Karty 

Seniora . Są przygotowane niezbędne dokumenty , które przedstawi komisji jednak 

by można było zrealizować Kartę  potrzebne są  odpowiednie środki finansowe na jej 

realizację, taki wniosek zostanie przedstawiony Burmistrzowi. 

W dyskusji odniesiono się do działalności dziennego Klubu Seniora , opłaty za 

media, dyżury. W Związku jest zrzeszonych  około 600 osób z terenu Gminy i 

Powiatu Brzeskiego. Związek organizuje średnio  3 imprezy w miesiącu dla seniorów 

np. baseny zdrowotne, wycieczka, wyjazd do teatru, imprezy taneczne , wczasy 

zdrowotne, sanatoria , zapomogi dla seniorów. 



Pani Mieczysława Klimek przedstawiła komisji do jakich projektów  

przystępuje Rada Seniorów  i pozyskuje środki finansowe na swoją działalność.  

Przewodnicząca Maria Kucia na zakończenie dyskusji stwierdziła, że 

przedstawiona komisji działalność na rzecz seniorów jest bardzo potrzebna. 

Utworzenie dziennego Klubu Seniora jest bardzo dobrym rozwiązaniem , komisja 

popiera w pełni tą propozycję i dziękuje za trud jaki włożono w tą działalność i za 

przedstawione  informacje i propozycje. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z przedstawionymi informacjami  z działalności na rzecz 

Seniorów z Gminy Brzesko,  przedstawionych przez  organizacje senioralne tj. Radę 

Seniorów,  Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów.  

 

Ad.5. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

1. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  pismo  Rodziców  dot.  

warunków lokalowych Szkoły Muzycznej w Brzesku. Pismo objaśnił Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Brach, których przedstawił komisji plany i podjęte 

decyzje związane z  przeniesieniem szkoły do budynku PSP nr 1 w Brzesku.  

2. Komisja przyjęła do wiadomości  Sprawozdanie cyfrowe Burmistrza Brzeska  

za okres od stycznia do grudnia 2018 r. Sprawozdanie objaśnił Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Brach. 

3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz 

sołecki; Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący – projekt objaśnił Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Brach. 

 

 



4. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr 

XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia  21 marca 1990 r. 

( dot. ul. Generała Stanisława Maczka). Projekt uchwały objaśnili Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Brach, który wyjaśnił, że takie ulicy w Brzesku nie ma i 

należy skorygować powstały błąd. ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik  do protokołu komisji).Głosowano 2 za, 3 wstrzymujące  

5. Pozytywnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku oraz  sprawozdanie z 

wykonania „ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko „ za 2018 rok. Projekt 

uchwały  omówił zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – uwag radnych brak. ( 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik  do protokołu 

komisji).-Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący  

6. Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości położonych w Brzesku oznaczonych numerem 

ewidencyjnym  Nr  2047/10 i Nr  2047/13. Projekt uchwały według załącznika 

do protokołu omówił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, który przedstawił 

na mapie położeni powyższych działek. Ponieważ wartość sprzedaży tych 

dwóch działek przekracza 200 tysięcy złotych musi być zgoda Rady Miejskiej , 

grunt zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela 

sąsiedniego gruntu.- pytań radnych brak. ( projekt uchwały wraz z 

uzasadnieniem stanowi załącznik  do protokołu komisji).Głosowano 3 za, 2 

wstrzymujące 

7. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do 

składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki 

sportowe. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący. Projekt uchwały omówił Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Brach, 

 

 

 

 



Ad. 6. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z posiedzeń komisji 

odbytych w dniach 10 stycznia i 15 lutego 2019 r. 

 

Do protokołów komisji odbytych w dniach 10 stycznia i 15 lutego 2019 roku nie 

wniesiono żadnych uwag- protokoły zostały przyjęte.  

 

Ad. 7. Zapytania i wolne wnioski. 

Zapytań radnych brak. 

 

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.  

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca komisji  Maria Kucia 

podziękowała za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady komisji. 

Pełna treść dyskusji – Płyta CD znajduje się w aktach komisji. 

 

  

Przewodnicząca Komisji  

Rada Miejska w Brzesku 

                                                …………………………… 

                                                        Maria Kucia  

 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

Zespół ds. Samorządowych  

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


