Protokół Nr 14/2008
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 21 maja 2008 roku
Obecny na posiedzeniu komisji Przewodniczący Komisji Adam Smolucha
przekazał prowadzenie komisji Pani radnej Apolonii Warzecha Zastępcy
Przewodniczącego Komisji. Pani przewodnicząca komisji , powitała wszystkich
zebranych na posiedzeniu i przedstawiła proponowany projekt porządku posiedzenia
komisji, został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Problemy medycyny szkolnej .Zdrowotne Programy Profilaktyczne
realizowane
dla młodzieży szkolnej .Dożywianie dzieci w szkołach
Profilaktyczne szczepienia ochronne.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w
miesiącu maju br.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 25 kwietnia 2008 roku
został przyjęty 3 za ,2 wstrzymujące.
Ad.2. Informację dotyczącą realizacji zadań z zakresu Medycyny Szkolnej oraz
programów profilaktycznych i szczepień ochronnych świadczonych przez
SPZOZ na terenie Miasta i Gminy Brzesko przedstawiła komisji wg. załącznika
do protokołu Pani Krystyna Macheta-Niemiec.
W nawiązaniu do przedstawionej informacji radna Maria Kucia zawnioskowała aby
komisja wystosowała wniosek do Starosty Powiatowego aby bezwzględnie
zwiększyć środki finansowe z budżetu powiatu na nakłady finansowe przeznaczone
na medycynę szkolną , bowiem uzyskane w chwili obecnej środki finansowe z NFZ w
ramach zawartej umowy są niewystarczające. Ponadto należy wystosować apel do
naszych parlamentarzystów aby wydzielić medycynę szkolną , z uwzględnieniem w
szkole zarówno lekarza jak i pielęgniarki szkolnej przeznaczając dla nich
równocześnie wyższe stawki i zmniejszyć przypadająca liczbę uczniów na
1 pielęgniarkę. Ponadto należy zakupić nowe unity stomatologiczne do pozostałych
szkół ,lub objąć opieką stomatologiczną dzieci z innych szkól w ramach unitów już
zakupionych , aby mogły korzystać również dzieci z innych placówek oświatowych .
Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział ,że nie ma żadnego problemu aby
dyrektorzy dogadali się z nauczycielami i aby dzieci z innych szkół mogły korzystać
z gabinetów stomatologicznych już istniejących przy szkołach .Gorzej jest dogadać
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się z rodzicami w tej kwestii , a w dzisiejszych czasach prawo ukierunkowane jest
głównie na rodzica a nauczyciel może tylko podpowiadać .
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Marka Adamczyka a dot. możliwości
zaprezentowania na organizowanych w sołectwach i osiedlach festynach przez
uprawnionych do tego ratowników medycznych pokazu udzielania pierwszej pomocy,
komisja uznała że jest to bardzo ważny element i bardzo wskazane aby taka
prestacja miała miejsce w każdym sołectwie i osiedlu na organizowanym festynie.
Dlatego też należy w budżecie przeznaczyć środki finansowe na ten cel i
poinformować sołtysów i Przewodniczących ZO o takich możliwościach i potrzebach.
Następnie Naczelnik Józef Cierniak i Dyrektor MOPS w Brzesku Krystyna Put
przedstawili wg. załącznika do protokołu informacje na temat dożywiania dzieci w
stołówkach szkolnych w okresie od stycznia do kwietnia 2008 roku.
Naczelnik Cierniak stwierdził ,że po zlikwidowaniu opłaty stałej za żywienie dzieci
w stołówkach szkolnych nie ma większej liczby chętnych do żywienia .Dobrze że
gmina dożywia dzieci i że ma dobrą bazę i zaplecze kuchenne aby można było te
posiłki przygotować .Jedynie szkoła podstawowa w Jasieniu ,która jest jedną z
największych szkół na terenie gminy nie posiada stołówki ani żadnego zaplecza
kuchennego .Ważne jest to ,że nasze dzieci nie chodzą głodne i takich dzieci u nas
nie ma ,bo we wszystkich placówkach jest prowadzone dożywianie. Sześćdziesiąt
procent dzieci szkolnych korzysta ze stołówek szkolnych i ważne że ma to żywienie
za darmo .
Na zapytanie radnego Marka Adamczyka dot. rozważenia przez gminę możliwości
przejęcia w zarządzanie przedszkola parafialnego w Mokrzyskach –Naczelnik Józef
Cierniak odpowiedział ,że rozezna czy są takie możliwości i poinformuje o tym na
następnym posiedzeniu komisji .
Pani dyrektor Krystyna Put dopowiedziała ,że w momencie kiedy zlikwidowana
została opłata stała za żywienie dzieci na stołówkach szkolnych drastycznie spadła
ilość dzieci żywionych. Ważne jest to ,że wszystkie dzieci z rodzin głęboko
patologicznych są dożywiane .
Ad.3. W sprawach bieżących komisja przy udziale Dyrektora MZGM w Brzesku
pana Franciszka Mrzygłód Zapoznała się z tekstem projektu uchwały w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi –stanowi
załącznik do protokołu.
Z propozycjami zapisów zawartych w poszczególnych paragrafach projektu uchwały
w żadnym wypadku nie zgadza się Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Ojczyk , proponuje aby rozważyć możliwość zakupu przez gminę 2-3 kontenerów
mieszkalnych dla wyeksmitowanych lokatorów zalęgających z płaceniem czynszu
w mieszkaniach socjalnych dot. to głównie bloku socjalnego na Placu Kupieckim ,
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którzy mało tego że nie płacą czynszu to jeszcze go dewastują i korzystają z
mediów nie płacąc za nie ,za co są obciążani kosztami
pozostali lokatorzy w
budynku gdyż media są nie opomiarowane ,i do tego jeszcze użyczają swoich lokali
i mediów osobom trzecim nie zameldowanym.
Komisja omówiła w dyskusji temat dot. możliwości zaadoptowania na mieszkania
socjalne budynku komunalnego przy ulicy Mickiewicza .
Pan Franciszek Mrzygłód przybliżył komisji koszty jakie należy ponieść aby móc
zaadoptować ten budynek na mieszkania socjalne .
Następnie na zakończenie posiedzenia komisja jednogłośnie podjęła wnioski i
opinie:
Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez SP ZOZ w Brzesku na
temat problemów
medycyny szkolnej
i zdrowotnych programów
profilaktycznych realizowanych przez ZOZ i po dyskusji podjęła następujące
wnioski i opinie:
1. Wobec wielości zadań dotyczących sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Komisja wnioskuje do Pana
Burmistrza o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Brzesku z prośbą ,
o bezwzględne zwiększenie nakładów finansowych przeznaczonych na
ten cel ,bowiem do chwili obecnej uzyskane środki z NFZ w ramach
zawartej umowy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z omawianą
działalnością .SP ZOZ zmuszony jest z własnych środków finansowych
dofinansowywać medycynę szkolną.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza
o wystąpienie do
parlamentarzystów RP, aby w ramach kontraktów wydzielić medycynę
szkolną z uwzględnieniem obecności w szkole zarówno lekarza jak i
pielęgniarki szkolnej ,przeznaczając dla nich równocześnie wyższe stawki.
Komisja wnioskuje o zmniejszenie przypadającej liczby uczniów na jedną
pielęgniarkę szkolną zachowując zapis zmniejszenia liczby o 20-30%
uczniów ,gdy sprawowana jest opieka w więcej niż 3 oddalonych od
siebie
szkołach
–(brak
tego
zapisu
na
rok
2008).
Głosowano jednogłośnie
3. Komisja zapoznała się z projektem Uchwały w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na
lata 2008-2012.
Komisja zapoznała się również z opracowanymi przez GDDKiA w Krakowie 2
wariantami budowy zjazdu z autostrady w Brzesku wg. układu pierwszego tj.
ulicami Leśna –Wiejska-Poprzeczna i układ drugi zjazd przez Jasień .
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
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Obrady trwały od godziny 10-tej do godziny 13.30
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Brzesku
Apolonia Warzecha

Protokołowała :Inspektor Marta Kółkowska

