Protokół Nr 33/2010
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku, odbytego w dniu 24 lutego 2010 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg.
załączonej listy obecności.
Przewodnicząca komisji powitała zebranych i przedstawiła proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji. Zawnioskowała o wprowadzenie zmiany w
proponowanym porządku posiedzenia komisji tj. wprowadzenie w pkc.2 i 3
porządku obrad sprawozdania z działalności MOPS w Brzesku za 2009 rok ,oraz
zapoznanie się z wnioskiem Kierownik Zakładu Analityki Medycznej w SP ZOZ w
Brzesku w sprawie dofinansowania remontu klimatyzacji. Przedstawiony projekt
porządku posiedzenia komisji ze zmianami

został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji .
2. Zapoznanie się z wnioskiem Kierownik Zakładu Analityki Medycznej
SP ZOZ w Brzesku o przeznaczenie z budżetu Gminy Brzesko środków
finansowych na remont klimatyzacji.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2009 rok.
4. Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na organizacje
pozarządowe.
5. Sprawozdanie

z

wykonania

Gminnego

Programu

Profilaktyki

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za 2009 rok.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Protokół Nr 32/2010 został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie.
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Ad.2.Kierownik Zakładu Analityki Medycznej SP ZOZ w Brzesku Józefa KostuchMaciejowska przedstawiła członkom komisji pismo-wniosek o zabezpieczenie z
budżetu gminy Brzesko środków

finansowych na wykonanie remontu dwóch

pracowni w laboratorium analitycznym. W laboratorium z dnia na dzień jest coraz
więcej pacjentów, przyjmujemy około 180 pacjentów dziennie plus szpital./ pismo
stanowi załącznik do protokołu komisji/

Radny Adam Smołucha dyrektor SP ZOPZ w Brzesku w nawiązaniu do wniosku jw.
stwierdził ,że potrzeba zamontowania klimatyzacji w w dziale analityki medycznej
nie podlega żadnej dyskusji. ZOZ tego nie wykonuje ponieważ ma ważniejsze
sprawy do wykonania. Niewątpliwie w tym ostatnim okresie technologia, która
została wprowadzona w laboratorium analitycznym wymaga tego

aby tam

wprowadzić klimatyzacje , ze względu na bardzo zaawansowane informatycznie
przyrządy .Zakład Analityki Medycznej jest w tej chwili w systemie informatycznym
działa to w ten sposób, że zlecenie poprzez system informatyczny

jest

przekazywane do analityki a aparat po wykonaniu analizy przekazuje wynik .
Wiemy wszyscy jak wygląda budżet Gminy Brzesko. Zadłużenie

sięga górnej

granicy, która jest ustalana ustawowo .
Jako radni i członkowie komisji już 4 lata pracujemy nad radnymi , tworząc wśród
nich przekonanie ,że Gmina również musi uczestniczyć w finansowaniu działalności
SP ZOZ. Gmina umywa ręce, uważając że to jest zadanie powiatu.
Dofinansowanie jakie otrzymujemy z Gminy w porównaniu do budżetu gminy nie
stanowi nawet 1 promila, jest to kwota do 20 tysięcy rocznie. Cały czas
przekonujemy , jest przekonany o tym że jest blisko tej sytuacji i uda nam się z
radną Chmielarz przekonać burmistrza i radnych do tego , aby zainwestować środki
finansowe w otoczenie szpitala, aby stworzyć to o czym mówimy tj. parkingi i drogi
dojazdowe , zmienić wygląd szpitala. Uzyskaliśmy deklaracje burmistrza ,że będzie
partycypował w kosztach tego zadania. Jest przygotowany projekt razem z
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kosztorysem, bo tej pory nie mieliśmy tej części kosztorysowej ale część projektowa
jest zamknięta i nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy zaczęli realizację tego projektu.
Jest to priorytet ,może w tym budżecie wypadnie jakieś zadanie

i wówczas

zaczniemy remont .Jako szpital i dyrekcja nie chcemy abyśmy byli spostrzegani jako
podmiot ciągle żebrający .

Radna Ewa Chmielarz zapytała czy pani kierownik składała w sprawie
dofinansowania remontu również wnioski do pozostałych gmin powiatu Brzeskiego.
Radna Apolonia Warzecha uważa ,że wszystkie gminy winny partycypować w
kosztach remontu .
Józefa Kostuch- Maciejowska odpowiedziała ,że kiedyś występowała z wnioskami
np. do Gminy Szczurowa, Gminy Dębno i otrzymywała wsparcie finansowe .W tej
chwili szuka się placówki gdzie są najtańsze badania , ona sama tego nie uznaje bo
aby badanie było dobrze wykonane musi kosztować, musi być dobrze zrobione.
Radny Adam Smołucha dyrektor SP ZOPZ w Brzesku stwierdził ,że samo zadanie
pn. remont klimatyzacji może budzić wśród opiniujących

niesmak .Musimy

wytłumaczyć , że inne potrzeby też są ważne. Ma nadzieję, że uda nam się w końcu
spotkać z Panem Burmistrzem na ważnej rozmowie dot. konkretów ,które ustaliłyby
w jakim wymiarze Gmina Brzesko

może partycypować w tych inwestycjach o

których mówimy min. w tej sprawie.

Radna Apolonia Warzecha zapytała ,czy ta kwota 30 tysięcy złotych to jest całkowity
koszt remontu .
Pani Maciejowska odpowiedziała że nie jest to tylko cześć środków na to zadanie,
resztę staramy się uzyskać od firm .Nie ma innych szans inaczej pozyskać środków
finansowych .
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Radna Mieczysława Klimek

zapytała, sa różne programy pomocowe z których

można pozyskać środki finansowe , czy składano wnioski do tych programów?

Radny Adam Smołucha dyrektor SP ZOPZ w Brzesku odpowiedział, nie ma takiego
programu pomocowego , jest natomiast praktykowana forma pomocy z różnych
firm np. na zakup sprzętu i wyposażenia. Nie ma programu , który byłby zwrócony
do podmiotów publicznych stricte na rozwój tej dziedziny .
Radna Apolonia Warzecha – przypomniała, że jeszcze w poprzednich kadencjach
Rady Miejskiej zawsze była za wnioskami składanymi przez ZOZ , aby ich wspierać.
Przewodnicząca komisji zaproponowała aby komisja zaopiniowała złożony wniosek
pozytywnie .Nic konkretnego w chwili obecnej nie można powiedzieć czy środki w
budżecie gminy na dzień dzisiejszy będą , w tej sprawie należałoby najpierw
przeprowadzić rozmowę z panem Burmistrzem i Panią Skarbnik .
Radny Adam Smołucha zaproponował aby komisja podjęła wniosek iż w związku
ze składanymi

wnioskami

do Burmistrza Brzeska o wspólne

finansowanie

działalności SP ZOZ w Brzesku, komisja wnioskuje o ustalenie z dyrekcją szpitala,
w I- szym kwartale 2010 roku wykazu zadań, które mogłyby zostać zrealizowane ze
środków Gminy Brzesko na rzecz SP ZOZ w Brzesku, i wówczas wniosek Pani
Kierownik Maciejowskiej również zostanie poddany analizie. Jeśli Pan Burmistrz
odpowie ,że ma dla ZOZ taką a nie inną pulę pieniędzy , więc my jako szpital
wówczas rozpoczniemy działania . Nie możemy tego spotkania dalej przeciągać bo
czas ucieka i teraz jest najlepszy na to czas.
Jest to najrozsądniejsze wyjście z sytuacji .Bez udziału Pana Burmistrza nic nie da się
zrobić , szkoda że na dzisiejszym posiedzeniu komisji nie ma żadnego
przedstawiciela Pana Burmistrza .
Radny zapytał przewodniczącą komisji dlaczego na spotkania komisji nie
przychodzi pan Sekretarz lub Wiceburmistrz .
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Przewodnicząca komisji Apolonia Warzecha odpowiedziała

,że na każde

posiedzenie komisji przedstawiciele Urzędu otrzymują imienne zaproszenia.

Radny Adam Smołucha zgłosił formalny wniosek aby na posiedzeniach komisji byli
obecni przedstawiciele Pana Burmistrza jak i Pan Burmistrz. Pan Burmistrz ma
różne zajęcia i nie wymaga od niego aby brał udział w każdej komisji bo od tego ma
swoich urzędników.

Radna Apolonia Warzecha zapewniła, że na kolejne posiedzenia komisji osobiście
będzie zapraszać pana burmistrza na posiedzenia komisji .

Radna Ewa Chmielarz

uważa, że należy się jakoś traktować z szacunkiem , skoro

pan burmistrz chce abyśmy go dobrze traktowali to my również chcemy abyśmy byli
traktowani elegancko.

Komisja podjęła wnioski :
1. W związku ze składanymi wnioskami do Burmistrza Brzeska o wspólne
finansowanie działalności SP ZOZ w Brzesku, komisja wnioskuje do Pana
Burmistrza o ustalenie z dyrekcją szpitala, w I- szym kwartale 2010 roku
wykazu zadań, które mogłyby zostać zrealizowane ze środków Gminy
Brzesko na rzecz SP ZOZ w Brzesku. Głosowano jednogłośnie

2. Członkowie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku zwracają się z prośbą do Pana Burmistrza aby na
posiedzeniach komisji byli obecni przedstawiciele Pana Burmistrza .
Głosowano 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
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Radny Adam Smołucha po przegłosowaniu wniosku nr 2 zwrócił się z pytaniem do
radnej Warzecha Przewodniczącej komisji . Skoro Pani przewodnicząca wstrzymała
się od głosu w czasie głosowania , to jak mamy to rozumieć czy nie zależy pani na
tym aby na posiedzeniach komisji byli obecni przedstawiciele Pana burmistrza?.

Przewodnicząca komisji Apolonia Warzecha odpowiedziała ,że owszem zależy jej na
tym ,ale rozważa inne możliwości osobistego zapraszania pana burmistrza na
posiedzenia komisji

i nic zapewne by się nie stało gdyby tak uczyniła przed

dzisiejszym posiedzeniem. Na inne komisje tez pan burmistrz jest zapraszany w taki
sposób .

Radna Maria Kucia uważa ,że niepoważnie traktuje się pewne sprawy , skoro pan
burmistrz otrzymuje zawiadomienie o posiedzeniu komisji to pani przewodnicząca
nie powinna nam się tłumaczyć .Będąc przewodniczącą komisji wcześniej nigdy nie
prosiła osobiście tylko zawiadomieniem i zawsze byli obecni .Przed posiedzeniem
komisji widziała jak pan burmistrz z panem wiceburmistrzem

wychodzili z

budynku .Nikt z przewodniczących komisji nigdy nie chodził i nie zapraszał
osobiście na posiedzenie, tylko w czasie głosowania chodzi nam chyba wszystkim o
wspólne dobro .

Radny Adam Smołucha – poinformował, że w związku z tym iż Pani
Przewodnicząca komisji w czasie głosowania przyjęła takie a nie inne stanowisko ,
to winien zgłosić wniosek kolejny , taki apel do pani przewodniczącej, aby
wykazywała zainteresowanie działalnością komisji .Taka jest potrzeba , jeśli mamy
coś ustalić to winniśmy prace pchać do przodu to nie możemy się spotykać pogadać
sobie we własnym gronie i rozejść się .My jako komisja jesteśmy głosem doradczym ,
głosem opinii publicznej w imieniu mieszkańców. Te nasze opinie muszą trafić do
pana burmistrza , który jest władzą wykonawczą ,on podejmuje ostateczne decyzje.
Jako radny członek komisji , winien skierować do Pani Przewodniczącej apel aby
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zadbała o to aby przedstawiciel burmistrza był na posiedzeniach komisji .Nie zrobi
tego , bo myśli że pani przewodniczącej na tym zależy aby tak było , aby działalność
tej komisji coś wniosła pozytywnego w funkcjonowanie gminy .Apeluje do pani
przewodniczącej aby bez wniosku przekazała Panu burmistrzowi

jakie jest

stanowisko komisji , pomimo tego głosu wstrzymującego się zależy nam na tym aby
przedstawiciel pana burmistrza brał udział w posiedzeniach komisji.

Radna Apolonia Warzecha odpowiedziała- wyjaśniła iż zwołując posiedzenie komisji
rozmawia zawsze

z pracownikami

w sprawie przygotowania materiałów czy

programu posiedzenia komisji .Było tak kiedyś że z panem wiceburmistrzem , bo
była taka potrzeba konsultowała się, ale nie czyniła tego w tej formie idąc od jednego
burmistrza do drugiego i prosiła. Dzisiaj się tak złożyło że nie ma nikogo , ale nie
mieliśmy nic takiego ważnego w programie aby obowiązkowo musiała z panem
burmistrzem rozmawiać. W sprawie przedmiotowego pisma , wszyscy wiemy że
budżet gminy jest już zamknięty i komisja może tylko pozytywnie zaopiniować ,
chcąc poprzeć Pani kierownik prośbę

i reszta należy do kompetencji pana

burmistrza i pani skarbnik .

Radny Adam Smołucha odpowiedział, nie chodzi tutaj o pismo pani Kierownik.Jako
komisja omawiamy

na dzisiejszym posiedzeniu bardzo istotne sprawy dla

funkcjonowania całości .Radny nie widzi żadnego wytłumaczenia dla nieobecności
na takim posiedzeniu przedstawicieli pana burmistrza.

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha zdeklarowała się ,że przed każdym
posiedzeniem komisji będzie rozmawiała z Panem Burmistrzem, zastępcą i panem
sekretarzem.

Radna Maria Kucia uznała, że jest to niepotrzebne i nikt tego od pani
przewodniczącej nie oczekuje . Zaproszenia na posiedzenie komisji są zawsze panom
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burmistrzom

przekazywane, ponadto na tablicach ogłoszeń i w Internecie taka

informacja zawsze jest .Nikt nikogo nie będzie powtórnie specjalnie zapraszać .

Radna Ewa Chmielarz

przypomniała ,że każdy z przewodniczących

komisji

przedstawia do pana burmistrza zaproszenie na posiedzenie komisji ,

w tych

posiedzeniach uczestniczą, więc my jako komisja również swoim wnioskiem
prosimy o poważne traktowanie komisji.

Ad.3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2009 rok.
p.o. Dyrektora MOPS Bogusława Czyżycka- Paryło przedstawiła wg. załącznika
do protokołu informacje na temat funkcjonowania MOPS w Brzesku w roku 2009.

W dyskusji omówiono tematy :
 Zaopatrzenia w węgiel rodzin korzystających z pomocy MOPS w Brzesku ,
przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w kwestii weryfikacji rodzin które
otrzymują przydział węgla na przykładzie rodziny Pana J. Czy do MOPS
docierają sygnały o przypadkach wyłudzenia węgla z Ośrodka. Zgłasza to
jako formalny wniosek do sprawdzenia przez MOPS .
 Czy prawdą jest ,że środki finansowe w formie zasiłków celowych lub innych
świadczeń są dla niektórych podopiecznych nie wypłacane w kasie MOPS ,
nie przelewane również na konto tylko pracownicy MOPS grzecznościowo
zanoszą te pieniądze

swoim podopiecznym. Czy taka praktyka jest

dopuszczalna prawnie .

Dyrektor MOPS odpowiedziała na zapytania dot. rodziny Państwa J.
Jeśli chodzi o wypłatę środków z zasiłków, generalnie pieniądze wypłacane są w
kasie Ośrodka. Osobom starszym i obłożnie chorym sporadycznie zasiłki mogą być
tak wypłacane i taką formę wypłaty ustawa dopuszcza.

9

Radna Mieczysława Klimek zapytała, czy podopiecznym MOPS którzy korzystają
z dopłat do zakupu leków przekazywane są informacje o możliwości bezpłatnego
otrzymania leków z Maltańskiego Punktu w Tarnowie.

Dyrektor MOPS odpowiedziała ,że osoby które chcą skorzystać z dopłaty na wykup
leków przychodzą do Ośrodka już z fakturą VAT za wykupione leki. Ale w ramach
pracy socjalnej będziemy informować o takich możliwościach.

Radny Adam Smołucha zapytał, czy pani dyrektor jest zorientowana ile na terenie
gminy jest rodzin , w których jeden z małżonków odbywa karę wiezienia. Czy
identyfikowane są takie osoby , jeżeli tak to jaka jest udzielana pomoc takim
rodzinom. Problem z punktu widzenia jest

duży , choć skala tych osób jest

niewielka.

Dyrektor MOPS odpowiedziała , jest katalog osób uprawnionych do otrzymywania
pomocy i w tym są również osoby opuszczające zakłady karne. Nie prowadzimy
statystyk , jest to problem nie na dużą skalę. Jest wymiana informacji pomiędzy
zakładami karnymi .

Radny Adam Smołucha wyjaśnił ,poruszył ten problem gdyż ma sąsiadów którzy
znaleźli się takiej sytuacji gdzie ojciec rodziny jest zamknięty w zakładzie karnym.
Jest to rodzina z czwórka dzieci w wieku szkolnym .Trójka dzieci uczęszcza do
szkoły podstawowej i gimnazjum a
Nazwisko rodziny

najmłodsze jest w wieku przedszkolnym .

i dane adresowe osobiście przekaże pani dyrektor , chodzi

głównie o to aby MOPS zajął się tym problemem .Na kanwie tej rodziny uświadomił
sobie jaki to jest problem dla ludzi którzy znaleźli się w takim położeniu. Nie wie w
jaki sposób ta rodzina w chwili obecnej się utrzymuje, skąd mają środki na przeżycie
Dzieci dojeżdżają do szkoły w Brzesku na rowerach lub chodzą piechotą w czasie
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największych mrozów, dlatego że nie stać ich na bilet .Rodzina o wielu problemach
nie mówi , wiele rzeczy

ukrywają min. fakt że ojciec jest w więzieniu i są

pozostawieni sami sobie. Radny uważa ,że taka sytuacja dla tej rodziny jest bardzo
dramatyczna stara się im jakoś pomóc , ale uważa że takim rodzinom konieczna jest
pomoc instytucjonalna. Taka sytuacja gdzie te rodziny są pozostawione samymi
sobie w nich również powoduje w stosunku do społeczeństwa pewną wrogość .
W naturalny sposób Ci ludzie są kierowani na margines życia i dlatego na kolejnym
spotkaniu

chciałby uzyskać informacje

ile jest takich rodzin na terenie gminy

Brzesko tam gdzie są dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym i jaką oni są
objęci opieką. Ta rodzina napewno jest objęta pomocą MOPS , ale wcześniej nie była
ona w tak dramatycznej sytuacji w jakiej jest obecnie i wymaga ona podjęcia innych
działań niż te standartowe .

Dyrektor MOPS odpowiedziała , że największa barierą w dotarciu do tej rodziny
jest też ich postawa. My nie możemy nic na siłę narzucić. Musimy stopniowo z
rodziną pracować aby doprowadzić do szczerości z jej strony. Należy indywidualnie
podejść do każdego przypadku

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa ,że MOPS winien współpracować np. ze
szkołami i dyrektorami szkół i wyjść pierwszy do szkół , które zapewne mają takie
informacje na temat tego co się dzieje w rodzinach swoich uczniów. Przynajmniej
jeden raz w roku MOPS winien wystąpić do dyrektorów szkół o takie informacje .

Radna Maria Kucia stwierdziła ,że takie informacje dyrektorzy szkół przynajmniej
dwa razy w roku winni przekazywać do MOPS i wówczas byłaby w tym zakresie
prowadzona właściwa profilaktyka problemu.
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Radna Apolonia Warzecha –uważa, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może
również współpracować w tym zakresie z dzielnicowymi .Policja zawsze posiada
informacje w tym zakresie i przedstawi bez problemu zestawienie rodzin w danej
miejscowości, jeśli takie są, w których jeden z rodziców przebywa czasowo w
zakładzie karnym.

Radny Adam Smołucha

zaproponował , aby to MOPS wystąpił wcześniej z

wnioskiem do Komendy Policji o takie zestawienie .

Dyrektor MOPS

odpowiedziała, że często z zakładów karnych do Ośrodka są

przekazywane informacje o osobach które zostały osadzone w areszcie a pochodzą z
naszego terenu .

Radna Mieczysława Klimek zapytała co dzieje się z młodzieżą, która opuszcza
placówki opiekuńczo -wychowawcze np. domy dziecka, czy ktoś się później tą
młodzieżą interesuje .

Dyrektor MOPS

odpowiedziała- tymi

zagadnieniami zajmuje się Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie. Gmina również udziela pomocy takim osobom

w

ramach zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.

Radna Maria Kucia przekazała pani dyrektor MOPS informacje dot. potrzeby
wsparcia psychologicznego
opuszczających

dla jednej z podopiecznych , mieszkanki Brzeska

dom dziecka , tj. udzielenia pomocy

w temacie

możliwości

dalszego kształcenia się .

W dalszej dyskusji omówiono tematy :
 Monitorowania jakości obsługi trudnych petentów przez pracowników
MOPS.
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 Zatrudnienia

przez MOPS

opiekunek

dla osób starszych i przewlekle

chorych, oraz możliwości zlecenia tej usługi specjalistycznym firmom na
umowę zlecenie.

Wnioski komisji:

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska ,aby zobowiązał Panią Dyrektor
MOPS do przygotowania programu pomocy dla rodzin w których jeden z
rodziców przebywa w Zakładzie karnym. Głosowano jednogłośnie

2. Komisja wnioskuje o przedstawienie Burmistrzowi Brzeska i Dyrektor
MOPS , dwa razy w roku do końca miesiąca lutego i miesiąca sierpnia,
informacji na temat

ilości dzieci wymagających pomocy MOPSU.

Głosowano jednogłośnie

3. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku za rok 2009.

4. Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Panią Dyrektor MOPS w
Brzesku ankiety satysfakcji obsługi petenta przez MOPS ,z opcją
podpisania jej i przedstawienie projektu tej ankiety na komisji .
Głosowano jednogłośnie

Następnie przy udziale pani dyrektor MOPS oraz radcy prawnego Stanisławy
Dziadoszczyk komisja dokonała analizy propozycji zmian w projekcie uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 53 / 95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie
ustalenia systemu stref na liniach komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi
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przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z. o. o./ projekt
uchwały stanowi załącznik do protokołu komisji /.
Po analizie projektu uchwały i szerokiej dyskusji członkowie komisji zawnioskowali
o dokonanie zmiany :
 w pkc.2.ppkt 3 projektu załącznika do uchwały jw. który otrzymuje
brzmienie:
3) inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji
/ w tym niewidomym/, oraz ich opiekunom,
 na podstawie legitymacji ZUS z wpisem - o zaliczeniu inwalidy do
inwalidztwa i dowodu osobistego.
Opiekun obowiązany jest posiadać w/w dokumenty przy sobie .
 w pkc.2 ppkt.6 i 7 otrzymują brzmienie:
6) Osobom korzystającym ze stałej pomocy społecznej ,


na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku
stałego

–

10

imiennych

biletów

na

miesiąc

wydawanych

i

opieczętowanych przez MOPS, ważnych z dowodem osobistym lub
innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzających ich tożsamość.
7) niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie
legitymacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 Pkt.3 ppkt.3 otrzymuje brzmienie :
3)emerytom i rencistom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy,
 na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty i dowodu
osobistego.
Powyższe propozycje zmian zostały przyjęte przez członków komisji pozytywnie
jednogłośnie.

Ad.4. Sprawozdanie z
pozarządowe.

wykorzystania środków budżetowych na organizacje
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Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu omówili Naczelnik Wydziału EKiS Józef
Cierniak oraz Inspektor Michał Kostecki.
W dyskusji nad sprawozdaniem komisja omówiła:
 możliwości i kosztu wynajmu sztucznego lodowiska w czasie ferii
zimowych,
 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował aby zainteresować
dyrektorów szkół organizacją zajęć sportowych na Kręgielni, tak by
obiekt Kręgielni był wykorzystany maksymalnie.
 Wielkości dofinansowania dla poszczególnych stowarzyszeń
sportowych .
Wniosek Komisji :
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem wykorzystania środków budżetowych
przez organizacje pozarządowe w Gminie Brzesko za 2009 rok.
Komisja wnioskuje

aby zainteresować

dyrektorów szkół organizacją zajęć

sportowych na Kręgielni, tak by obiekt Kręgielni był wykorzystany maksymalnie.
Głosowano jednogłośnie

Ad.5. Analiza sprawozdania z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok
2009.
Koordynator Programu Renata Pabian omówiła wg. załącznika do protokołu
sprawozdanie jw.
W dyskusji komisja omówiła :
 Działalności Hostelu dla ofiar przemocy .
 Wielkości skali uzależnień

alkoholowych wśród mieszkańców Gminy

Brzesko.
 Wysokości dochodów gminy z tytułu zmniejszenia ilości punktów sprzedaży
napojów alkoholowych w gastronomii.
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 Organizacji ferii i

półkolonii

w placówkach szkolnych na terenie gminy

Brzesko , oraz wynagrodzenia nauczycieli z tego tytułu.
 Obowiązku

wywieszenia

w

lokalach

gastronomicznych

informacji

o

godzinach otwarcia i zamknięcia lokalu, gdyż są skargi mieszkańców, że
lokale gastronomiczne

szczególnie w dni wolne od pracy są zbyt długo

otwarte dla klientów godzinach nocnych.

Po dyskusji opinia komisji:
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem
Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

z wykonania zadań Gminnego
Problemów

Alkoholowych

oraz

Zwalczania Narkomanii za rok 2009.

Ad.6. W sprawach bieżących i wolnych wnioskach komisja rozpatrzyła:
 Zapoznano się z wnioskiem Burmistrza Brzeska w sprawie wyrażenia
opinii

do wniosku Pana Tomasza Hudy dot. rewitalizacji starych

zabudowań po byłej stolarni. Ponadto komisja zapoznała się z wnioskami
w tym temacie z poprzednich posiedzeń komisji .

Radna Maria Kucia stwierdziła, że

wybiórczo traktowane są niektóre wnioski.

Jednym wnioskodawcom odmawiamy wydania pozwolenia na wybudowanie
dużego sklepu , a tutaj dajemy przyzwolenie .Również Stowarzyszenie Kupców
Brzeskich wnioskowało do władz Gminy aby nie wydawać więcej pozwoleń na
sklepy wielkopowierzchniowe.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, decyzje WZZiT wydaje pan
burmistrz , który juz rozmawiał z panem Hudym i prosił o zmianę wielkości
powierzchni użytkowej. Pan Hudy po adaptacji tych pomieszczeń planuje przenieść
tam swoja firmę tj. pralnię z Placu Kupieckiego.
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Jeżeli członkowie komisji wyrażają taką wolę to należy skierować wniosek aby na
najbliższej sesji Rady Miejskiej Pan Burmistrz omówił dokładnie ten temat.

Wniosek komisji : Po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Brzeska

w sprawie

wyrażenia opinii do wniosku Pana Tomasza Hudy dot. rewitalizacji starych zabudowań
po byłej stolarni , komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o szersze wyjaśnienia tego
tematu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w pkc. wolne wnioski. Głosowano
jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
obrady trwały od godz.10.00- 15.00

Przewodnicząca Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku
Apolonia Warzecha

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

