Protokół Nr 6/2011
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytego w dniu 19 maja 2011 roku .

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji.
Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie
jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie Gminy Brzesko
w 2010 roku oraz w I kwartale 2011 roku.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 maja 2011 roku został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2.
Dyrektor PUP w Brzesku Andrzej Mleczko przedstawił komisji wg .załacznika do protokołu
informacje na temat stanu i struktury bezrobocia na terenie Gminy Brzesko w 2010 roku oraz
w
I kwartale 2011 roku.
W dyskusji komisja omówiła tematy związane z przydzielaniem dotacji z PUP na rozpoczęcie
prowadzenia własnej działalności przez osoby bezrobotne, zapoznano się z danymi
statystycznymi na temat ilości bezrobotnych kobiet w poszczególnych grupach wiekowych wg.
posiadanych zawodów, specjalności i bezrobotnych bez zawodu.
Z informacji przedstawionej przez pana Dyrektora wynika, iż
w roku 2011 zostały
przydzielone
z PEFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych bardzo niskie środki
finansowe.
W dyskusji komisja omówiła również sposoby przeprowadzania szkoleń. PUP dysponuje
środkami na szkolenia dla bezrobotnych, szkolenia takie są zlecane do realizacji w formie
przetargu .W roku bieżącym zostaną przeprowadzone tylko grupowe szkolenie dla mniej
więcej 160 osób – przybliżył jakie to będą szkolenia.
Radny Krzysztof Bogusz odniósł się do szkoleń organizowanych przez firmy w ramach
Programu Kapitał Ludzki. Zapytał czy są przekazywane informacje do PUP na temat
wyszkolonych w ten sposób mieszkańców gminy. Ponadto radny zapytał w temacie
współpracy PUP z TARR .
Pan Dyrektor PUP Andrzej Mleczko odpowiedział na zapytanie dot. współpracy z TARR ,
taka współpraca jest prowadzona i układa się dobrze. Ponadto pan dyrektor przybliżył w jaki
sposób są rozpatrywane i kwalifikowane wnioski w ramach dotacji na otwarcie własnej
działalności gospodarczej. Niepokojącym zjawiskiem w roku bieżącym jest fakt, że na
Fundusz
Pracy
w roku 2011 PUP w Brzesku otrzymał z budżetu państwa kwotę 3.700 tysięcy złotych.
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Radny Adam Smołucha powiedział, z informacji wynika że rok 2010 był dobrym rokiem
w którym zrealizowanych zostało bardzo wiele programów .W roku 2011 urząd uzyskał tylko
50 % środków w stosunku do roku poprzedniego , czyli środków niezbędnych na aktywna walkę
z bezrobociem. Radny poprosił Pana dyrektora o przedstawienie jakie będą konsekwencje
tej niskiej dotacji na rynku pracy , oraz czy są możliwości podjęcia działań przez władze
gminy
i powiatu celem pozyskania większej kwoty dotacji .
Pan Dyrektor PUP Andrzej Mleczko odpowiedział, środków jest o połowę mniej dlatego
będzie mniej prac interwencyjnych, staży absolwenckich
i mało aktywności osób
bezrobotnych.
Następnie w dyskusji komisja omówiła sposób rozdysponowania i wykorzystywania przez
wnioskodawców środków przyznanych przez PUP na prowadzenie własnej działalności, oraz
co w przypadku gdy te środki nie zostają wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem lub
działalność jest zawieszana przed upływem jednego roku.
Po dyskusji komisja podjęła opinie o treści:
Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku
o stanie bezrobocia na terenie Gminy Brzesko w roku 2010 i pierwszym kwartale br.
Niepokój komisji budzi zmniejszenie o 50 % środków finansowych z budżetu państwa na
aktywizację osób bezrobotnych na rok 2011.W związku z tym zmniejszeniem
budżetowym, komisja widzi za zasadne zwiększenie z tej puli środków na rozpoczęcie
własnej działalności, z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania rynku.
Głosowano jednogłośnie

Ad.3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2010
w zakresie realizacji zadań dot. opieki społecznej. Głosowano jednogłośnie
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W sprawach bieżących komisja wysłuchała informacji na temat propozycji powstania w
Brzesku żłobka dla dzieci w wieku 1-3 roku życia, przedstawionych przez wnioskodawczynię
panią Magdalenę Hudyka .
Pani Magdalena Hudyka przedstawiła członkom komisji nowe zasady utworzenia żłobka wg.
załącznika do protokołu komisji. W żłobku sprawowana będzie opieka nad 20 dziećmi w
dwóch grupach. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra, koszt pobytu
dziecka w żłobku to 780 złotych. Wnioskodawczyni zwróciła się do komisji o
przeanalizowanie propozycji częściowego dofinansowania funkcjonowania placówki przez
gminę.
p. o. dyrektora MOPS Pani Marta Skowron przedstawiła komisji informacje dot. nowej
ustawy żłobkowej, oraz możliwości dopłat do funkcjonowania placówki ze strony gminy .
Przedstawiła jakie są obowiązki gminy w stosunku do zaprezentowanego projektu utworzenia
żłobka.

3
Radna Maria Kucia powiedziała, chcąc otworzyć żłobek wnioskodawczyni musi spełnić bardzo
wiele bardzo trudnych wymagań dot. min żywienia dzieci. Wnioskodawczyni zaprezentowała
iż dzieci będą żywione na zasadzie cateringu, jako rodzic nie wyobraża sobie aby roczne
dziecko nie miało przygotowywanych posiłków na miejscu.
Radna Ewa Chmielarz przedstawiła wniosek podjęty na posiedzeniu komisji oświaty, aby
temat utworzenia żłobka powierzyć Wydziałowi Oświaty Kultury i Sportu a nie Mopsowi.
Radny Adam Smołucha powiedział, zaprezentowanym pomysł otwarcia w Brzesku żłobka jest
pomysłem nowatorskim, a pani wnioskodawczyni musi spełnić wszystkie założenia ustawy.
Jeśli pani osiągnie sukces z
tym związany to wówczas stworzona zostanie dopiero
odpowiednia atmosfera aby w budżecie gminy zabezpieczyć środki finansowe na jego
funkcjonowanie. W obecnej chwili budżet gminy boryka się z trudnościami finansowymi , więc
trudno jest na wstępie dyskusji mówić, że dofinansowanie z budżetu gminy zostanie
przyznane. Odpowiedzialność za dzieci w żłobku jest bardzo duża, dopiero po otwarciu
placówki będzie można określić formę współpracy i nadzoru nad placówką.
Po dyskusji komisja podjęła opinię:
Komisja zapoznała się z informacjami pani M.H dot. inicjatywy utworzenia w Brzesku
żłobka dla dzieci w wieku 1-3 lat. Głosowano jednogłośnie
Ad.3.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok
2010 w zakresie realizacji zadań dot. opieki społecznej. Głosowano jednogłośnie
Ad.4. W sprawach bieżących radny Krzysztof Bogusz przedstawił ofertę o możliwości
promocji i zakupu biletów do teatru w Tarnowie dla osób niepełnosprawnych na spektakle
teatralne w promocyjnych cenach 5,00.Poprosił o rozpropagowanie tej oferty przez radnych.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00 – 15.40
Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku
Adam Smołucha
Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

