P R O T O K Ó Ł Nr

9/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu 23 września 2011 roku .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie, wg załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu
przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący Komisji. Witając
zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali
wraz
z
materiałami
na
dzisiejsze
posiedzenie.
Zwrócił
się
z zapytaniem czy do przesłanego porządku są uwagi członków komisji? Uwag
brak. W związku z czym poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Poniższy
porządek został przyjęty jednogłośnie :
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Działalność świetlic środowiskowych. Działalność domów ludowychprojekty dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
Opieka nad dziećmi z rodzin z problemami dysfunkcyjnoopiekuńczymi.
Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za
I półrocze 2011r.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Adam Smołucha poinformował, że protokół
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia
24
sierpnia 2011 roku był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. W związku
z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski. Członkowie komisji nie
wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji poddał go pod
głosowanie.
Następuje głosowanie:
Protokół Nr 8/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 Działalność świetlic środowiskowych. Działalność domów ludowychprojekty dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych oraz
Ad. 3 Opieka nad dziećmi z rodzin z problemami dysfunkcyjnoopiekuńczymi.
Przewodniczący Komisji Adam Smołucha, wyjaśnił problem oraz przedstawił
swoją ocenę

świetlic wiejskich.

posiedzenie o zabranie głosu.

Poprosił przedstawicieli

którzy

przybyli

na

Pani Joanna Solak Świetlica Parafialno-Wychowawcza przy Parafii Św. Jakuba,
poinformowała, że obecnie 15 dzieci regularnie korzystają ze świetlicy. Głównie
młodzież przychodzi odrabiać zadania z matematyki, ponieważ mają kłopoty. Część
dzieci przychodzi po to aby się zagrzać, zjeść coś, napić się ciepłej herbaty, ponieważ
w domu jest bieda. Są dwa etaty, dwóch wychowawców. Świetlica czynna jest od
poniedziałku do piątku w godzinach od 12:30-17:00. Mają udostępnione dwie sale.
Organizują konkursy.
Przewodniczący Komisji Adam Smołucha, zapytał czy widzi Pani jakieś potrzeby
dodatkowe?
Pani Joanna Solak Świetlica Parafialno-Wychowawcza przy Parafii Św. Jakuba,
poinformowała, że jeszcze jedną osobę można było by zatrudnić. Sama spędza 5
godzin na rozwiązywaniu zadań z matematyki z dziećmi. Uważa, że na pewno te
pieniądze by się nie zmarnowały bo są wielkie potrzeby. Nie narzekam na
współpracę z Urzędem oraz na Parafię, nie płacimy za wodę, za ogrzewanie. Parafia
dużo wkłada pieniędzy. Świetlica znajduje się w centrum miasta, korzystają również
dzieci z terenów wiejskich.
Z-ca Burmistrza Brzeska Pan Jerzy Tyrkiel, to jest tak, że zakres jest funkcją
środków, te środki są dysponowane według możliwości. Ważne że rozmawiamy
w dobrym momencie, w czasie kiedy pracujemy nad projektem budżetu.
Pani Anna Serwin Świetlica Parafialno-Wychowawcza przy Parafii Miłosierdzia
Bożego w Brzesku, poinformowała, że pracuje od kilku miesięcy. Charakter pracy
jest zupełnie inny niż przy Parafii Św. Jakuba, położono nacisk przede wszystkim
na działalność kulturalną, zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, plastyczne,
taneczne. Mamy młodzież, jest ich około 20 osób gdzie wymagają troski szkolnej, ale
nie w każdy dzień. W okresie jesienno-zimowym wydawane są drożdżówki. Świetlica
czynna jest od 14:00-20:00, działań jest bardzo dużo, również dorośli biorą udział
w różnych przedsięwzięciach. Organizowane są spotkania, prelekcje, projekcie
filmów.
Pani Marta Skowron Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawiła sprawę
z perspektywy działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie opieki

nad dziećmi z rodzin z problemami dysfunkcyjno-opiekuńczymi. Prowadzą różne
zajęcia dla rodzin. Rodziny dają sobie radę bardzo dobrze, częstym problemem
w głównej mierze jest brak środków finansowych oraz brak pracy jednego rodzica.
W naszych rodzinach objętych pomocą, są dzieci które się bardzo dobrze uczą. Są
w stałych kontaktach z różnymi instytucjami. Naszym zadaniem jako ośrodka, jest

diagnoza rodziny, utworzenia planu pomocy tej rodzinie, korzystanie z różnych
instrumentów jakie występują.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber,
omówiła programy zajęć poszczególnych domów ludowych na terenie Gminy
Brzesko, które aktywnie działają i organizują różnorodne zajęcia, oraz zajęcia
upowszechniające kulturę.
Z-ca Burmistrza Brzeska Pan Jerzy Tyrkiel, w najbliższych latach ze środków
„Lidera” będziemy chcieli modernizować kolejne domy ludowe, są to konkursyw harmonogramie są już Jadowniki, Okocim, Mokrzyska.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber,
przedstawiła harmonogram zajęć dla dzieci, młodzieży i dla osób dorosłych.
Po dyskusji i analizie Przewodniczący Komisji Adam Smołucha przedstawił
następujące wnioski:

Komisja zapoznała się z informacją Pani Dyrektor MOK Małgorzatą Cuber
z działalności Domów Ludowych, które służą aktywizacji społeczności wiejskiej
i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o utrzymanie finansowania działalności
Domów Ludowych przynajmniej na dotychczasowym poziomie.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja zapoznała się z działalnością świetlic środowiskowych funkcjonujących
przy Parafii Św. Jakuba oraz przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku
i docenia pozytywny wymiar działalności świetlic z dziećmi i młodzieżą zarówno
działalność kulturalną, społeczną, pomoc w edukacji oraz pomoc socjalną.
Komisja widzi potrzebę dalszego wsparcia tej działalności przez samorząd gminy.
Głosowano jednogłośnie.

Ad. 4 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za
I
półrocze 2011r.
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budżetu
Gminy Brzesko za I półrocze 2011 r.
Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej na rzecz Powiatu Brzeskiego. Wyjaśniając, że jest to pomoc rzeczowa
polegającej na przekazaniu kompletu mebli oraz zestawu sprzętu RTV o wartości
20.900,00zł z przeznaczeniem na doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień
i
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w Brzesku.
Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały jednogłośnie .
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Adam Smołucha podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .
Posiedzenie trwało od godziny 1100 do godziny 1330.
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