P R O T O K Ó Ł Nr

12/2011

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu 19 stycznia 2012 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.

Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2012.

2.

Omówienie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej w zakresie zadań nałożonych na samorząd gminny.

3.

Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Ad. 1 Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2012.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, przedstawił członkom komisji projekt
planu pracy komisji na rok 2012. Zapytał czy ktoś ma jakieś propozycje, uwagi. Uwag
brak. Odczytał plan pracy i poddał po głosowanie. Plan pracy został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 2 Omówienie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej w zakresie zadań nałożonych na samorząd gminny.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, poinformował, że zaprosił na
posiedzenie komisji Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusławę
Czyżycką-Paryło, aby omówiła wdrożenie nowej ustawy, która wprowadza duże zmiany
i nakłada na poszczególne szczeble samorządowe szereg nowych obowiązków. Gmina
może zlecić instytucji wykonywanie zapisów tej ustawy.

Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło, omówiła najistotniejsze
informacje dot. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie
zadań nałożonych na samorząd gminny. Ustawa przerzuca obowiązki finansowania na
gminę. Ustawa jest skierowana do rodzin przeżywającej problemy w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tylko do rodzin wychowujących dzieci. Opieką
będzie się zajmował asystent rodziny, który będzie wspierał w wychowywaniu dzieci
rodzicom. Środki w budżecie planowane na 2012r. 38 tysięcy złotych ale jest tu ujęta
kwestia zatrudnienia asystenta rodziny, plus dofinansowanie pieczy zastępczej. Przy
założeniu dotacji z budżetu państwa. Organizacją pieczy zastępczej będzie zajmował się
powiat, będzie rozdzielenie na gminą i powiatem. Średni koszt miesięczny pobytu
dziecka nie może być niższy niż 500zł. jeśli chodzi o rodzinę zastępczą spokrewnioną
a 1 000zł. rodzina nie spokrewniona, czy w rodzinnym domu dziecka. 10% pokrywa
gmina. Z rozeznania jest obecnie 21 dzieci w pieczy zastępczej.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że mają być likwidowane
domy dziecka, jak to będzie wyglądać z tą nową ustawą? Docelowo miały być rodzinny
zastępcze.
Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło, dąży się do tego, aby były
piecze zastępcze.
Radna Maria Kucia, zapytała, że w Brzesku znamy wiele rodzin, gdzie nie ma dzieci i Ci
ludzie korzystają z pomocy MOPS, czy tu coś się zmieni? Oni zostaną pozbawieni opieki?
Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło, w dalszym ciągu jest ustawa
o pomocy społecznej.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, co kadencja parlamentu, nowych ustaw
narasta, kolejne ustawy które tworzą nowe prawo, wszyscy się już gubią w tych
przepisach a pomoc musi być realnie świadczona. Państwo uchwala ustawę, ale daje
bardzo mało pieniędzy a w wielu przypadkach to jest rozwiązanie nie z ilością ustaw ale
z ilością środków które są przeznaczone.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, ustawa przewraca wszystko, gmina
ma się zająć biologiczną rodziną, powiat ma się zająć pieczą zastępczą, a województwo
nadzoruje adopcję dzieci. W gminie nowym elementem w tej ustawie jest powołanie
asystenta rodziny- który nie może być pracownikiem socjalnym. Wyjaśnił kto to jest
asystent rodziny według ustawy. Dodał, że jeden pracownik według ustawy może mieć

pod swoją pieczą do 20 rodzin. Zapytał czy pani dyrektor zrobiła rozeznanie w sprawie
zatrudnienia asystenta.
Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło, wyjaśniła, że wykonała
rozeznanie wśród pracowników socjalnych, którzy pracują w terenie i na ten moment
wystarczył by jeden takie asystent, pod kontem ustawy. Częściowe obowiązki przejmie
asystent rodziny, chociaż multum obowiązku dalej zostanie pracownikom socjalnym,
ponieważ im również wzrasta zadań. Asystent rodziny może pracować z rodziną, która
się zgodzi. Jeśli rodzina się nie zgodzi to zostaje pomoc społeczna, czyli pracownik
socjalny.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, w ustawie występuje również zapis
o możliwości utworzenia placówkę wsparcia dziennego przez gminę.
Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło, z informacji które mamy ze
szkoleń, wynika, że dotychczasowe świetlice spełniają tą role, które funkcjonują na
naszym terenie.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, czy można je przekwalifikować w taką
placówkę? Przynajmniej jakąś jedną. Należało by rozważyć taką możliwość, zgodnie
z ustawą.
Po dyskusji i analizie Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie poniższe wnioski:
Komisja zapoznała się i przedyskutowała się wraz z udziałem Dyrektor MOPS
w Brzesku Panią Bogusławą Czyżycką-Paryło zapisy ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w zakresie zadań nałożonych na samorząd gminny.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie projektu przekształcenia
jednej ze świetlic środowiskowych w placówkę wsparcia dziennego. Głosowano
jednogłośnie.
Ad. 3 Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Komisji Pan Adam Smołucha, odczytał pisma do wiadomości:
- pismo w sprawie usług autobusowych MPK linii nr 5 od Pani M.G;
- pismo od Dyrektor PSP w Mokrzyskach;
Radna Ewa Chmielelarz, zabrała głos w sprawie remontu PSP w Mokrzyskach oraz
wyjaśniła sprawę wniosku skierowanego do Rady Sołeckiej w Mokrzyskach w tej
sprawie.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani M.G w sprawie usług autobusowych MPK
linii Nr 5.
Komisja zapoznała się z pismem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach
i w zupełności podziela opinię o przeprowadzeniu w pierwszej kolejności remontu
szkoły. Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Adam Smołucha podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .
Posiedzenie trwało od godziny 1300 do godziny 1500.
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