Protokół Nr 14/2012
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku, odbytego w dniu 22 marca 2012 roku .
Posiedzeniu komisji przewodniczył radny
Adam Smołucha Przewodniczący
Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności- Załącznik nr 1
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku
posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty
jednogłośnie ze zmianą w pkc.1. jak niżej:
1. Informacja na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta i gminy - spotkanie
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzesku.
2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.
3. Informacja dot. działań proekologicznych oraz gminnej gospodarce odpadami.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Załącznik nr 2
Ad.1. Informacja na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta i gminy
Brzesko - spotkanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku Pan Dariusz Krajcarz przedstawił komisji
szczegółową informację na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta i gminy Brzesko
za rok 2011./Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji/, oraz prezentację
multimedialną. Załącznik nr 3
W dyskusji członkowie komisji nawiązali do zagadnień związanych z:
higieną środowiska, higieną w zakładach pracy, higieny procesów nauczania
i wychowania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, higieny wypoczynku i rekreacji, warunki
zdrowotne, żywienie i przedmioty użytku.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku Pan Dariusz Krajcarz odpowiedział również na
zapytania członków komisji dot.;
 Monitoringu stanu sanitarnego rzeki Uszwicy;
 Kontroli sklepów spożywczych i handlu przeterminowanymi produktami;
 Stanu sanitarnego placów zabawa dla dzieci , kontroli piaskownic na osiedlach;
 Możliwości kar dla mieszkańców za spalanie w piecach śmieci i zużytych opakowań
plastikowych,
 Rekultywacji wysypiska śmieci w Jadownikach,
 Propozycjami wojewody małopolskiego w sprawie likwidacji w Brzesku Stacji SanitarnoEpidemiologicznej – wiele informacji w tym temacie dostarczył komisji Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzesku Pan Dariusz Krajcarz.
Po dyskusji komisja podjęła opinię o treści:
1) Komisja zapoznała się z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku na
temat stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta i gminy Brzesko w 2011 roku
i pozytywnie opiniuje przedstawioną informację. Głosowano jednogłośnie
2) W związku z informacjami przedstawionymi komisji przez Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Brzesku o planowanej reorganizacji sieci Stacji Sanitarno
Epidemiologicznych na terenie woj. małopolskiego, komisja wyraża nadzieję, że władze

samorządowe podejmą skuteczne działania mające na celu utrzymanie SANEPID w
Brzesku. Głosowano jednogłośnie
Ad.2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych .
Ad.3. Informacja dot. działań proekologicznych oraz gminnej gospodarce odpadami.
Informacje przedstawił komisji Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Henryk Piela i Prezes Spółki BZK Janusz Filip.
Pan Prezes Janusz Filip przybliżył komisji jakie prace porządkowe w chwili obecnej są
prowadzone na terenie miasta i gminy, jakie są zamierzenia spółki na kolejne lata.
Godz.14.45 na posiedzenie komisji przybył Radny Krzysztof Bogusz.
Kierownik Henryk Piela przedstawił komisji wyczerpujące informacje na temat wdrożenia w
Zycie od 2013 roku ustawy śmieciowej.
Radny Adam Smołucha zawnioskował o ustawienie w centrum miasta i przy placu targowym
stojaków na rowery.
Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował o wystąpienie z apelem poprzez parafie do
mieszkańców gminy o nie wypalanie traw.
Opinia komisji: Komisja zapoznała się z informacjami na temat stanu sanitarnego i
estetycznego Miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych, oraz
informacją dot. działań proekologicznych i gminnej gospodarce odpadami na terenie Gminy
Brzesko, przedstawionymi przez Prezesa Spółki BZK Janusza Filipa i Kierownika Referatu
Ochrony Środowiska UM w Brzesku i przyjęła je do wiadomości. Głosowano jednogłośnie
Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji
Mieszkaniowej na sesje RM w dniu 28 marca 2012 r.omówiła Inspektor Małgorzata
Serafin.
W związku z potrzebą uzupełnienia składu członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej
wynikła konieczność dokonania zmiany zapisów uchwały nr II/3/2006 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Praca członków Komisji ma charakter społeczny i jest nieodpłatna. Zadaniem członków
Komisji jest przygotowanie projektów list kandydatów do przydziału lokali komunalnych i lokali
socjalnych.
Przygotowanie list poprzedzone jest wizytacją warunków mieszkaniowych
poszczególnych wnioskodawców ubiegających się o przydział mieszkania oraz zapoznanie się z
ich sytuacją rodzinną, zdrowotną i materialną. Od członków Komisji wymaga się dokładnego
zbadania sytuacji mieszkaniowej wnioskodawców, sporządzenia protokołów z wizytacji
warunków mieszkaniowych oraz szczegółowego i rzetelnego uzasadnienia wyboru kandydata do
przydziału mieszkania z gminnych zasobów mieszkaniowych.
W chwili obecnej z powodu zgonu jednego z członków Komisji oraz rezygnacji dwóch
członków Społeczna Komisja Mieszkaniowa liczy osiem osób. Jest to zbyt mały skład dla potrzeb
utworzenia tzw. zespołów kontrolnych dla potrzeb wizytacji warunków mieszkaniowych w
terenie.

Propozycja włączenia jako członka w skład Komisji Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej pozwoli na poszerzenie wiedzy o faktycznej sytuacji poszczególnych
wnioskodawców, ponieważ niejednokrotnie są oni podopiecznymi Ośrodka.
Zważywszy także na fakt, iż wnioskodawców ubiegających się o przydział mieszkania z
gminnych zasobów komunalnych rok rocznie jest ok. 100 wniosków wybór jest bardzo trudny.
Niejednokrotnie warunki mieszkaniowe, sytuacja rodzinna i materialna są porównywalne u
dużej grupy wnioskodawców, co uzasadniałoby przydział mieszkania komunalnego czy
socjalnego wszystkim tym osobom i rodzinom. Ze względu na ograniczony uzysk wolnych lokali
mieszkalnych czy socjalnych należy ograniczyć wybór wnioskodawców do przypadków
najbardziej potrzebujących pomocy. Zatem doświadczenie Pani Dyrektor, tak w pracy
społecznej, jak i znajomość środowiska osób, którymi się na co dzień zajmuje, będzie
niewątpliwie pomocne i cenne dla pozostałych członków Komisji przy ostatecznym
opracowywaniu list przydziałów i kwalifikacji wnioskodawców na te listy. Opinia Pani Dyrektor
MOPS będzie również pomocna dla Burmistrza Brzeska jako decydującego o ostatecznym
kształcie poszczególnych list.
Jest ponadto propozycja aby do Składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej weszło dwóch
pracowników MOPS w osobach Pani Marty Skowron i Elżbiety Czapkowskiej. Pani Dyrektor
MOPS przeprowadziła już rozmowę z tymi osobami, obie panie wyraziły zgodę na udział w
pracach tej komisji.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel zarekomendował kandydaturę Dyrektor MOPS
Bogusławy Czyżyckiej - Paryło na członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej, jak również wyraził
pozytywną opinię co do propozycji włączenia w prace SKM pracowników MOPS w osobach Pani
Marty Skowron i Elżbiety Czapkowskiej.
Poproszona przez Przewodniczącego Komisji o opinię radna Maria Kucia powiedziała, iż
osobiście nie widzi żadnych przeciwwskazań aby w pracach SKM udział brały Panie pracujące w
MOPS.
Obecna na posiedzeniu komisji Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka –Paryło
przedstawiła członkom komisji informacje dot. propozycji przeniesienia jadłodajni Caritas z
MOPS do innego budynku na ul. Cegielnianej.
Radna Maria Kucia powiedziała, osobiście nie widzi żadnych możliwości przeniesienia
jadłodajni Caritas do pomieszczeń na ul. Cegielnianej.
W dyskusji z udziałem członków komisji, Zastępcy burmistrza Jerzego Tyrkiela, Dyrektor MOPS
w Brzesku komisja wstępnie omówiła temat dot. propozycji dyrektor MOPS przeniesienia
jadłodajni Caritas z budynku MOPS do pomieszczeń na ul. Cegielnianej, jak również dalszej
działalności jadłodajni w budynku MOPS, wykorzystania pomieszczeń i finansowania
jadłodajni ze środków parafii i z budżetu Gminy Brzesko.
Radny Adam Smołucha ustosunkował się do tematu finansowania jadłodajni przez gminę i
jej dalszej działalności, powiedział, nie powinniśmy podejmować żadnych pochopnych decyzji
mając na względzie zmianę formy jej funkcjonowania. Może akurat uda się ten temat odłożyć
w czasie.
Radny Paweł Strojny nawiązał do dyskusji w sprawie pomieszczeń dla jadłodajni, powiedział,
skoro Caritas nie wyraża zgody na przeniesienie jadłodajni do pomieszczeń przy ul. Cegielnianej
to może należałoby rozważyć możliwości gminy w pozyskaniu nowych pomieszczeń dla MOPS.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel nawiązał do wypowiedzi radnego Pawła Strojnego w
sprawie pozyskania nowych pomieszczeń dla MOPS, w tym temacie również dyskusję trwają.
O wynikach przeprowadzonych dyskusji i konsultacji zostanie komisja powiadomiona.
Wnioski komisji:
1. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu
Społecznej Komisji Mieszkaniowej i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poszerzenie
składu tej komisji dodatkowo o dwie osoby- pracowników MOPS w Brzesku: Pani
Elżbiety Czapkowskiej i Pani Mart Skowron. Powyższy projekt uchwały ze zmianami
komisji został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
2. Komisja zapoznała się z odpowiedzią skierowaną do Naczelnika Wydziału Edukacji
Kultury i Sportu UM w Brzesku z Biura Poselskiego Posła Edwarda Czesaka, w sprawie
przywrócenia w szkołach gabinetów stomatologicznych.
Radny Krzysztof Bogusz nawiązał do informacji zawartych w Internecie w sprawie
pogarszającej się co roku sytuacji demograficznej Polski. Radny zapytał czy na poziomie gminy
są prowadzone działania mające na celu poprawę sytuacji demograficznej gminy.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha odpowiedział radnemu, że w tej sprawie komisja
może tylko wystąpić z odpowiednim Apelem do władz Państwa. Przewodniczący poprosił
radnego Bogusza o przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji przedmiotowego Apelu.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00 – 16.40
Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku
Adam Smołucha

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

