Protokół Nr 18/2012
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytego w dniu 13 września 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, jak niżej:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w miesiącu czerwcu i lipcu
2012 r.
2. Zaopiniowanie Programu Zdrowotnego do realizacji w Gminie Brzesko.
3. Ocena funkcjonowania świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy
Brzesko. Wizja lokalna komisji świetlicy w Morzyskach.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do komisji i
projektów uchwał na sesję w miesiącu wrześniu br.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik do protokołu nr 2.
Ad.1
 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 czerwca 2012 r. został przyjęty
jednogłośnie;
 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 30 lipca 2012 r. został przyjęty
jednogłośnie;
Ad.2. Zaopiniowanie Programu Zdrowotnego do realizacji w Gminie Brzesko.
Założenia wdrożenia Programu Profilaktyki Szczepień Przeciwko Pneumokokom
w Gminie Brzesko omówił Przewodniczący Komisji Radny Adam Smołucha.
Przewodniczący komisji przedstawił zmiany prawne
regulujące kwestie finansowania
programów zdrowotnych przez samorządy, przybliżył przykładowy schemat szczepień dzieci.
Jako lekarz rekomenduje szczepienie dzieci przeciw pneumokokom, proponując schemat
szczepienia dzieci 2 letnich ur. w roku 2009, min. ze względu na koszty z tym związane.
W przypadku szczepienia dzieci do lat 2 należy powtórzyć szczepienie trzykrotnie, natomiast
dzieci powyżej dwu lat szczepi się tylko jeden raz.
Gdyby gmina dysponowała większymi środkami finansowymi, to wówczas program można
rozszerzyć o kolejne roczniki do szczepień.
Następnie radny Smołucha przedstawił członkom komisji wyliczenia kosztów zakupu szczepionki
i kosztów jej podania, co łącznie daje nam kwotę około 280 złotych na
1 dziecko.
Członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię w sprawie wdrożenia Programu Profilaktyki
Szczepień Przeciwko Pneumokokom w Gminie Brzesko jak niżej;
Komisja po zapoznaniu się z informacją na temat szczepień pneumokowowych,
przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji radnego Adama Smołucha rekomenduje
Burmistrzowi Brzeska wdrożenie Programu Profilaktyki Szczepień Przeciwko
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Pneumokokom i przesłanie przygotowanego programu do Agencji Oceny
Medycznej. Głosowano jednogłośnie

Techniki

Ad.3. Ocena funkcjonowania świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
Wizja lokalna komisji świetlicy w Morzyskach. Informacja stanowi załącznik do protokołu
nr 3.
Komisja odbyła wizję lokalną świetlicy w Morzyskach:
Kierownik świetlicy oraz biblioteki Pani Iwona Tomasik przedstawiła komisji informacje na
temat działalności świetlicy i biblioteki.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber przedstawiła członkom komisji informacje na temat
działalności Uniwersytetu II wieku.
Po odbytej wizji i dyskusji z udziałem Dyrektor MOK i kierownik świetlicy w Morzyskach
komisja podjęła wnioski o treści:
1. Komisja zwraca się z prośbą do Pani Dyrektor MOK w Brzesku o większe
rozpropagowanie działalności Uniwersytetu III wieku poprzez świetlice środowiskowe.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja po zapoznaniu się z działalnością prowadzoną na świetlicy w Morzyskach
widzi możliwość poszerzenia oferty kulturalnej, również w oparciu o formę
komercyjną.
Głosowano jednogłośnie
3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych na
zakup drzwi do dwóch pomieszczeń zajmowanych przez świetlicę, na parterze budynku
oraz klatce schodowej. Głosowano jednogłośnie
4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zobowiązał administratora budynku do
utrzymywania w należytym stanie sanitarno – higienicznym pomieszczeń budynku,
sprzętu i urządzeń znajdujących się w budynku GOSiR w Morzyskach.
Głosowano jednogłośnie
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do komisji i
projektów uchwał na sesję w miesiącu wrześniu br. – brak wniosków i pism do
rozpatrzenia przez komisję.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00 – 15.30
Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku
ADAM SMOŁUCHA
Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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