P R O T O K Ó Ł Nr 22/2013
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytym
w dniu 15 lutego 2013 r o k u.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie,
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Adam Smołucha
Przewodniczący Komisji ZPSiR.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny obradowała w składzie:
1. Radny Adam Smołucha - Przewodniczący Komisji;
2. Radna Maria Kucia - Z-ca Przewodniczącego Komisji;
3. Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji;
4. Radna Anna Lubowiecka- członek komisji;
5. Radny Paweł Strojny – członek komisji;
Nieobecny usprawiedliwiony- Radny Krzysztof Bogusz;
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji;
Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
Radna Maria Kucia - członek Komisji;
Radny Franciszek Brzyk – członek Komisji;
Radna Halina Mrówka – członek Komisji;
Radna Ewa Chmielarz – członek komisji;
Radny Jarosław Sorys – członek komisji.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Sekretarz Gminy – P. Stanisław Sułek;
2. Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – P. Józef Cierniak;
3. Aspirant KPP w Brzesku – P. Bogumił Machaj;
4. Kierownik PUP w Brzesku – P. Teresa Przybyło;
5. Inspektor UM w Brzesku – P. Agata Roczniak
Posiedzenie Komisji w Brzesku otworzył Przewodniczący komisji Adam Smołucha.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie przedstawił
jednogłośnie.

porządek

posiedzenia

komisji,

który

został

przyjęty

Proponowany porządek posiedzenia :
1. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko.
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko / informacja na
email/.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.

Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism wpływających do komisji i

projektów uchwał na sesję w miesiącu lutym br.

Ad. 1. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.
Aspirant Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Bogumił Machaj, przedstawił
zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko, jak
również współpracy z Dyrektorami placówek oświatowych. Aspirant Bogumił Machaj na co
dzień

bierze

udział

w

podejmowaniu

działań

profilaktycznych

m.in.

spotkaniach

i prelekcjach z dziećmi i młodzieżą, propagując ogólne zasady bezpieczeństwa, a przede
wszystkim współpracuje z dyrektorami placówek oświatowych. Przedstawił najważniejsze
sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa szkół.
W dyskusji zadawano szereg pytań, w tym:
Radny Jarosław Sorys, zapytał czy placówki oświatowe są wolne od handlu narkotyków, czy
tendencja jest spadkowa?!
Radna Maria Kądziołka - z przedstawionej informacji wynika, iż w naszych placówkach
oświatowych nie jest źle. Przygotowywane są zajęcia profilaktyczne, podejmowane są różne
działania, jest wzorowa współpraca Dyrektorów Szkół z terenu gminy Brzesko z Komendą
Policji.
Radna Halina Mrówka, poruszyła sprawę zamkniętego już sklepu z „dopalaczami”.
Radny Adam Smołucha, zapytał czy jest prowadzony monitoring,. m.in. kradzieży, pobicia,
czy one występują w szkołach nadal?
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, zapytał, czy ktoś z dyrektorów placówek
oświatowych zgłaszał o zamontowanie monitoringu w swoje placówce.
Aspirant Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Bogumił Machaj, udzielił odpowiedzi na
zapytania radnych.

Komisja zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Brzesko
przedstawioną przez Komendę Powiatową Policji w Brzesku i ocenia ją pozytywnie.
Głosowano jednogłośnie.

Ad. 2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
Kierownik w PUP w Brzesku Pani Teresa Przybyło, przedstawiła najważniejsze informacje
dot. sytuacji na rynku pracy, które zostały zawarte w opracowanym materiale na posiedzenie
komisji.
W dyskusji zadawano szereg pytań, w tym:
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, zapytał, czy środki na zwalczanie bezrobocia, są
wykorzystywane w stu procentach.
Radna Ewa Chmielarz, zapyta w sprawie procedur uzyskania stażu pracy.
Radny Adam Smołucha, zapytał w sprawie pracodawców; ilu ich jest na terenie gminy i ile
wykazują miejsc pracy.
Radny Jarosław Sorys, poinformował, że z roku na rok coraz mniej środków ma Urząd Pracy,
czy to ma wpływ na rynek, na efekty pracy? Poruszył sprawę braku pracy dla młodych ludzi
z wykształceniem.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił sprawę błędów w szkolnictwie. Przyjęto
kierunek, aby jak najwięcej osób młodych miało wykształcenie wyższe. Jesteśmy drugim
krajem w Europie pod względem wykształconej młodzieży, podkreślam z wyższym
wykształceniem, nie ważne jakim. Coraz bardziej brakuje wykwalifikowanej kadry, po średnim
wykształceniu technicznym.
Radny Franciszek Brzyk, poruszył problem szkolnictwa zawodowego.
Kierownik w PUP w Brzesku Pani Teresa Przybyło, udzieliła odpowiedzi na wszystkie
zapytania radnych.
Radny Adam Smołucha, poinformował wszystkich członków komisji o wyróżnieniu
brzeskiego szpitala. SP. Z.O.Z. otrzymał certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”,
zostali nagrodzeni za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i organizowanie się
związków zawodowych w zakładach pracy.
Komisja zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy
w Gminie Brzesko.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący

komisji

Adam

Smołucha,

poddał

pod

głosowanie

protokół

Nr 21/2013. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism wpływających do komisji i
projektów uchwał na sesję w miesiącu lutym br.- brak.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Adam Smołucha

podziękował

wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .
Posiedzenie trwało od godziny 12:00 do godziny 14:00

Przewodniczący Komisji
Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Brzesku
Adam Smołucha

Protokołowała
Joanna Szczepka

