Protokół Nr 24/2012
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytego w dniu 18 kwietnia 2013 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 protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Działalność MOPS ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i ludzi
starszych w Gminie Brzesko – sprawozdanie z działalności w 2012 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 8 marca 2013 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2. Sprawozdanie z działalności MOPS w 2012 roku przedstawiła komisji wg.
załącznika do protokołu Dyrektor MOPS Bogusława Czyżyka – Paryło.
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem członkowie komisji poruszyli następujące
tematy:
 ilości dożywianych dzieci w szkołach i przedszkolach Gminy Brzesko z budżetu
MOPS,
 współpracy MOPS z Poradnią Psychiatryczną przy SP ZOZ w Brzesku,
 świadczonej opieki przez opiekunki MOPS na rzecz osób starych, chorych i rodzin
nieporadnych życiowo,
 wielkości opłat za świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki MOPS,
 złych warunków lokalowych pracowników MOPS, propozycji przeniesienia jadłodajni
Caritasu z MOPS do innego budynku.
Po dyskusji komisja podjęła opinie o treści:
1. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności MOPS w Brzesku za
rok 2012 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i ludzi starszych w
Gminie Brzesko i pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.
2. Komisja Rodziny stwierdza, że warunki lokalowe w MOPS są nadal bardzo
trudne i uniemożliwiające właściwe wykonywanie zadań przez Ośrodek.
W związku z tym komisja ponawia wcześniejsze opinie i wnioski w tym
temacie kierowane do Burmistrza Brzeska. Głosowano 5 za, 1 wstrzym.

1

Ad.3. Spraw bieżących brak.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00-15.00
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku
ADAM SMOŁUCHA

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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