Brzesko, dnia 24.02. 2010 rok

Pan Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka
Nasz znak:BR.IX.0064/5/ 33/2010/MK

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 24 lutego 2010 roku podjęte zostały wnioski i opinie :

1. W związku ze składanymi wnioskami do Burmistrza Brzeska o wspólne finansowanie
działalności SP ZOZ w Brzesku, komisja wnioskuje

do Pana Burmistrza o ustalenie z

dyrekcją szpitala, w I- szym kwartale 2010 roku wykazu zadań, które mogłyby zostać
zrealizowane ze środków Gminy Brzesko

na rzecz SP ZOZ w Brzesku.

Głosowano

jednogłośnie

2. Członkowie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku
zwracają się z prośbą do Pana Burmistrza

aby na posiedzeniach komisji byli obecni

przedstawiciele Pana Burmistrza .
Głosowano 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska ,aby zobowiązał Panią Dyrektor MOPS do
przygotowania programu pomocy dla rodzin w których jeden z rodziców przebywa w
Zakładzie karnym. Głosowano jednogłośnie

4. Komisja wnioskuje o przedstawienie Burmistrzowi Brzeska i Dyrektor MOPS , dwa razy w
roku

do końca miesiąca lutego i miesiąca sierpnia, informacji na temat

wymagających pomocy MOPSU.
Głosowano jednogłośnie

ilości dzieci
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5. Po analizie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 53 / 95 z dnia 9 marca
1995 roku w sprawie ustalenia systemu stref na liniach komunikacyjnych i cen urzędowych za
usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z. o. o. komisja
wnioskuje o dokonanie zmiany :
 w pkc.2.ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji / w tym
niewidomym/, oraz ich opiekunom,

 na podstawie legitymacji ZUS z wpisem - o zaliczeniu inwalidy do inwalidztwa i
dowodu osobistego.
Opiekun obowiązany jest posiadać w/w dokumenty przy sobie .
 w pkc.2 ppkt.6 i 7 otrzymują brzmienie:
6) Osobom korzystającym ze stałej pomocy społecznej ,



na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku stałego – 10
imiennych biletów na miesiąc wydawanych i opieczętowanych przez MOPS, ważnych
z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzających ich
tożsamość.

7) niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 Pkt.3 ppkt.3 otrzymuje brzmienie :

3)emerytom i rencistom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy,
 na podstawie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty i dowodu osobistego.

6.) Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzesku za rok 2009.
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7.) Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Panią Dyrektor MOPS w Brzesku ankiety satysfakcji
obsługi petenta przez MOPS ,z opcją podpisania jej i przedstawienie projektu tej ankiety na komisji .
Głosowano jednogłośnie
8.) Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem wykorzystania środków budżetowych przez organizacje
pozarządowe w Gminie Brzesko za 2009 rok.
Komisja wnioskuje aby zainteresować dyrektorów szkół organizacją zajęć sportowych na Kręgielni,
tak by obiekt Kręgielni był wykorzystany maksymalnie.
Głosowano jednogłośnie

9.)Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok 2009.

10.) Po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Brzeska w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Pana
Tomasza Hudy dot. rewitalizacji starych zabudowań po byłej stolarni , komisja wnioskuje do Pana
Burmistrza o szersze wyjaśnienia tego tematu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w pkc. wolne
wnioski.
Głosowano jednogłośnie

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku
Apolonia Warzecha

