Protokół Nr 28/2013
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytego w dniu 20 listopada 2013 roku .
Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji
Radny Krzysztof Bogusz
Radna Maria Kucia
Radna Anna Lubowiecka
Radny Paweł Strojny
Radna Ewa Chmielarz

Ponadto udział wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
2. Dyrektor PCPR Stanisław Lambert;
3. Naczelnik Józef Cierniak;
4. Dyrektor PP Nr 1o w Brzesku Bernada Machnio;
5. Dyrektor PSP nr 2 w Brzesku Urszula Białka.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku
posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Problemy osób
niepełnosprawnych, funkcjonowanie integracyjnych placówek
oświatowych, likwidacja barier architektonicznych, pomoc dla osób z chorobami
psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2014 rok w Gminie Brzesko.
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 listopadzie br.
Ad.1. Problemy osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie integracyjnych placówek
oświatowych, likwidacja barier architektonicznych, pomoc dla osób z chorobami
psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
Informację na temat funkcjonowania oddziałów integracyjnych w PP Nr 10 w Brzesku
przedstawiła komisji Dyrektor Placówki Pani Bernada Machnio.
Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji informacje na temat funkcjonowania placówek
specjalnych oraz oddziałów integracyjnych przy szkołach na terenie Gminy Brzesko oraz
placówek niepublicznych.( Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji)
Ponadto Pan Naczelnik przedstawił wyliczenia kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do
placówek oświatowych poza Gminę Brzesko.
Co roku nasza gmina wydaje z budżetu na dowóz dzieci niepełnosprawnych kwotę 600 tysięcy
złotych.

Radny Adam Smołucha ustosunkował się do wypowiedzi Pani Dyrektor PP Nr 10 w Brzesku
w sprawie funkcjonowania oddziału integracyjnego w przedszkolu.
Ponadto przedstawił informacje w temacie działającego w SPZOZ Ośrodka dla dzieci
niepełnosprawnych. Radny zaproponował opracowanie wspólnych zasad współpracy wszystkich
placówek i ośrodków wspierających naukę dzieci niepełnosprawnych, gdyż dowozimy około
50 dzieci do ośrodków poza gminę Brzesko a moglibyśmy im u nas w gminie zagwarantować
dobre warunki do nauki i rozwoju.
Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula Białka przedstawiła komisji prezentacje multimedialną
na temat pracy z dziećmi i funkcjonowania oddziałów integracyjnych prowadzonych w jej
placówce.
Radny Adam Smołucha po wysłuchaniu informacji stwierdził, że w oparciu o swoje
doświadczenia zawodowe jak również informacje tutaj przedstawione, wynika iż rozwój dzieci
niepełnosprawnych uczęszczających do naszych placówek oświatowych jest prawidłowy i bez
zastrzeżeń. Nauczanie ich podstaw do życia w środowisku w którym wzrastają, nauczenie ich
podstaw własnej obsługi jest bardzo ważne i należy się zastanowić, aby wszystkie dzieci
niepełnosprawne mogły mieć zapewniona pomoc u nas bez wożenia do placówek poza gminę.
Przewodniczący Tadeusz Pasierb uważa, że w naszej gminie mamy stworzone odpowiednie
warunki i możliwości, aby te dzieci u nas były wychowywane bo w tym środowisku zostaną.
Radna Maria Kucia – powiedziała, na terenie naszej gminy są placówki oświatowe
przygotowane do wychowania
i nauki dzieci niepełnosprawnych na każdym etapie
wychowania. My nie mamy jednak wpływu na to gdzie rodzice posyłają swoje dzieci, gdyż to
rodzic decyduje gdzie pośle dziecko. Mamy w gminie odpowiednie przedszkola i szkoły dla
dzieci niepełnosprawnych, ale jeśli nie zostanie to unormowane ustawą to sami nic nie zrobimy.
Radny Adam Smołucha stwierdził, iż prezentacja pani dyrektor pokazała nam, że placówka
zapewnia wszelkie warunki rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych w naszej gminie.
Dyrektor Urszula Białka dopowiedziała, że edukacja dzieci niepełnosprawnych jest bardzo
trudna i nieprzewidywalna, przybliżyła jak ta praca wygląda na przykładzie z własnej placówki.
Radny Adam Smołucha zwrócił się do obecnego na posiedzeniu komisji Burmistrza Brzeska
z zapytaniem, wg. informacji jakie nam podano ponad 50 dzieci z naszej gminy jest dowożone
do placówek oświatowych poza gminę i płacimy za ten dowóz z budżetu gminy kwotę 600
tysięcy rocznie. W naszej gminie są odpowiednie warunki do nauczania i rozwoju dzieci
w oddziałach integracyjnych, czy nie dobrym rozwiązaniem byłoby by te dzieci uczyły się
w naszych placówkach. Radny stoi na stanowisku, że należy szerzej rozpropagować w prasie
ofertę nauki w tym zakresie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, nie można zmusić rodziców do takiej decyzji.
Winniśmy się promować i przekazywać dobre informacje w tym temacie.
Dyrektor Urszula Białka dodała, niektóre z tych dzieci dowożonych na pewno mogłyby u nas
się uczyć, ale jest to decyzja rodziców.
Naczelnik Józef Cierniak dodał, iż często wprowadza się rodziców w błąd i nie mają
informacji, że u nas są takie możliwości kształcenia. Często nie dociera do rodziców, że my
również mamy odpowiednią bazę dydaktyczną i możemy takiemu dziecku pomóc.
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Dyrektor Przedszkola Nr 10 Bernada Machnio dopowiedział, że czasami są takie przypadki
ciężkie, gdzie dzieci niepełnosprawne po skończeniu naszego przedszkola nie nadają się do
nauki w klasach integracyjnych tylko muszą być dowożone do innych ośrodków
wychowawczych.
Radna Ewa Chmielarz zapytała, a co z dziećmi niewidomymi i głuchoniemymi jak jest dla
nich oferta nauki w gminie.
Na zapytanie radnej odpowiedzi udzieliła Dyrektor Urszula Białka.
Naczelnik Józef Cierniak poinformował komisję, że dyrektorzy w szkołach i w swoim
środowisku informują o takich możliwościach w czasie organizowanych dni otwartych szkoły
i nie tylko, ale niestety w środowisku wiejskim nadal panują dziwne przekonania jeśli chodzi
o dzieci chore. Bardzo duża jest tutaj rola Ośrodków Psychologicznych i rozmowy z rodzicami,
które winny przygotowywać rodziców do dalszej edukacji dziecka.
Następnie w dyskusji głos zabrał Dyrektor PCPR w Brzesku Stanisław Lambert, który
przedstawił komisji informacje na temat edukacji i opieki nad osobami dorosłymi
niepełnosprawnymi, po ukończeniu nauki i samodzielności w dorosłym życiu.
Dyrektor przedstawił, że w chwili obecnej w powiecie brzeskim jest 13 tysięcy osób
niepełnosprawnych, a na warsztaty zajęciowe uczęszcza tylko 100 osób.
Są realizowane rożne programy, a mogłoby być ich dużo więcej tylko, że my nie mamy na to
środków finansowych.
Następnie dyrektor przybliżył jak wykorzystywane są środki finansowe z PEFRON na
likwidacje barier architektonicznych, wsparcie dla osób obłożnie chorych i turnusy
rehabilitacyjne.
Po szerokiej dyskusji nad tematem Radny Adam Smołucha stwierdził, że brak jest
negatywnych ocen pod adresem instytucji i placówek sprawujących opiekę nad dziećmi
i osobami niepełnosprawnymi. Na terenie naszej gminy ta opieka jest odpowiednia i na bardzo
wysokim poziomie.
Radna Anna Lubowiecka zapytała, czy jest więcej chętnych osób dorosłych do skorzystania
z zajęć na warsztatach terapii zajęciowej, czy nie ma już miejsca.
Stanisław Lambert odpowiedział, takie zajęcia są
niepełnosprawnym, ale ogólnie nie ma na to więcej pieniędzy.

bardzo

potrzebne

osobom

Radny Paweł Strojny stwierdził, że rodzice dzieci niepełnosprawnych dobrze wiedzą co im się
należy i jak ma wyglądać kształcenie ich dzieci. Możemy być zadowoleni z tego co już zostało
stworzone i funkcjonuje, a rodzice są dobrze doinformowani w tym zakresie.
Po dyskusji wniosek komisji:
1. Komisja wysłuchała informacji Dyrektor PP Nr 10 oraz Dyrektor PSP nr 2 w Brzesku
na temat funkcjonowania klas i oddziałów integracyjnych w przedszkolu i szkole.
W dyskusji komisja podkreśliła wysoki poziom prowadzenia zajęć i zwróciła uwagę na
konieczność większej promocji placówek integracyjnych działających na terenie Gminy
Brzesko.
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Komisja zauważa iż istnieje konieczność zachęcenia rodziców dzieci
niepełnosprawnych, które uczą się poza Gminą Brzesko do zapoznania ich z ofertą
nauczania. Głosowano jednogłośnie
Ad.2. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2014 rok w Gminie Brzesko.
Informacje dot. propozycji stawek podatkowych na rok 2014 przedstawiła komisji
Naczelnik Marzena Zacher.
Pani Naczelnik przedstawiła wnioski i propozycje stawek podatkowych przyjętych przez
pozostałe komisje.
Po wysłuchaniu informacji komisja podjęła opinie o treści:
Komisja zapoznała się z propozycjami stawek podatków lokalnych na rok 2014.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił komisji informacje dot. propozycji stawek
podatku rolnego na rok 2014.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
Komisja przyjęła jednogłośnie Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 września
2013 r.
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do komisji
i projektów uchwał na sesję w miesiącu listopadzie br.
Komisja zapoznała się z wnioskiem dot. wsparcia finansowego przez Gminę Brzesko
działań Oddziału Ginekologii w SPZOZ Brzesko i kieruje wniosek do Burmistrza celem
pozytywnego rozpatrzenia.
Wniosek objaśnił radny Adam Smołucha.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00- 16.30
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku
ADAM SMOŁUCHA

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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