
Protokół Nr 26/2013 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej w Brzesku, 

odbytego w dniu   14 czerwca 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 

 

1. Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji 

2. Radny Krzysztof Bogusz 

3. Radna Maria Kucia 

4. Radna Anna Lubowiecka 

5. Radny Paweł Strojny 

6. Radna Ewa Chmielarz 
 

Ponadto udział wzięli: 

 

1. Inspektor Renata Pabian; 

2. Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka –Paryło; 

3. Naczelnik Józef Cierniak. 

 

 

Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku 

posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty 

jednogłośnie jak niżej: 

 

1. Opieka medyczna w szkołach, dożywianie dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko.       

(Informacja SP ZOZ w Brzesku, Wydziału EKiS UM, MOPS w Brzesku). 

2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji  

w Gminie Brzesko.  

      ( Informacja Wydziału EKiS UM, MOK, MOPS ). 

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 czerwcu br. 

Załącznik nr 2 

 

Ad.1. Informacje na temat dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach przedstawiła 

Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżyka – Paryło- Załącznik nr 3 i Naczelnik EKIS 

J.Cierniak. 

 

W dyskusji nad sprawozdaniem pytania radnych dot.  przeznaczenia i zabezpieczenia środków  

z budżetu gminy  i dotacji wojewody na dożywianie dzieci, przyjętego wysokiego kryterium  

w wysokości 912 zł na jednego członka rodziny by rodzic mógł się starać o dofinansowanie 

dożywiania dla dziecka, jak również jak wygląda pomoc dla dzieci dożywianych w czasie 

wakacji, gdy nie pracują stołówki szkolne.  

 

Dyrektor MOPS odpowiedziała, że  czasie wakacji  rodziny w których dożywiane są dzieci  

a jest informacja od pracowników socjalnych, że nie zawsze dzieci otrzymają od rodziców 

ciepły posiłek  są zaopatrywane w talony żywnościowe  lub korzystają z jadłodajni. W chwili 

obecnej nie ma zagrożeń, że dzieci w naszej gminie są niedożywione. 

 



Naczelnik Józef Cierniak  ustosunkował się do tematu wcześniejszych zamierzeń mających na 

celu likwidację stołówek szkolnych. W naszej gminie stołówki szkolne funkcjonują nadal i  kto 

chce może z tej stołówki skorzystać. Na terenie Gminy Brzesko nie ma takich dzieci, aby były  

głodne. 

 

Radna Maria Kucia zauważyła, że z przedstawionych informacji wynika iż na terenie Gminy 

Brzesko jest bardzo dużo dożywianych dzieci prawie 1/3 dlatego jesteśmy spokojni, że dzieci 

nie są głodne. 

 

W odpowiedzi na zapytania radnych Pani Dyrektor MOPS przedstawiła informacje dotyczące 

potrzeby dożywiania dzieci w szkołach średnich na terenie Gminy Brzesko. 

 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja zapoznała się  z informacjami na temat  dożywiania dzieci i młodzieży  

w szkołach na terenie Gminy Brzesko przedstawionymi przez Naczelnika Wydziału EKiS 

UM oraz Dyrektor MOPS w Brzesku. Komisja wyraża opinię iż stopień dożywiania  dzieci  

dostatecznie zabezpiecza potrzeby w tym zakresie  w szkołach podstawowych i 

przedszkolach. Komisja nie dysponuje danymi o sposobie dożywiania  młodzieży w 

szkołach ponadgimnazjalnych. Głosowano jednogłośnie 

 

Informacje w zakresie opieki medycznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponagimnazjalnych na terenie Gminy Brzesko przedstawił wg. załącznika do protokołu komisji 

Radny Adam Smołucha – załącznik nr 4 

 

Naczelnik Józef Cierniak ustosunkował się do zagadnień  zawartych w informacji jw. a dot. 

stanu faktycznego istnienia gabinetów lekarskich w szkołach, które są bardzo potrzebne, 

konieczne i nie wystarczające. 

Opinia komisji: Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem  z działalności gabinetów 

Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej za rok szkolny 2012/2013. 

 

 

Ad.2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji  

w Gminie Brzesko. ( Informacja Wydziału EKiS UM, MOK, MOPS ). 

Informacje wg. załącznika do protokołu w pkc.5,6,7,8 przedstawili kolejno Dyrektor MOPS, 

Naczelnik J.Cierniak i Inspektor R. Pabian. 

Po krótkiej dyskusji opinia i wniosek  komisji: 

 

1. Komisja  pozytywnie zaopiniowała informacje dot. organizacji letniego wypoczynku 

dzieci i młodzieży z Gminy Brzesko w czasie wakacji. Komisja wyraża uznanie dla 

Stowarzyszeń  i Organizacji Pozarządowych, które organizują ten wypoczynek. 

Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja  prosi o przedłożenie sprawozdania na temat ilości dzieci w wieku 

szkolnym, które wypoczywały poza miejscem zamieszkania w czasie wakacji. 

Głosowano jednogłośnie 

 

 

Ad.3. Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu  22 maja 2013 Nr 25/2013 został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 

 



 

Ad.4. W sprawach bieżących komisja omówiła: 

 

Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Programu 

Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko 

pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013-2015.  

Projekt uchwały omówili kolejno Inspektor R.Pabian i Radny Adam Smołucha. 

 

Opinia komisji: Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie  

przyjęcia Programu Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o 

szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013-2015.  

Głosowano jednogłośnie 

 

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. 


