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Protokół Nr 3/2015
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 roku .
Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodniczący
Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności- Załącznik do protokołu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji
Radna Maria Kucia
Radna Ewa Chmielarz
Radna Barbara Borowiecka
Radna Anna Lubowiecka
Radny Grzegorz Kolbusz
Radny Krzysztof Ojczyk

Ponadto udział wzięli:
1. Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji.
Radny Krzysztof Ojczyk zawnioskował by wykreślić z porządku obrad komisji
pkt.1. Protokół po uzupełnieniu zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu komisji.
Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku za
2014 rok z uwzględnieniem zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz realizacji programu „Brzeska Rodzina Trzy Plus”.
2. Ocena realizacji zadań obejmujących sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym
terenów rekreacyjnych i sportowych jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał
w mc. kwietniu br.
Ad.1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku za
2014 rok z uwzględnieniem zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
realizacji programu „Brzeska Rodzina Trzy Plus”.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu komisji złożyła Dyrektor MOPS Bogusława
Czyżycka – Paryło.
W dyskusji komisja omówiła tematy dot. z dożywianiem dzieci w szkołach.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy dziecko w szkole może być dożywiane bez
zgody rodzica np. na wniosek dyrektora szkoły. Tych dzieci nie ma zbyt wiele ale by się nie
zdarzyło, że takie dziecko zostanie pominięte.
Dyrektor MOPS odpowiedziała, że zmieniły się przepisy i dziecko może być dożywiane na
wniosek dyrektora szkoły ale musi zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy z
rodzicami. Dziecko takie nie może być objęte dożywianiem w ramach programu ale staramy
się zorganizować jakieś środki na pokrycie tego wyżywienia przez Caritas lub inne fundacje
bo w ramach programu musi być wydana decyzja. Może być też taka sytuacja, w rodzinie jest
finansowo dobrze ale często rodziny mają jakieś kredyty lub inne zobowiązania, które my
jako Ośrodek nie możemy odliczyć w dochodzie więc fizycznie nie możemy te dzieci objąć
dożywianiem więc staramy się znaleźć jakieś inne rozwiązanie.
Radna Maria Kucia poinformowała, że Caritas św. Jakuba pokrywa wyżywienie 8 dzieciom.
Radna przybliżyła jakie są to przypadki. Chodzi głównie o to by to dziecko miało możliwość
zjedzenia ciepłego posiłku. W ostatnim czasie rozmawiała z nauczycielem jednej ze szkół
brzeskich gdzie pani powiedziała, że nie ma takich dzieci, które by zjadły obiad, a niestety nie
mogą bo rodzinie przekracza dochód.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy nie brakuje środków na realizowane
zadania, ile jest tych zgłaszających się o pomoc. Czy te świadczenia socjalne są dla
wszystkich potrzebujących, czy są osoby nie uzyskujące pomocy . Jak to się odbywa. Czy te
środki z dotacji przekładają się na wypłaty świadczeń i czy tych środków wystarcza.
Dyrektor MOPS odpowiedziała jakie zasiłki są przydzielane w MOPS. Zasiłek z MOPS dla
danej rodziny potrzebującej pomocy jest celowym wsparciem, taka rodzina uzyskuje z
MOPS zasiłek stały . Następnie pani dyrektor poinformowała, ile tych środków jest to tyle
Ośrodek stara się podzielić nikt nie odchodzi bez pomocy. Nie ma takiej sytuacji bo
pracownicy MOPS pomagają uzyskać inną pomoc niż finansową np. rzeczową lub przez
Caritas lub inną instytucję i by ta osoba miała zapewnione najważniejsze potrzeby takie np.
jak żywność. Niskie zasiłki nie zdarzają się i jeśli nie ma dodatkowych zdarzeń losowych to
ta pula wystarczy. Pani dyrektor przybliżyła w jaki sposób są przydzielane zasiłki w MOPS.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy jest takie rozeznanie, że osoby starające się o
zasiłki nie nadużywają tych przepisów tj. np. mają zerowy dochód, a z innych źródeł są
informacje, że np. rodzina przebywa za granicą legalnie bądź nielegalnie i ten dochód jest.
Czy to zagadnienie na naszym obszarze są opanowane. Ponadto radny zwrócił uwagę na
głosy mieszkańców, że pomoc otrzymują niekiedy osoby, które nie powinien jej otrzymać.
Dyrektor MOPS odpowiedziała, mamy rozeznanie jako ośrodek w tym temacie, zawsze w
takich przypadkach dana osoba musi podpisać stosowne oświadczenie , nie ma takich
przypadków by dana osoba nas oszukiwała bo jakieś wytłumaczenie musi być. Nie ma u nas
skali wyłudzenia zasiłków i mamy to pod kontrolą. Weryfikujemy te tematy by te kwoty były
realne w stosunku do rzeczywistości.
Radna Maria Kucia przybliżyła komisji, że stałą pomocą w Caritasie jest objętych 354
osoby a na koniec grudnia 2014 wydano dla 294 osób żywność dla osób przez nas
skierowanych łącznie ze współpraca z MOPS gdzie lista osób została zatwierdzona przez
MOPS. Następnie radna przedstawiła wyliczenia ile osób korzysta z jadłodajni ile udzielono
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zapomóg, wykupiono leków, obuwie, pokrycie czynszów, kosztów energii i gazu,
wypoczynek dla dzieci .
Dyrektor MOPS poinformowała również, że jeżeli są sygnały, że nasi podopieczni
wykorzystują środki z zasiłku niezgodnie z przeznaczeniem mamy możliwość ograniczenia
tych świadczeń nie tylko finansowo ale przekazać te zasiłki w formie talonów, węgla z
transportem i w tym zakresie dysponujemy środkami w miarę potrzeb ale nigdy w całości bo
to by było sprzeczne z ustawą o pomocy społecznej.
W dalszej dyskusji komisja omówiła temat związany z przemocą w rodzinie i ilości
wydanych niebieskich kart dla ofiar przemocy, sposób działania zespołu
interdyscyplinarnego, jak monitorowana jest przemoc w szkołach i na ile MOPS może
przeciwdziałać temu zjawisku wśród młodzieży w postaci min. asystentów rodziny,
dzielnicowych.
W nawiązaniu do dyskusji Pani Dyrektor MOPS poinformowała, że
zwiększenia czasu pracy Pani psycholog w MOPS.

jest potrzeba

Radny Adam Smołucha zapytał, czy jeżeli dochodzi do tragicznych zdarzeń związanych z
przemocą w rodzinie to takie najbardziej medialne są zdarzenia z udziałem osób, które
popadają w kolizję z prawem. Z zestawienia wynika iż część tych niebieskich kart dot. osób,
które wielokrotnie naruszają spokój domowy . Czy te osoby, sprawcy założenia niebieskiej
karty są poddawane większemu monitoringowi.
Pani Dyrektor MOPS odpowiedziała, że taki sprawca jest wzywany na posiedzenie zespołu
w innym terminie i są z nim prowadzone rozmowy. Taka osoba może zostać skierowana na
program korekcyjny, jednak my nie jesteśmy instytucją, która stwierdza, że w rodzinie jest
przemoc. Cały czas sprawca przemocy jest tym przypuszczalnym sprawcą przemocy i pod
tym kątem z nim pracujemy i możemy go pokierować na program korekcyjny. Jeśli wiemy,
że jest alkohol możemy go pokierować na leczenie i niejednokrotnie występujemy z
wnioskiem do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa przez taką osobę ale do tej pory
większość postanowień kończy się o odmowie wszczęcia prokuratury. Na zapytanie radnego
Ojczyka Pani dyrektor przedstawiła, czym prokuratura argumentuje umorzenie tych spraw.
My pracujemy z taką rodziną, monitorujemy ją jednak nie od nas zależy ostateczna decyzja w
tej sprawie.
Radna Maria Kucia – stwierdziła, że najgorsze jest dla takiej rodziny długie oczekiwanie na
wokandę, dlatego niejednokrotnie następuje rezygnacja osoby pokrzywdzonej. Często jest
tak, że w tych rodzinach są małe dzieci i patrzą na to.
Radny Grzegorz Kolbusz stwierdził, że najgorsze w tym wszystkim jest to , że faktycznie
jeśli te sprawy są takie iż nie przynosi to żadnego skutku, a później wydarzy się tragedia to
przekaz medialny jest zazwyczaj taki, że było to pod nadzorem pracownika socjalnego.
Radny Adam Smołucha - zauważył, że niejednokrotnie sprawca przemocy w rodzinie,
która ma założoną niebieska kartę nic sobie z tego faktu nie robi czuje się bezkarnie i to może
doprowadzić do tragedii, bo te wszystkie patologiczne wzorce są przyswajane przez dzieci i
to wszystko się przenosi na następne pokolenia.
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Radny Grzegorz Kolbusz – dokładnie tak, dlatego rodzi się tutaj pytanie jaki jest długi okres
monitoringu takiej osoby. Są różne przypadki, że może się to zdarzyć tylko jeden raz i całe
siły można przełożyć na kogoś innego.
Pani Dyrektor MOPS – jak już kilkakrotnie mówiła pracownicy ośrodka są uczuleni na takie
zachowania i naprawdę podejmują wiele wysiłku. Mamy w Ośrodku asystentów rodziny ale
tak jak to kiedyś było powiedziane pewnym rzeczom też nie jesteśmy w stanie zapobiec.
Wiele rzeczy co można zrobić to robimy ale wiele rzeczy jest poza naszymi możliwościami.
Jeżeli były podejmowane działania to obarczanie winą pracowników nie jest w porządku.
Radny Adam Smołucha stwierdził, że problemem jest to, że uogólnia się wiele problemów.
Jeżeli zdarzyłaby się jakieś tragedia o których tutaj mówimy to na pewno wśród nich są i
takie, które są skutkiem pewnych zaniedbań. Nie wszyscy pracownicy ośrodków są idealni i
nie każdy potrafi rozpoznać zdarzenie i zdarzają się takie wypadki wskutek zaniedbań ale
zdarzają się i takie kiedy dołożono wszelkich starań, a pomimo tego doszło do tragedii
natomiast w mediach zawsze musi być winny.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że coraz częściej słyszymy o przemocy
psychicznej w rodzinach zdrowych, bardzo wyedukowanych gdzie niejednokrotnie dochodzi
do wielkich tragedii. Rodzina w których jest przemoc psychiczna nie jest w ogóle brana pod
uwagę bo nikt o tym nie wie, rodziny to ukrywają niejednokrotnie , a potem dzieje się
tragedia.
Dyrektor MOPS odpowiedziała- tak są takie przypadki, są to rodziny na zewnątrz tak jakby
zdrowe , dobrze funkcjonujące, dobrze sytuowane. W ramach tej niebieskiej karty zdarzały
się przypadki tylko i wyłącznie tej przemocy psychicznej.
Radny Adam Smołucha – my żyjemy w takim społeczeństwie socjalnym i mamy tendencje
ingerowania w życie społeczne, myśli iż nie jest to dobra droga. Zdejmowanie
odpowiedzialności za swój los z najbliższych ludzi do niczego dobrego nie doprowadzi bo
my nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkiego. Tutaj Pani dyrektor nam przedstawiła
bardzo szczegółowo wszystkie działania które prowadzi MOPS. Co roku mówimy o tej skali
działań, jest to niezmienne ale często jest takie wrażenie, czy te potrzeby są realizowane w
wystarczającym stopniu.
Radny Grzegorz Kolbusz poprosił o wyjaśnienie, czy jest monitorowana praca
pracowników socjalnych , czy jest sprawdzane, czy wszyscy pracownicy robią to co do nich
należy. Radny zapytał ponadto, czy jest odpowiedzialny osobowo pracownik w MOPS za
rozwój Karty Rodziny Trzy Plus chodzi głównie o drugą stronę o pozyskanie nowych
partnerów.
Dyrektor MOPS odpowiedziała, że jest to przedmiotem jej wewnętrznej kontroli ale jeśli
jest kontrola z UW to jest to sprawdzane na podstawie sporządzonej dokumentacji. Jej
kontrola wewnętrzna, ocena klientów i sama odpowiedzialność pracowników też jest ważna i
brana pod uwagę. Realizację Karty Rodziny Trzy Plus przydzieliła do działu świadczeń
socjalnych z uwagi na to, że jest lepsza dostępność do dokumentów, jest tam również podział
terytorialny tak jak mają pracownicy świadczenia . Całością nadzoruje kierownik świadczeń
rodzinnych ale sama dokłada dużo starań by ta karta była realizowana. Wystosowaliśmy apel

Strona |5

do przedsiębiorców, jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu. Taka informacja
została również rozniesiona przez pracowników ośrodka. W tej chwili mamy 9 partnerów , ze
swojej strony staramy się pozyskać tych nowych partnerów .
Radny Grzegorz Kolbusz zapytał dlatego ponieważ ma takie informacje, że część firm nie
wie o tym, a może by to tego przystąpiła. Rozmawiał również z dyrektorami tych firm, które
należą do tego programu na jakiej zasadzie dostali się do programu powiedzieli, że sami
sobie to zorganizowali bardziej wychodziła inicjatywa z ich strony niż jakaś informacja z
jednostki.
Dyrektor MOPS odpowiedziała, ja nie chcę być nachalna i szukać tych przedsiębiorców. To
co było możliwością by zrobić to formie grzecznościowej to zrobiliśmy ale to nie jest
wykluczone, że dalej będziemy robić. Jest kilka tych podmiotów, oferta z gminy jest i tak
naprawdę to najwięcej korzystają dzieci w przedszkolach.
Radny Grzegorz Kolbusz nie o to chodzi by chodzić za przedsiębiorcami i ciągnąć ich za
rękę tylko wystosować informację do poszczególnych firm , że są takie możliwości.
Dyrektor MOPS odpowiedziała, do kilku wybranych taką informację wystosowaliśmy, nie
zrobiła tego do wszystkich firm, ale do takich gdzie uznała, że byłoby to takim realnym
wsparciem dla tych rodzin. Medialnie jest to nagłośnione i gdyby tylko ktoś chciał się
dołączyć to jest w stanie taąinformacje znaleźć.
Radna Anna Lubowiecka nadmieniła, że
wszystkie, które mogą tej pomocy udzielić.

muszą to być również specjalne firmy nie

Dyrektor MOPS odpowiedziała, że w tej chwili np. są prowadzone rozmowy z apteką ale
apteka nie na wszystkie leki może udzielić zniżki.
Radny Adam Smołucha zapytał- czy pani dyrektor MOPS spotkała dyrektora MOPS, który
zajmowałby się Karta dużej rodziny?.
Dyrektor MOPS odpowiedziała – szczerze mówiąc nie spotkałam.
Radny Adam Smołucha w nawiązaniu do tej dyskusji chce powiedzieć, że osobiście byłem
przeciwny temu by Kartą Rodziny Wielodzietnej zajmował się MOPS. Stanowisko
Burmistrza i Urzędu było takie , że tym ma się zajmować MOPS. My jako grupa radnych
stawialiśmy na Biuro Promocji, które winno się tym zajmować i tak jak sama Pani mówi, że
ludzie przychodzą do Urzędu bo im do głowy nie przyjdzie, że mają się zgłosić do MOPS i
dlatego w tej kwestii winniśmy chyba postawić jeszcze raz wniosek o przeanalizowanie tej
kwestii.
Radna Ewa Chmielarz dodała, tym bardziej, że Pani dyrektor zauważyła, że żaden dyrektor
nie zajmuje się takim tematem bo ma innych wiele rzeczy.
Radny Adam Smołucha dla mnie to było oczywiste i te argumenty jakie były
przedstawiane, że w samej nazwie promocja jest zawarte to w jaki sposób ten program winien
być realizowany, należy go rozpropagować, rozwijać, szukać aktywnie partnerów
biznesowych bo firmy przychodzą do urzędu, a nie do MOPS. MOPS jest instytucją
stworzoną do innych celów, a Biuro Promocji jest stworzone do tego ma wszystkie
instrumenty, ma możliwości wydawnicze całą infrastrukturę do tego by to prowadzić.
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Radny Grzegorz Kolbusz - wyjaśnił, że zapytał o to ponieważ np. Kino Planeta w Brzesku
nic nie wie o takiej promocji, nikt się do nich nie zwrócił by wziąć udział w tym programie i
dlatego nie przystąpili.
Dyrektor MOPS odpowiedziała, nie pamięta ale chyba do Kina Planeta było wystąpienie w
tej sprawie. Szereg działań w tym zakresie zostało podjętych ale też nie jesteśmy do tego
zobowiązani nie mamy środków poza tym zajmujemy się czymś innym. Tu się pojawi też
problem ponieważ pan burmistrz przydzielił nam już realizacje tej dużej karty dla takich osób
jest to wygodne ponieważ w jednym miejscu mają i Brzesko jak i kartę krajową i wtedy jest
tylko kwestia czy przenieść te obie karty. Na szkolenia i spotkaniach spotykamy się i są
informacje, że w urzędach są działy spraw społecznych i tam się tymi zadaniami zajmują
urzędy zarówno dużą kartą jak i tymi swoimi lokalnymi.
Radna Maria Kucia – zapytała, a co z tą dokumentacją, czy nie byłby to później problem.
Dyrektor MOPS odpowiedziała, do głównego Inspektora Danych Osobowych zgłasza
gmina wiec nie byłoby problemu .To jest wszystko kwestia zapisów uchwały bo to jest nasza
uchwała. Do składania wniosków został wyznaczony MOPS i MOK na 200 rodzin 30 złożyło
w MOK , a pozostali w MOPS.
Radny Adam Smołucha stwierdził, że można pozostawić MOPS jako miejsce składania
deklaracji, a zajmować się realizacją Karty winno Biuro Promocji.
Radna Ewa Chmielarz stwierdziła, że urząd winien być miejscem realizacji Karty i do tego
tematu możemy powrócić. Biuro Promocji pozyskuje nowych partnerów.
Radny Grzegorz Kolbusz zapytał gdzie składa się deklaracje na ogólnopolską Kartę
Rodziny Wielodzietnej. Był taki przekaz by nie było to realizowane przez MOPS z różnych
względów.
Dyrektor MOPS odpowiedziała, składa się u nas ale ze względu na upoważnienie
Burmistrza, a wie iż to powinno być w gminie.
W dyskusji komisja omówiła temat dot. realizacji Karty Rodziny Trzy Plus.
Po dyskusji wniosek komisji:
W związku z doświadczeniami w realizacji projektu Karta Brzeskiej Rodziny Trzy Plus w
roku 2014, komisja zwraca się do Burmistrza Brzeska o ponowne rozważenie przekazania
realizacji tego programu do Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Brzesku. Głosowano
jednogłośnie
Radna Ewa Chmielarz zapytała w temacie świadczonych usług opiekuńczych przez
opiekunki społeczne dla osób samotnych. Tych osób potrzebujących będzie coraz więcej,
dlatego tez i pracy będzie coraz więcej. Zarobki tych opiekunek są niskie, praca jest ciężka
wymagająca dużo cierpliwości, poświecenia i zaangażowania. Podopieczni są bardzo
zadowoleniu z usług opiekunek jednak nie przedkłada się to na wynagrodzenie. Czy jest
szansa podwyżki tych wynagrodzeń by docenić te osoby , a jest to tylko 16 osób.
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Dyrektor MOPS odpowiedziała na zapytanie radnej Chmielarz przybliżyła jakie są
możliwości i szanse podwyżki wynagrodzeń dla opiekunek społecznych.
Radna Maria Kucia przybliżyła komisji jakie prace wykonują opiekunki społeczne i
zawnioskowała by te prace kontynuować w kolejnych latach.
W dyskusji komisja omówiła temat kontroli pracy opiekunek społecznych na przykładzie
pracy pielęgniarek środowiskowych jak również koszty pobytu ludzi starych w Domu
Pomocy Społecznej i w domu rodzinnym. Komisja uważa, że pobyt ludzi starych w domu
rodzinnym jest odpowiednim kierunkiem w którym należy pójść ponieważ w ostatnim czasie
drastycznie wzrasta ilość ludzi starych i potrzebujących pomocy i pomoc w tym zakresie
udziela MOPS.

Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków finansowych w
budżecie gminy na podwyżki dla pracowników socjalnych w MOPS szczególnie opiekunek
środowiskowych,
które
mają
minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze.
Głosowano jednogłośnie

Radna Barbara Borowiecka podziękowała dyrektor MOPS za pomoc dla dwóch rodzin z
Brzeska za przydział zasiłku specjalnego. Radna podziękowała również za pomoc finansową
udzieloną dla mieszkańca Brzeska na zakup schodołazu, nie ma jeszcze całej zgromadzonej
sumy ale może uda nam się te pieniądze jakoś zebrać.
Radna Maria Kucia zwróciła się do radnej z propozycją by napisać wniosek do
Tarnowskiego Caritasu o przydzielenie środków finansowych brakujących do zakupu
schodołazu, bo mają większe możliwości finansowe i nie było takiego przypadku by nie
dofinansowano zakupu sprzętu. Napisać należy wniosek, pani dyrektor podpisze jak również
proboszcz parafii i nie martwic się o resztę pieniędzy.
Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, byłam u proboszcza i nie ma z stamtąd żadnej
pomocy nawet na 1 %. Rozeszło się to bez echa tak, że myśli iż sobie poradzi.
W dyskusji komisja omówiła również temat związany z przystąpieniem Gminy Brzesko do
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku w celu uruchomienia robót
publicznych i prac społeczno - użytecznych, które pozwolą podopiecznym MOPS pozyskać
dodatkowe środki do życia i funkcjonowania.
Opinia komisji:
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku za rok 2014 i pozytywnie jednogłośnie opiniuje przedstawione
sprawozdanie
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Wniosek komisji:
Komisja w nawiązaniu do sugestii Dyrektor MOPS w Brzesku wnioskuje do Burmistrza
Brzeska o przystąpienie do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzesku w celu
uruchomienia robót
publicznych i prac społeczno - użytecznych, które pozwolą
podopiecznym
MOPS
pozyskać
dodatkowe
środki
do
życia.
Głosowano jednogłośnie
Dyrektor MOPS podziękowała komisji za współpracę oraz złożyła na ręce radnego Adama
Smołucha Dyrektora SPZOZ w Brzesku szczególne podziękowania dla lekarza POZ Bartosza
Malisza, który w ostatnim czasie bardzo pomógł MOPS w załatwieniu ważnej sprawy
podopiecznego MOPS.
Ad. 2. Ocena realizacji zadań obejmujących sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym
terenów rekreacyjnych i sportowych jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Informacje jw. wg. załącznika do protokołu przedstawili komisji Naczelnik Józef Cierniak i
Inspektor Michał Kostecki.
W dyskusji komisja zwróciła uwagę na bardzo szeroką ofertę zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży szkolnej. Zadowolenie członków komisji budzi fakt, że oferta uprawiania sportu
dla dzieci z Gminy Brzesko jest bardzo szeroka. Na terenie Gminy została stworzona
odpowiednia baza sportowa, jest bardzo duże zaangażowanie ludzi odpowiedzialnych za
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, komisja zawnioskowała by taki kierunek
propagowania sportu został nadal utrzymany.
Ponadto radny Adam Smołucha zwrócił uwagę na potrzebę poprawy infrastruktury
sportowej przy PSP nr 2 w Jadownikach i Gimnazjum w Jadownikach wskazane by
powstało boisko Orlik. Ponadto radny zaproponował dokonanie zamiany kortu tenisowego
przy PG w Jadownikach na boisko trawiaste.
Radna Ewa Chmielarz przypomniała, że w Mokrzyskach przy szkole podstawowej jest
boisko asfaltowe, którego stan techniczny jest bardzo zły. Taka sama sytuacja jest w
przypadku Sali sportowej, która nie jest wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem ze
względu na złe warunki.
Radna Anna Lubowiecka poinformowała, że nowe boisko Orlik w Szczepanowie jest
bardzo potrzebne i wykorzystywane do minimum, ale bardzo potrzebne jest również
oświetlenie tego boiska bo w bardzo dużym stopniu jest wykorzystywane przez LKS .
Ponadto radna zwrócił uwagę na fakt braku zaplecza sanitarnego boiska LKS Iskra
Szczepanów.
Radny Adam Smołucha zwrócił uwagę na potrzebę budowy
gimnastycznych przy szkołach.

brakujących sal
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Radna Barbarą Borowiecka zadała pytanie dot. planów w zakresie budowy torów do jazdy
na rolkach , boisk do gry w koszykówkę. Radna zaproponowała by na Osiedlu Jagiełły przy
placu zabaw stworzyć taki obiekt sportowy wielofunkcyjny.
Na zapytania radnych odpowiedzi udzielili Naczelnik Józef Cierniak i Inspektor Michał
Kostecki.

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał w mc. kwietniu br. – brak.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.10.00 – 13.00

Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej i Rodziny RM w Brzesku

Adam Smołucha

Protokołowała :
Inspektor Marta Kółkowska

