Protokół Nr 4/2015
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku, odbytego w dniu 27 maja 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. Inspektor Renata Pabian;
2. Komendant Powiatowy Policji Roman Gurgul.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji. Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku
obrad punktu przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 marca 2015 r.
oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Rady Seniorów Gminy Brzesko –
wersja ostateczna.
Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Realizacja Gminnego programu profilaktyki i Rozwiazywania problemów
Alkoholowych .Zagrożenia związane z dostępem do narkotyków młodzieży w
G minie Brzesko, działania w zakresie profilaktyki narkomani.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 marca 2015 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Rady Seniorów Gminy
Brzesko .
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski zaopiniowanie pism i projektów uchwał.
Ad.1 Realizacja Gminnego programu profilaktyki i Rozwiazywania problemów
Alkoholowych .Zagrożenia związane z dostępem do narkotyków młodzieży w G minie
Brzesko, działania w zakresie profilaktyki narkomani.
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul przedstawił komisji ocenę stanu
bezpieczeństwa jw. w zakresie min. spożywania alkoholu przez nieletnich w szkołach i poza
szkołą . Ponadto pan Komendant zwrócił uwagę na fakt, że nie wszystko w szkołach jest
super ale nie jest źle tym bardziej, że nauczyciele i dyrektorzy szkół reagują zawsze na
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nieodpowiednie zachowanie się młodzieży. Pan komendant przedstawił komisji dane dot.
przestępczości nieletnich w skali powiatu jakie są prowadzone ukierunkowania działań
mających na celu podnoszenie świadomości prawnej w tym uświadamianie małoletnich o
grożących im konsekwencjach prawnych związanych z popełnianymi czynami karalnymi
jak również o sposobach unikania zagrożeń przez młodzież oraz przeciwdziałania patologii
społecznej. W informacji Pana Komendanta znalazły się również dane dot. zjawisk patologii
społecznej głownie alkoholizmu wśród młodzieży , ilości rodzin patologicznych w gminie ,
narkomanii oraz przebiegu współpracy policji ze szkołami miasta i gminy Brzesko i realizacji
Programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa gdzie w jego realizacji uczestniczy
obecnie 8 szkół z czego 5 z terenu Brzeska, przedsięwzięć policji na rzecz ograniczania
przestępczości nieletnich. Policja nie ma sygnałów ze szkół, że w szkołach są obecne
narkotyki czy też dopalacze. W Brzesku nie ma dopalaczy raczej przywożone są z dużych
miast , nie ma rażącej skali spadku ani zwyżki sprzedaży dopalaczy. Ponadto Pan komendant
przedstawił jak przedstawia się przestępczość nieletnich w skali powiatu, zjawiska patologii
społecznej w zakresie alkoholizmu i narkomanii, współpraca policji ze szkołami miasta i
gminy Brzesko, przedsięwzięcia na rzecz ograniczania przestępczości nieletnich.
Radny Adam Smołucha – przypomniał, że na jednym z posiedzeń komisji był omawiany
temat narkomanii i zgłaszano problem narkotykowy w Zespole Szkół na „Zielonce” jak ten
problem przedstawia się w chwili obecnej.
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul przybliżył jak przedstawiają
się zjawiska patologii społecznej w zakresie alkoholizmu i narkomanii w szkołach,
współpraca policji ze szkołami miasta i gminy Brzesko w tym zakresie i w jaki sposób jest
prowadzona profilaktyka w szkołach. Ponadto pan Komendant przybliżył komisji założenia
programu pn.” Cyber Przemoc” w którym uczestniczy każda szkoła.
Radny Adam Smołucha stwierdził, że najważniejsze kryterium
to profilaktyka i
zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży. Najważniejsze to organizowanie
różnych szerokich akcji propagujących profilaktykę ze wskazaniem na wielkość problemu i
dotarcie do jak największej grupy osób.
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul odpowiedział, że policja nie ma
środków finansowych na organizowanie takich akcji.
Inspektor Renata Pabian przedstawiła komisji w jaki sposób Urząd uczestniczy w
organizowaniu i finansowaniu takich programów profilaktycznych.
Radny Adam Smołucha wnioskuje o wsparcie działań policji w tym zakresie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował wsparcie z budżetu gminy dla policji np.
na zakup rowerów do patrolu dla policjantów.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydzielenie w Budżecie Gminy Brzesko
środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku z przeznaczeniem na
działalność profilaktyczną. Głosowano jednogłośnie
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W dalszej dyskusji z udziałem Pana Komendanta Policji komisja omówiła temat otwierania
kolejnych salonów gier całodobowych w Brzesku i pilnej potrzeby przeanalizowania procesu
wydawania zezwoleń na działalność tych salonów.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował by kiedy tylko jest możliwe należy
przeprowadzać kontrole policji w salonach gier całodobowych pod kątem pełnoletnośći
przebywającej tam młodzieży i trzeźwości.
Radna Ewa Chmielarz zapytała, czy są zgłoszenia dot. przeglądania zakazanych stron
internetowych przez dzieci i młodzież , czy były takie incydenty na naszym terenie.
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul odpowiedział, że jeśli są
sygnały ze strony operatorów to takie kontrole są przez policje czynione.
Radny Grzegorz Kolbusz poruszył temat działalności przestępczości internetowej.
Wniosek komisji:
W związku z otwieraniem kolejnych salonów gier całodobowych w Brzesku komisja
wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby przeanalizował proces wydawania zezwoleń na
działalność tych salonów. Komisja wnioskuje również o zwrócenie się do Komendanta
Powiatowego Policji w Brzesku o przeprowadzenie kontroli w związku z informacjami, że na
terenie tych lokali dochodzi do łamania prawa. Głosowano jednogłośnie
Inspektor Renata Pabian przedstawiła realizację Gminnego programu profilaktyki i
Rozwiazywania problemów Alkoholowych .Zagrożenia związane z dostępem do narkotyków
młodzieży w G minie Brzesko, działania w zakresie profilaktyki narkomani.
Radna Maria Kucia zapytała ile osób przebywało w hostelu w roku 2014.
Pani Pabian odpowiedziała, że w roku 2014 nikt nie przebywał w hostelu , w krótkiej dyskusji
komisja omówiła potrzeby dalszego istnienia hostelu , dożywiania dzieci w szkołach i
świetlicach środowiskowych.
Inspektor Renata Pabian zwróciła uwagę na odpowiedzialną pracę pań świetlicowych i
zbyt niskie ich wynagradzanie. Zawnioskowała do komisji o rozważenie możliwości
podwyższenia wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach środowiskowych Gminy
Brzesko.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że zajęcia dla dzieci w świetlicach
środowiskowych jest najlepszym co może być dla tych dzieci.
Wnioski komisji:
1. Komisja wnioskuje o przeznaczenie z Budżetu Gminy Brzesko większych środków
finansowych na działalność świetlic profilaktyczno – wychowawczych obejmując
również potrzebę zwiększenia wynagrodzenia wychowawcom tych świetlic. Głosowano
jednogłośnie
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Brzesko za rok 2014r. Głosowano jednogłośnie
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Ad.2. Komisja przyjęła jednogłośnie Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu
13 marca 2015 roku.
Ad.3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
Brzesko .

Statutu Rady Seniorów Gminy

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował by powyższa uchwała w § 4. winna
podlegać ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz wchodzić w życie po upływie 14-tu dni od daty
jej ogłoszenia w tym Dzienniku. Ponadto w paragrafie trzecim załącznika do projektu
uchwały należy zmienić zapis i tym samym umożliwić uczestniczenie w tym przedsięwzięciu
przedstawicielom innych instytucji senioralnych jak np.:
1) Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli,
2) Uniwersytet Trzeciego Wieku,
3) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
4) Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga,"
5) Burmistrza Brzeska,
6) Radę Miejską w Brzesku,
Oraz w rozdziale pierwszym paragrafie pierwszym należy wykreślić zapis w ust.5, kolejne
ust. otrzymują nową numerację.
Po krótkiej dyskusji komisja wyraziła opinie o treści:
Wniosek komisji:
Komisja ponownie przeanalizowała projekt Statutu Rady Seniorów Gminy Brzesko i
zaproponowała zmianę zapisów:
 W Paragrafie 3 ust.2 załącznika otrzymuje brzmienie:
2. W skład Rady Seniorów wchodzą osoby desygnowane przez :
1) Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli - po 1 przedstawicielu;
2) Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1 przedstawiciel;
3) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - 1 przedstawiciel;
4) Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"- 1 przedstawiciel;
5) Burmistrza Brzeska - 1 przedstawiciel;
6) Radę Miejską w Brzesku - 1 przedstawiciel. Głosowano jednogłośnie
 W rozdziale pierwszym paragrafie pierwszym wykreślić ust.5, kolejne ust.
otrzymują nową numerację; Głosowano jednogłośnie
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Ad.4. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
 zapoznano się z pismem Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku
oraz Stowarzyszenia „Nadzieja” w Brzesku
o dofinansowanie wyjazdu
rehabilitacyjnego nad morze uczestników Domu.
Radna Barbara Borowiecka – poinformowała komisję iż zostanie wystosowane pismo
Stowarzyszenia „ Ostoja” w sprawie pomocy finansowej dla mieszkańca Brzeska DZ. Na
zakup schodołazu w kwocie około 17 tysięcy złotych. Uzbieraliśmy już dużo , możemy
pozyskać również dofinansowanie z PEFRON jednak wcześniej musimy wydać własne środki
i dopiero zostaną zwrócone pieniądze w kwocie nie większej niż 3 tysiące złotych, ale całość
musimy wyłożyć najpierw sami. Mieliśmy jeszcze nadzieje, że będą dodatkowe środki z tak
zwanego 1 % ale niestety nie ma wpłat z tego tytułu.
Radna Maria Kucia zapytała, czy zwracano się w tej sprawie do tarnowskiego Caritasu bo
zawsze na takie cele jakaś kwota jest przeznaczana.
Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, że tak owszem wystosowano prośbę ale jak na
razie brak jest odpowiedzi.
Wnioski komisji:
Komisja zapoznała się z pismem Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku
oraz Stowarzyszenia „Nadzieja” w Brzesku o dofinansowanie wyjazdu rehabilitacyjnego nad
morze uczestników Domu i pozytywnie opiniuje prośbę jw. Komisja przekazuje pismo Panu
Burmistrzowi Brzeska z prośbą o udzielnie wsparcia finansowego. Jednocześnie komisja
zwraca uwagę, że środki budżetowe dla Stowarzyszeń są rozdzielane w formie konkursu.
Głosowano jednogłośnie
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00- 16.00
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku
Adam Smołucha

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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