Protokół Nr 3/2016
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku, odbytego w dniu 17 marca 2016 roku .

Posiedzeniu
Komisji.

komisji

przewodniczył

radny

Adam

Smołucha

Przewodniczący

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg.
załączonej listy obecności.
1. Radny Adam Smołucha– przewodniczący komisji
2. Radna Ewa Chmielarz- zastępca przewodniczącego
3. Radna Maria Kucia,
4. Radna Barbara Borowiecka,
5. Radna Anna Lubowiecka
6. Radny Krzysztof Ojczyk
Nieobecny Radny Grzegorz Kolbusz,

Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia
komisji został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Działalność noclegowni dla bezdomnych. Omówienie aspektów prawnych
i rzeczowych dla możliwości przyjęcia repatriantów przez gminę.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu

marcu 2016 r.

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 16
grudnia 2015 r.,22 stycznia i 23 lutego 2016 r.
Ad.1. Działalność noclegowni dla bezdomnych.
Dyrektor

MOPS

Bogusława

Czyżycka-Paryło,

omówiła

informacje

dotyczącą

bezdomności w gminie. Pointowała, że problem bezdomności w gminie nie jest
duży. Głównie są to mężczyźni. Noclegowania jest miejscem schronienia,
zapewnia tym osobom schronienie, możliwość higieny i przygotowania sobie
posiłku. Jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla mężczyzn, od 19:00-7:00,
działa cały rok. Często jednak nie chcą skorzystać z noclegowni, ponieważ są
pewne rygory. Trzy miejsca są zlokalizowane, gdzie gromadzą się bezdomni.
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Pracownicy MOPS oraz Policja dość często odwiedzają te miejsca. Łączenie
z noclegowni skorzystało 34 osoby. Stałych osób jest 8 na dzień dzisiejszy.
Poinformowała, że część z nich udało się im zaktywizować.
Pytania:
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, omówił jak wygląda system bezdomności,
forma opieki w innych krajach, na przykładzie Finlandia, Francji, Danii,
Belgi, Szkocji. Wyjaśnił, że tam zupełnie jest inny kierunek działania.
Spowodowanie by bezdomny wyszedł z bezdomności. W tych państwach system
opieki

mają

charakter

połączenia

działań

państwa

i

samorządu

poprzez

współfinansowanie. Ta forma, która występuje w Polsce, czyli zapewnienie
pobytu w noclegowniach jest pomocą krótkotrwałą. Zwrócił uwagę szczególnie
na to, iż brak jest w gminie mieszkań komunalnych, a przede wszystkim
socjalnych. Dodał, że widzi konieczność stworzenia projektu, który pozwoli,
będzie stwarzał szasnę na wyjście z bezdomności.
Radna Maria Kucia, poinformowała, że te osoby widzi codziennie poprzez pracę
w jadłodajni. Przynajmniej dwóch mężczyzn jest takich, którzy mają domy,
rodziny. Wyjaśnił, że prawo które stanowi w Polsce jest złe w tej kwestii.
Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie działalności brzeskiej noclegowni dla
bezdomnych. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia mieszkań
socjalnych co umożliwi osobom wejścia z bezdomności. Głosowano jednogłośnie.

Omówienie

aspektów

prawnych

i

rzeczowych

dla

możliwości

przyjęcia

repatriantów przez gminę.
Inspektor Małgorzata Serafin, dokonała omówienia informacji w zakresie
przyjęcia repatriantów przez gminę. Informacja jak niżej, stanowi załącznik
do protokołu.
Aspekty prawne i rzeczowe możliwości przyjęcia repatriantów przez gminę.
Formy i sposób udzielenia pomocy gminie przyjmującej rodzinę repatriantów
określają zapisy art. 21 i art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
repatriacji (Dz.U. 2014 poz. 1392 z późn. zm.) oraz Rozdział 4 i Rozdział 6
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rozporządzenia

Rady

Ministrów

z

dnia

16

grudnia

2003

r.

w

sprawie

szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu
państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielenia dotacji powiatowi i gminie,
przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych
z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji
powiatowi i gminie (Dz.U. 2015 poz. 1870).

W świetle zapisów ustawy

o repatriacji gminy mają dwie możliwości zasiedlenia rodzin repatriantów.
Pierwsza możliwość to zaproszenie konkretnej rodziny (zaproszenie imienne)
lub druga - zaproszenie bez imiennego wskazania repatriantów. Zaproszenia
przekazywane są do konsulatu za pośrednictwem wojewody i ministra właściwego
do

spraw

wewnętrznych

repatrianta

i

jego

(uchwała
najbliższej

Rady

Gminy

rodziny,

stanowiąca
musi

zaproszenie

zawierać

dla

zobowiązanie

zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12
miesięcy). Informacja o zapewnieniu lokalu mieszkalnego dla niewskazanej
imiennie

rodziny

repatriantów,

jest

przekazywana

do

Ministra

Spraw

Wewnętrznych i Administracji, który prowadzi m.in. elektroniczną ewidencję
tych lokali, stanowiącą element tzw. bazy „RODAK”. W bazie znajdują się
również dane osób, które otrzymały od konsula przyrzeczenie wydania wizy
repatriacyjnej. System ten pozwala na kojarzenie ofert gmin ze zgłoszeniami
wspomnianych osób, które nie mogą liczyć na samodzielne zdobycie mieszkania
i źródeł utrzymania w Polsce.
Do obowiązków Gminy w sytuacji pozytywnej decyzji o przyjęciu repatriantów
należy m.in. stworzenie odpowiednich warunków do osiedlenia się na naszym
terenie. Wiąże się to z wydatkowaniem środków finansowych na zapewnienie:
1.

lokalu mieszkalnego z wyposażeniem,

2.

zatrudnienia przez okres co najmniej 12 m-cy

lub
3.

zasiłku pieniężnego przez okres co najmniej 12 m-cy do czasu uzyskania

zatrudnienia,
4.

jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie (na każdego członka

rodziny repatrianta),
5.

w razie potrzeby opieki przedszkolnej i szkolnej dla małoletnich

dzieci.
W

kwestii

uzyskania

dotacji

na

przygotowanie

lokalu

mieszkalnego

repatriantów wyjaśniamy, że gminy mogą skorzystać z dwóch możliwości.
Strona 3 z 7

dla

Zgodnie z art. 21 gmina, która zapewni repatriantowi i członkom najbliższej
jego rodziny lokal mieszkalny z zasobów komunalnych i zobowiąże się do
zawarcia umowy najmu tego lokalu na czas nieokreślony, otrzyma dotację celową
z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą.
Dotację

otrzymają

te

gminy,

których

organy

nie

określiły

imiennie

zapraszanych repatriantów. Wysokość dotacji stanowi równowartość iloczynu 45
m2

powierzchni

przeliczeniowego
ogłaszanego

użytkowej
kosztu

przez

lokalu

mieszkalnego

odtworzenia

wojewodę

na

1m2

na

podstawie

i

wysokości

terenie

danego

przepisów

ustawy

wskaźnika
powiatu,
z

dnia

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.Dz.U.2014.150)
Powyższa dotacja ma na celu "promowanie" tych gmin, które zdecydują się
zaoferować warunki do osiedlenia się, które rejestrowane będą w bazie danych
"Rodak" prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Z kolei zgodnie z art. 22 gmina, która udzieli (wskazanemu imiennie przez
gminę) repatriantowi pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu lub
adaptacji lokalu mieszkalnego otrzymuje z budżetu państwa dotację celową do
wysokości 3.892 zł na repatrianta i każdego członka jego rodziny (wg stanu
z roku 2016). Kwota ta co roku podlega waloryzacji.

Komisja wysłuchała informacji z zakresu aspektów prawnych i rzeczowych
możliwości przyjęcia repatriantów przez Gminę Brzesko, komisja wyraża pogląd,
że Gmina Brzesko powinna podjąć starania, aby przyjąć rodziny/rodzinę
i zwraca się do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań w celu wytypowania
lokalu mieszkalnego dla tych osób. Głosowano jednogłośnie.

Ad. 2 Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu marcu 2016 r.

Przewodniczący komisji Adam Smołucha poinformował, że wpłynęły pisma pana
E.S w sprawie prośby o przydział mieszkania z zasobów komunalnych. Następnie
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odczytał pismo Pana E.S oraz Dyrektora
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Sądu Rejonowego w Brzesku oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku, również
w tej sprawie.

Sprawa została omówiona przez Inspektor Małgorzatę Serafin.
Komisja zapoznała się z pismem Pana E.S, Prezesa Sądu Rejonowego w Brzesku,
Dyrektora Sądu Rejonowego w Brzesku w sprawie przyznania lokalu komunalnego
i przyjęła je do wiadomości.
Następnie

radna

Barbara

Borowiecka

omówiła

koncepcje

Gminnego

Parku

Wypoczynku i Rekreacji. Wyjaśniła, że jest to jej wniosek i zarządu osiedla
Kopaliny-Jagiełły w imieniu mieszkańców. Obecnie trwają prace związane
z aktualizacją koncepcji projektowej dla całego terenu.
Kierownik ITK Antoni Staszczyk, dokonał technicznego omówienia koncepcji
Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji.
Radna Barbara Borowiecka, zapytała czy projekt na park wypoczynkowy jest
szansa otrzymać pieniądze w ramach rewitalizacji miasta i gminy.
Kierownik BFE Rafał Najdała, wyjaśnił, że ten projekt z naszych wszystkich
wstępnych pomysłów najlepiej się wpisuje w program rewitalizacji. Dodał, że
w tym roku tego naboru nie będzie. Poinformował również, że wznawiany jest
również konkurs Nivea na place zabaw.
Komisja zapoznała się z koncepcją Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji
w Brzesku usytuowanego na osiedlu Kopaliny-Jagiełły i pozytywnie opiniuje
utworzenie

parku

z

równoczesnym

uwzględnieniem

w

I

etapie

ciągów

komunikacyjnych oraz wykupem działki Nr 1126/1. Głosowano jednogłośnie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki/głosowano jednogłośnie/

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, wyjaśnił, że jest przeciwnikiem od lat
zwiększania liczby miejsc sprzedaży detalu alkoholu. Nasycenie punktów jest
wystarczające. Chcemy, żeby przedsiębiorcy i handel się rozwijał w Brzesku,
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nie będziemy nic blokować, lecz ilości punktów na pewno nie będziemy
zmieniać. Wyjaśnił, że w jego przekonaniu przesunięcie punktów sprzedaży na
to może się jedynie zgodzić.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że przekonuje go do tego
wpływ na tworzące się miejsca pracy, które już są i one zafunkcjonowały,
następny przykład to przekłada się to na realny dochód gminy, na fundusz
tzw. „korkowy” z którego wszyscy korzystają.
Na posiedzenie komisji przybyły dwie mieszkanki, które pracują w sklepie na
ulicy Partyzantów w sieci „Spar”.

Podjęto wniosek:
- w sprawie zmiany zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zwierających powyżej 4,5 %
alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży/
komisja wskazuje przesunięcie 5 koncesji z gastronomii (powyżej 4,5 %
alkoholu w miejscu sprzedaży) na detal (powyżej 4,5 % alkoholu poza miejscem
sprzedaży/ głosowano jednogłośnie.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 16 grudnia
2015 r., 22 stycznia i 23 lutego 2016 r.
Protokół z 16 grudnia 2015 r.- głosowano jednogłośnie;
Protokół z 22 stycznia 2016 – głosowano jednogłośnie;
Protokół z 23 lutego 2016 r.- głosowano jednogłośnie;
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 12.00-14.30

Przewodniczący
Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku

Adam Smołucha
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Protokół opracowała:
mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku
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