Protokół Nr 4/2016
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku, odbytego w dniu 25 kwietnia 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
7.

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. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2015 r. Inf.
email.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu

kwietniu 2016 r.

Ad.1. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2015 r.
Członkowie komisji otrzymali sprawozdanie w materiałach na komisje.
Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło, omówiła kolejno zadania, które
zostały przedstawione w sprawozdaniu. Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała ile jest wydanych kart „Brzeska Rodzina Trzy
Plus” oraz czy dużo jest oferentów?

- w 2015 nowych rodzin otrzymało 93 rodziny, 477 łącznie wydano kart na
każdego członka rodziny. Z informacji Wydziału EKiS wynika, iż 96 rodzin a
120 dzieci skorzystało ze świadczeń publicznych przedszkoli wykraczających
poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, mający charakter usług
opiekuńczo-wychowawczych

poprzez

stosowanie

30

%

zniżki.

Podmiotów

prywatnych, oferentów jest ponad 20 nie licząc placówek samorządowych
i jednostek pomocniczych gminy.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał co ze sprawą jadłodajni.
Radna Maria Kucia, odpowiedziała, że jadłodajnia będzie najprawdopodobniej
przeniesiona do dawnego punktu katechetycznego obok Kościoła Św. Jakuba.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że muszą jeszcze zweryfikować
z przepisami sanitarnymi tą nową koncepcję lokalizacji.
Przewodniczący komisji podziękował Dyrektor za przygotowanie sprawozdania
i poprosił aby podziękować wszystkim pracownikom MOPS.
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie z funkcjonowania MOPS
za 2015r.

W związku z planowaniem przeniesienia jadłodajni Caritas, komisja wnioskuje
do

Burmistrza

pomieszczeń

w

Brzeska
nowym

o

zabezpieczenie

miejscu

jadłodajni

środków
oraz

finansowych
na

remont

na

remont

opuszczonych

pomieszczeń przez jadłodajnie na potrzeby MOPS. Głosowano jednogłośnie.

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

kwietniu 2016r.

Przewodniczący komisji Adam Smołucha odczytał pisma do wiadomości komisjipismo „Parasol dla Życia” dot. szczepień przeciwko pneumokokom oraz pismo ZS
„Strzelec” dot. przydziału lokalu z zasobów gminnych dla potrzeb statutowych.
Komisja przyjęła do wiadomości pisma: pismo „Parasol dla Życia” dot.
szczepień przeciwko pneumokokom oraz pismo ZS „Strzelec” dot. przydziału
lokalu z zasobów gminnych dla potrzeb statutowych.

Protokół z posiedzenia 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

Protokół opracowała:
mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku

