Protokół Nr 7/2016
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku, odbytego w dniu 22 lipca 2016 roku .

Posiedzeniu

komisji

Komisji.

posiedzeniu

W
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radny

wzięli

Adma
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członkowie

Przewodniczący

komisji

oraz

goście

zaproszeni wg. załączonej listy obecności.
1. Adam Smołucha- Przewodniczący komisji;
2. Radna Ewa Chmielarz,
3. Radna Maria Kucia,
4. Radna Anna Lubowiecka
5. Radny Grzegorz Kolbusz,
6. Radny Krzysztof Ojczyk,
Nieobecna Radna Barbara Borowiecka
Przewodniczący komisji Adam Smołucha przywitał zebranych członków komisji
i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji, który został
dostarczony w materiałach na posiedzenie komisji. Przedstawiony porządek
posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Informacja dot. organizacji Światowych Dni Młodzieży.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i
projektów uchwał.
Przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2016r.
Ad. 1 Informacja dot. organizacji Światowych Dni Młodzieży.
Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, przedstawił najważniejsze bieżące
informacje dot. przyjęcia pielgrzymów z okazji Światowych Dni Młodzieży.
Poinformował, że wydali przewodniki po Gminie Brzesko w czterech językach:
węgierskim, angielskim, włoskim i niemieckim. Przewodnik będzie sprzedawany
w Miejskim Ośrodku Kultury. Wydane zostały również plan miasta, kubki,
magnesy, butony, które będą rozdawane dla pielgrzymów w naszej Gminie.
Została umieszczona reklama Gminy Brzesko na lotnisku w Katowicach. Gmina
przyjmuje

ponad

6

tys.

pielgrzymów.

Dużą

pomocą

są

dyrektorzy

i pracownicy szkół, którzy wykazali się wielkim zaangażowaniem i podeszli
do sprawy pełna odpowiedzialnością. Pracownicy urzędu od poniedziałku do

niedzieli będą pełnili dyżury nocne, są przeszkoleni. Następnie omówił
transport pielgrzymów na katechezy, dworzec pkp oraz do miejsc noclegu.
Przedstawił zorganizowany dla pielgrzymów Festiwal Młodych, który odbędzie
się w najbliższą środę. Kierownik pochwalił również przede wszystkim głównego
dekanalnego koordynatora tj. Księdza Przemysława Podobińskiego z którym się
świetnie współpracuje od samego początku. Dodał, że z wielkim zaangażowaniem
od początku wykonuje swoje obowiązki podczas przygotowania na ŚDM.
Przewodniczący

komisji

Adam

Smołucha,

zapytał

w

kwestii

zapewnienia

bezpieczeństwa podczas ŚDM.
Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, odpowiedział, że na trasach
dojazdowych do dworca pkp, będą liczne patrole oraz częstsze nocne patrole
w centrum. Urząd Miasta zabezpiecza Festiwal Młodych, który odbędzie się na
Rynku-

została

podpisana

umowa

z

firmą

ochroniarską

o

zabezpieczenie

i gotowość. Następnie przedstawił sprawę uporządkowania w centrum miasta
sprawy dot. ulotek oraz reklam na brzeskim rynku.

Komisja zapoznała się z informacją dot. przygotowań Gminy Brzesko do
Światowych Dni Młodzieży. Głosowano jednogłośnie.

Ad. 2 Sprawy bieżące i wolne wnioski

– zaopiniowanie pism, wniosków

i projektów uchwał.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następujące protokoły:
- z dnia 15 czerwca 2016r. głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
- z dnia 23 maja 2016r; głosowano jednogłośnie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 9.30-10.20
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku

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

