Protokół Nr 9/2016
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 października 2016 roku
w godzinach 11:00 – 14.00
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Przewodniczący Komisji Radny Adam Smołucha.
2. Radna Barbara Borowiecka
3. Radna Ewa Chmielarz
4. Radna Maria Kucia
5. Radna Anna Lubowiecka
6. Radny Grzegorz Kolbusz
7. Radny Krzysztof Ojczyk
8. Radna Ewa Chmielarz
Osoby zaproszone - obecne na








posiedzeniu komisji:

Naczelnik EKiS Józef Cierniak;
Burmistrz Grzegorz Wawryka;
Kierownik Henryk Piela;
Naczelnik Józef Cierniak;
Pani Alicja Syty Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych;
Pani Maria Kędziora Lekarz SP ZOZ w Brzesku;
Marek Dadej Dyrektor BOSiR

Przewodniczący Komisji Zdrowia Radny Adam Smołucha otworzył
posiedzenie komisji i przedstawił porządek obrad komisji.
Powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie zaproszonych gości
według załączonej listy obecności
i przedstawił proponowany
projekt porządku posiedzenia komisji – uwag do porządku brak ,
porządek został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1.

2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w
dniu 21 września 2016 r.( protokół jest wyłożony do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
Omówienie problemów osób niepełnosprawnych.
Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska
ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy
Brzesko.
Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism,
wniosków i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu
październiku 2016 r.
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Ad.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu
21 września 2016 r.( Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze
Rady Miejskiej ).
Przewodniczący komisji Radny Adam Smołucha poinformował, że
protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21.09.2016 był
wyłożony do wglądu , zapytał czy do protokołu są uwagi – uwag
brak, w związku z powyższym przewodniczący poddał przyjęcie
protokołu
- protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu
21 września 2016 roku został przyjęty
pozytywnie jednogłośnie.

Ad.2. Omówienie problemów osób niepełnosprawnych.
Problemy osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Brzeskiego
przedstawiła
Pani
Alicja
Syty
Przewodnicząca
Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych . Pani przewodnicząca
przedstawiła
komisji
program
działań
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych na lata 2016-2020 , działania powiatu w tym
zakresie.
Przewodniczący
komisji
Adam
Smołucha
odniósł
się
do
wypowiedzi
Pani
Alicji
Syty.
Z
informacji
jakie
Pani
przedstawiła istotna jest skala wielkości wydatkowanych środków
i ich podział. Zwracała pani uwagę, że budżet w tym zakresie
jakim dysponuje samorząd powiatowy jest rzędu 2 mln złotych i
większość tych środków jest przeznaczanych na rehabilitację
społeczną , natomiast brak jest tego elementu o którym
wielokrotnie
była
mowa
czyli
tego
etapu
dla
osób
niepełnosprawnych
związanych
z
szansą
na
uzyskanie
samodzielności. Upośledzenie wśród tych osób jest bardzo różne
i są również osoby , które w całości są zależne od opieki i
pomocy. Takie osoby powinny otrzymywać pełne wsparcie państwa.
Są jednak
również wśród osób niepełnosprawnych osoby, które
chcą pracować zawodowo, usamodzielnić się i należy im stworzyć
odpowiednie warunki do tego by swój zawód i pracę mogli
wykonywać. W tym temacie nie mamy nic zorganizowanego na terenie
gminy i powiatu. Mamy bardzo dobrze funkcjonujące Warsztaty
Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i na tym to
wsparcie dla tych osób się kończy. Inicjatywa utworzenia Zakładu
Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych od kilku lat
przewija się jako temat w dyskusji nie znajduje jednak
skonkretyzowanych działań. Również zaproszona dzisiaj na
posiedzenie komisji Pani lek. Maria Kędziora ze Stowarzyszenia
Ostoja
jest
skoncentrowana
na
tym
problemie
ponieważ
Stowarzyszenie Ostoja jest również lobbystą na rzecz utworzenia
ZAZ. Jest to problem nie rozwiązany i wysiłki samorządu i osób
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działających na rzecz osób niepełnosprawnych winny polegać min.
na wykorzystaniu możliwości, które mają nasi przedstawiciele w
Sejmie i jednostkach samorządowych właśnie po to by taki ZAZ u
nas powstał. Ten problem musi zostać przedyskutowany, muszą
zostać podjęte odpowiednie działania i Rada Powiatowa którą Pani
Syty reprezentuje jest do tego odpowiednia.
Do tej pory te
działania były rozproszone, pomysły były różne , ale nie było
wspólnych działań zarówno ze strony Pana Burmistrza, który nie
jest bezsilny w tych kwestiach , a ma dobre intencje w tej
kwestii.
Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował, że w chwili obecnej
trwają przygotowania i poszukiwania lokalu np. w budynku
Sanepidu dla potrzeb realizacji zadania „ Senior Plus”. Takich
starszych osób mamy coraz więcej i chcemy im pomóc. Ponadto w
budynku Biblioteki przy ul. Puszkina zostaje zaadoptowany lokal
dla potrzeb osób starszych – seniorów , do końca roku ten remont
zostanie ukończony.
W dalszej ważnej dyskusji członkowie komisji poruszali tematy
związane z finansowaniem funkcjonowania Zakładu Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, kosztów utrzymania ZAZ i
dofinansowania samorządów, min. samorządu Brzeska do tego
przedsiewziecia.
Radna
Barbara
Borowiecka
na
przykładzie
osoby
niepełnosprawnej, którą się opiekowała, a która potrzebowała
dofinansowania z PCPR na likwidację barier architektonicznych,
konkretnie na zakup schodołazu, przedstawiła jak przebiega
procedura przydziału środków z PCPR dla osób niepełnosprawnych.
Niestety środki z dofinansowania PCPR nie są wystarczające na te
zadania. Radna zapytała czy jest rejestr osób potrzebujących
takiego dofinansowania.
Na zapytanie
odpowiedzi udzieliła Pani Alicja Syty , mimo
tego iż przyrasta liczba osób niepełnosprawnych środków na
likwidowanie barier architektonicznych nie przybywa tylko się
jeszcze zmniejszają. Pani Alicja Syty przedstawiła komisji jakie
są
zasady i możliwości przydziału środków finansowych na
likwidowanie
barier
architektonicznych
dla
osób
niepełnosprawnych.
Ponadto Pani Syty odniosła się do propozycji i możliwości
utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
w Brzesku .
W tym momencie głos zabrała przybyła na posiedzenie komisji
Lek. Maria Kędziora, która przedstawiła komisji informacje na
temat działalności Stowarzyszenia OSTOJA , Warsztatów Terapii
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Zajęciowej
w
Brzesku,
realizacji
gimnastyki
korekcyjnej
prowadzonej dla poprawy zdrowia dzieci , Duszpasterstwa Osób
Niepełnosprawnych oraz działalność Ośrodka Dziennego Pobytu dla
dzieci.
Ponadto pani Maria Kędziora przedstawiła komisji wnioski i
możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych
przez MOPS w
Brzesku. Największe oczekiwanie Stowarzyszenia Ostoja to
pozyskanie budynku dla utworzenia w Brzesku Zakładu Aktywizacji
Zawodowej oraz poszukiwanie sponsorów, którzy mogą wspomóc
przygotowanie tego budynku oraz jego wyposażenie pod działalność
Zakładu Aktywizacji zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący Komisji Adam Smołucha widzi konieczność
utworzenia ZAZ na terenie Gminy Brzesko , jednak nikt nie jest
w stanie samodzielnie
tego przedsięwzięcia sfinansować bo
środki
jakie są do pozyskania z budżetu województwa
małopolskiego nie są na tyle wysokie i atrakcyjne by ZAZ mógł
funkcjonować tylko z tą dotacją . Były plany utworzenia ZAZ w
budynku starej kotłowni przy ZOZ lub np. w budynku po byłej
szkole w Wokowicach,
ale najlepiej by taki zakład
był w
centrum. Dobra lokalizacja ZAZ to jest już połowa sukcesu całego
przedsięwzięcia.

Zaproponowano Przewodniczącemu Rady Miejskiej , by temat
utworzenia ZAZ wprowadzić i omówić na najbliższej sesji Rady
Miejskiej.
Po szerokiej i ważnej dyskusji komisja podjęła wniosek o
treści:
W związku
z koniecznością
utworzenia
Zakładu Aktywizacji
Zawodowej osób niepełnosprawnych
komisja wnioskuje do Pana
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku o wprowadzenie do
porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej dyskusji w tym
temacie. Głosowano jednogłośnie
Następnie Naczelnik Józef Cierniak omówił temat związany z
organizacją oddziałów integracyjnych
dzieci w placówkach
oświatowych w przedszkolach i szkołach Gminy Brzesko. Gmina
poprzez utworzenie takich oddziałów integracyjnych służy pomocą
około 70 dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych.
Ponadto z informacji jakie wydział posiada wynika, że na
sołectwach są jeszcze dzieci niepełnosprawne, gdzie rodzice nie
wyrazili zgody na uczęszczanie dziecka do szkoły. Ponadto pan
naczelnik przybliżył dane dot. organizacji dowozu dzieci
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niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych poza Gminę
Brzesko , koszty tego dowozu oraz jak wygląda praca z dziećmi
niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych szkół podstawowych.
Radny Adam Smołucha przypomniał, że analizując działalność w
zakresie pomocy i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w szkole
i nie tylko, należy pamiętać o osobach, które ten temat
zapoczątkowały i kontynuują.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji Radny Adam Smołucha
podziękował za złożone informacje, zaangażowanie i prowadzone
działania poprzez różne formy edukacji na rzecz dzieci
niepełnosprawnych.

Ad.3. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska
ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.


Komisja rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie
wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy
Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych
w
tych
strefach
,
ustalenia
opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu
pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz.
4318).

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do propozycji
BOsiR na temat utworzenia płatnego parkingu przy ul. Powstańców
Warszawy. Przedstawił wnioski z odbytych wcześniejszych komisji
które wnioskowały by parking przy ul. Powstańców Warszawy
pozostał na dotychczasowych warunkach. BOSiR uporządkował plac
parkingowy i teren wokół parkingu, który był notorycznie
zaśmiecany , poniesione zostały koszty z tego tytułu. Padały
głosy we wcześniejszej dyskusji by parking pozostał bezpłatny,
a tym samym pomożemy mieszkańcom gminy. Pan Przewodniczący
uważa, że jeśli chcemy pomagać mieszkańcom dając im coś za darmo,
mając na uwadze i to, że 95 % parkujących tam samochodów są to
osoby spoza gminy to pomóżmy naszym mieszkańcom tak jak w roku
ubiegłym zrobiliśmy i nie podwyższyliśmy im np. podatków .
Przewodniczący zawnioskował by utrzymać propozycje BOSiR, aby
parking przy ul. Powstańców Warszawy
był płatny. Jeśli mamy
pomagać naszym mieszkańcom to zróbmy to w inny sposób, a tak
pomagamy pozostałym mieszkańcom spoza gminy Brzesko.

PROTOKÓŁ NR 9/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI ZPSIR RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU,
ODBYTEGO W DNIU 24.10.2016 R.

5

Radny Adam Smołucha przypomniał, że na terenie całego miasta
w soboty wprowadzamy parkingi bezpłatne co wiąże się z mniejszymi
wpływami do budżetu Gminy. Jest przeciwny by wprowadzać zmiany
do przedstawionych propozycji BOSiR w projekcie uchwały, a dot.
ul. Powstańców Warszawy. Następnie radny odniósł się do tematu
likwidacji neonów i reklam w mieście.
Radna Ewa Chmielarz wyraziła swoją negatywną opinię w
stosunku do propozycji BOSiR wprowadzenia opłat parkingowych w
całości na parkingu na przeciw Urzędu Miejskiego przy ul.
Głowackiego.
Po dyskusji komisja podjęcia

opinię o treści:

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w
sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w
sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy
Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego
parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z
2015r. poz. 4318). Głosowano 3 za, 4 wstrzymujące

Następnie
radni na zapytanie Dyrektora BOSiR dlaczego
wstrzymali się od głosu uzasadnili swoją decyzję.

W tym momencie komisja odbyła wspólne posiedzenie Komisji z
Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Ad.4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze
szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
Prezes BZK Janusz Filip przedstawił komisji informacje na temat
stanu estetycznego Miasta Brzeska w zakresie wykonywanych prac
porządkowych na terenie miasta i na terenie gminy jak również
sprzątania cmentarza parafialnego, monitoringu cmentarza itp.
Radni zadawali pytania w sprawach:





Planów Spółki BZK w zakresie przycinania drzew;
Potrzeby
posprzątania przez świętem zmarłych
Rynku
Szczepanowskiego , cmentarza komunalnego;
Zakazu naklejania reklam na przystankach autobusowych oraz
słupach elektrycznych i telefonicznych;
Potrzeby przycięcia gałęzi na Alei Lipowej pomiędzy
blokami nr 13 i 14 na ul. Ogrodowej , wystające gałęzie
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stwarzają zagrożenie mieszkańcom, przycięcia gałęzi na ul.
Leśny Stok w Mokrzyskach i na ul. Łąckiej w Szczepanowie;
Utrzymania placów zabaw na terenie gminy Brzesko min.
utrzymanie placu zabaw na terenie starej szkoły w Buczu.

Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielił Prezes Spółki
BZK Janusz Filip.
Wspólna opinia połączonych komisji:
Komisje pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały stan sanitarny i
estetyczny Miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów
zielonych.
Ad.4. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
Informacje jw. otrzymali radni w wersji elektronicznej.
Kierownik Henryk Piela przedstawił wg. załącznika do
protokołu informację o stanie środowiska
na terenie Gminy
Brzesko. Ponadto komisja w dyskusji z udziałem Pana Kierownika
omówiła zagadnienia dot. dofinansowania do wymiany pieców c.o,
realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej, podejmowane
działania referatu związane z przyłączaniem się do kanalizacji
sanitarnej, pogłębiania lub budowy kolejnej studni głębinowej na
terenie Brzeska.
Opinia wspólnych komisji:
Komisje pozytywnie zaopiniowały informacje ostanie środowiska na
terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie
Ad. 5.
Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków
i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu październiku 2016 r.
Pism do opinii komisji brak.
Na tym wspólne posiedzenie komisji zostało zakończone.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku

Adam Smołucha
Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
Biuro Rady Miejskiej w Brzesku
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