Protokół Nr 1/2017
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w
Brzesku odbytego w dniu 23 stycznia 2017 roku w godzinach 11:00 – 13.00

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Przewodniczący Komisji Radny Adam Smołucha.
2. Radna Barbara Borowiecka
3. Radna Maria Kucia
4. Radna Anna Lubowiecka
5. Radny Grzegorz Kolbusz
6. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa
Nieobecny Radny Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk
Osoby obecne na posiedzeniu komisji:
Dyrektor MOPS w Brzesku wz. Pani Ludmiła Kochańska
Wiceprzewodnicząca Komisji radna Ewa Chmielarz – Żwawa otworzyła posiedzenie
komisji i przedstawiła porządek obrad komisji. Powitała wszystkich przybyłych na
posiedzenie komisji według załączonej listy obecności i przedstawiła proponowany
projekt porządku posiedzenia komisji – uwag do porządku brak , porządek został
przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał.
3. Wizja lokalna komisji w noclegowni.
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Ad.1. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017.
Wiceprzewodnicząca Komisji radna Ewa Chmielarz – Żwawa

przedstawiła wg.

załącznika

Brak

do

protokołu

propozycje

planu

pracy

komisji.

uwag

do

przedstawionego planu pracy komisji.
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na rok 2017.

Ad.2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał.
W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z pismami:
1) Rady Pedagogicznej oraz pracowników PSP w Sterkowcu – stanowisko w
sprawie przywrócenia ośmioklasowej szkoły podstawowej i przyjęła pismo do
wiadomości;
Radna Maria Kucia zwróciła uwagę na fakt , że w chwili obecnej w SP w Sterkowcu
w klasie szóstej uczy się 3 dzieci.
Wiceprzewodnicząca Komisji radna Ewa Chmielarz – Żwawa przypomniała, że
założeniem reformy oświaty było to, by wszystkie szkoły podstawowe stały się
szkołami ośmioklasowymi i sama również jest za tym. Radna przypomniała czasy
kiedy było budowane Gimnazjum w Jadownikach, gimnazjum winno zostać
wybudowane w Mokrzyskach i wówczas nie byłoby problemu z zapełnieniem szkoły.
Radna Barbara Borowiecka uważa, że jedynym problemem w chwili obecnej jest brak
dzieci. Uważa, że reforma jest na pierwszym miejscu ale decyzja o lokalizacji dzieci w
danej szkole jest kwestią i odpowiedzialnością danego rodzica.
Radna Anna Lubowiecka – dodała, wybór pozostawiany jest rodzicom gdzie dzieci
mają chodzić do szkoły.
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W

krótkiej

dyskusji

zwrócono

uwagę

na

temat

potrzeby

wprowadzenia

dwuzmianowości w szkołach podstawowych od nowego roku szkolnego oraz
nauczania przedmiotów ścisłych takich jak chemia i fizyka, pracy powołanego zespołu
ds. reformy oświatowej w Gminie Brzesko.
2) komisja zapoznała się z Wnioskiem Rady Pedagogicznej PG nr 2 w Brzesku o
włączenie gimnazjum do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku z dniem 1
września 2017 r. i przyjęła pisma do wiadomości;
3) komisja zapoznała się z w Wnioskiem UTW w Brzesku dot. propozycji nazewnictwa
ulic w Brzesku- komisja pozytywnie opiniuje i popiera powyższy wniosek.
Ponadto w krótkiej dyskusji omówiono temat brudnej wody na basenie.
Ad.3. Wizja lokalna komisji w noclegowni.
Komisja

udała

się

na

wizje

lokalna

do

brzeskiej

noclegowni.

Po noclegowni oprowadziła komisję Pracownik MOPS w Brzesku Pani Ludmiła
Kochańska.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
(Pełna dyskusja członków komisji znajduje się na płycie CD,
która znajduje się w aktach komisji.)

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy
Społecznej i Rodziny RM w Brzesku
…………………………………………………………..
mgr Ewa Chmielarz –Żwawa
Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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