Protokół Nr 4/2018
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 roku w godzinach
12:00 – 14.45 w I - szej części w budynku Domu Senior Plus przy ul.
Okocimskiej w Brzesku w II - giej części w Sali posiedzeń UM w Brzesku ul.
Głowackiego 51.
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Przewodniczący Komisji Radny Grzegorz Kolbusz
2. Radna Barbara Borowiecka
3. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa
4. Radna Maria Kucia
5. Radna Anna Lubowiecka
6. Radny Adam Smołucha
Nieobecni Radny Krzysztof Ojczyk, Radna Ewa Chmielarz – Żwawa
Osoby zaproszone - obecne na posiedzeniu komisji:
 Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło;
 Sekretarz Stanisław Sułek;
 Obecna na wizji lokalnej Dyrektor Domu Dziecka w Jasieniu

Anna

Chwalibińska
Przewodniczący Komisji Zdrowia Radny Grzegorz Kolbusz otworzył
posiedzenie komisji, powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie zaproszonych
gości według załączonej listy obecności i przedstawił proponowany projekt
porządku posiedzenia komisji. Porządek został posiedzenia komisji został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1.
2.
3.
4.

Wizja lokalna – Dom Dziecka w Jasieniu.
Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2017r.
Przyjęcie protokołu z dnia 26 marca 2018r.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Wizja lokalna – Dom Dziecka w Jasieniu.
Komisja udała się na wizję lokalną do Domu Dziecka w Jasieniu.

Dyrektor Domu Dziecka w Jasieniu Pani Anna Chwalibińska oprowadziła
komisję po ośrodku, przedstawiła jakie działania i remonty prowadzone są w
ośrodku, ilość przebywających dzieci, wiek dzieci, skąd dzieci pochodzą,
prowadzone działania wychowawcze i profilaktyczno- zdrowotne względem
wychowanków. Pani dyrektor opowiedziała komisji do jakich szkół wychowankowie
uczęszczają , jak wygląda opieka lekarska, pomoc psychologiczna nad dziećmi.
Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą – wnioskiem do komisji, ponieważ droga
która przebiega koło budynku DD jest bardzo ruchliwa i dla bezpieczeństwa
dzieci zawnioskowała o zamontowanie progów zwalniających przed i za budynkiem
DD, prosi by komisja poparła jej wniosek.
Komisja jednogłośnie poparła prośbę Pani Dyrektor i podjęła wniosek i opinię
o treści:
1. Po przeprowadzonej wizji lokalnej w Domu Dziecka w Jasieniu oraz na
wniosek Pani Dyrektor placówki komisja widzi konieczność zamontowania
progów zwalniających na drodze głównej przylegającej do budynku Domu
Dziecka. Głosowano jednogłośnie
2. Komisja bardzo wysoko ocenia zaangażowanie i pracę Pani Dyrektor Domu
Dziecka w Jasieniu oraz pracowników tej placówki w jej prowadzeniu.
Głosowano jednogłośnie

Ad.2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2017r.
Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło dokonała omówienia
sprawozdania z funkcjonowania MOPS w Brzesku za rok 2017 –
sprawozdanie radni otrzymali w wersji elektronicznej.

pisemne

W dyskusji poruszono:
 Sposobu realizacji nowego zadania jakim jest zapowiadane 300 złotych
jako wyprawka szkolna dla każdego dziecka;
 Propozycji podwyższenia rent socjalnych dla osób niepełnosprawnych;
 Osobowego zarządzania i prowadzenia Domu Seniora Senior Plus.
Na wszystkie zapytania członków komisji odpowiedziała Dyrektor MOPS.
Po krótkiej dyskusji opinia komisji:

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Pania Dyrektor MOPS
sprawozdanie z działalności ośrodka w roku 2017. Głosowano jednogłośnie.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z dnia 26 marca 2018r.
Przewodniczący

komisji

Radny

Grzegorz

Kolbusz poinformował, że

protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 26.03.2018 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 26 marca 2018 roku został przyjęty pozytywnie, jednogłośnie.
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski :
Przybyły na posiedzenie komisji Sekretarz Stanisław Sułek omówił projekt
uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania , ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; - wg.
załącznika do protokołu komisji.
Przewodniczący komisji zapytał o głosy członków komisji w sprawie
przedstawionego projektu uchwały?:
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na
stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych; głosowano jednogłośnie
W dalszej dyskusji komisja odniosła się do tematu przeniesienia jadłodajni
Caritas do nowego lokalu przy ul. Piłsudskiego w Brzesku , jego wyposażenia ,
przygotowania kosztorysu wielkości kosztów adaptacji nowego lokalu na potrzeby
jadłodajni. Komisja zwróciła się z prośbą by w terminie do 30 czerwca br.
przygotować kosztorys kosztów remontu nowego lokalu.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący komisji radny Grzegorz
Kolbusz podziękował komisji za udział i dyskusję następnie zamknął obrady
komisji.

Na tym protokół zakończono.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Grzegorz Kolbusz

Protokołowała:
Inspektor BRM w Brzesku
Marta Kółkowska
Pełna dyskusja komisji znajduje się na płycie CD – stanowi załącznik
w aktach komisji.

