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Rada Miejska w Brzesku
Komisja Zdrowia, Pomocy Spotecznej i Rodziny

Protok6l nr 512019
5 Posiedzenie w dniu l6 maja2019
Obrady rozpoczgto 16 maja 2019 o godz.12.00, azakohczono o godz. 14:20 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wziglo :udzial5 czlonk6w.
Obecni:

l. Ewa Chmielarz-Zwawa
2. Maia Kucia
3. Adam KwaSniak
4. Karol Mr6z
5. Adrian Zalefiny

1. ZastgpcaBurmistrza GrzegorzBrach;
2. Pracownik MOPS - Ludmila Kochariska;
3. Pracownik PUP Kierownik Dzialu AktywizacjiZawodowej
4. Koordynator Renata Pabian;
5. Skarbnik Celina tr anocha.

Ad

1.

Brzesku Marta Smoleri;

otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

Posiedzenie Komisji otworzyla Przewodnicz4ca Komisji Pani Maria Kucia, kt6ra powitala
wszystkich przybylych na posiedzenie komisji jak r6wnie2 stwierdzila prawomocnoS6 obrad.
Lista obecnoSci stanowi zal1cznik do protokolu - ZaL Nr l. Zal4cznik itanowi r6wnie2 lista
zaproszonych goSci - Zal.Nr 2.

Ad. 2. Prryjgcie porz4dku posiedzenia.

PrzewodniczqcaKomisji Pani Maria Kucia przedstawila proponowany porz4dek posiedzenia
Komisji . Zaproponowala zmiang w porz4dku posiedzenia komisji, wprowadzenie pkt. 3
Przyjgcie protokolu z posiedzenia komisji odbytego w dniu l2 kwietnia 2019 r.- Czlonkowie
komisji przyjgli jednogloSnie porzqdek posiedzeni a ze zmianami.

l.

2.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
Przyjgcie porz4dku posiedzenia.

ll

3.

Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia komisji odbytego
w dniu 12 kwietnia 2019 r.
4. ocena zasob6w pomocy spolecznej zarok 2018 dla Gminy Brzesko.
5. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz
dzialaniach podejmowanych przez Powiatowy lJrzqd pracy w celu lagodzenia jego
skutk6w.
6. Analiza sprawozdahzdzialalno6ci MOK i PiMBP w Brzesku zarok2Ql8.
7 . Sprawozdanie z realizacji zadart Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania
problem6w Alkoholowych orazPrzeciwdzialania Narkomanii w Gminie Brzesko za
rok 20l8.Formy wsparcia i rozwiazywania problem6w zwiqzanych z nadulywaniem
napoj6w alkoholowy ch oraz narkotyk6w. DzialalnoS6 Gminnej Komisj i ds.
Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych.
8. Sprawozdanie z dzialalnosci Stowarzyszeri Sportowych za rok 2018.
9. Analiza Sprawozdania z wykonania Budzetu Gminy Brzesko za20l8 rok.
10. Analiza stanu gospodarki odpadami zarok20l8.
I l. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisjg.

Ad.3. Informacja na temat uwag zgloszonych do protokolu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 12 kwietnia2Dlg r.

Do protokoluz posiedzenia Komisji odbytego w dniu 12 kwietnia 2019 r. nie wniesiono
Zadnych uwag

-

protok6l zostal przyjEty.

Ad.4. ocena zasob6w pomocy spolecznej za rok 2018 dla Gminy Brzesko.
Przewodniczqca komisji Maria Kucia podzigkowala Pani Dyrektor MOPS w Brzesku za
przygotowanie obszernego sprawozdania na temat zasob6w pomocy spolecznej dla Gminy
Brzesko w roku 2018. (informacja znajduje sig w aktach BR).
Radna Ewa Chmielarz - Zwawa zadala pytanie dot. iloSci wolnych miejsc w zlobkach na
terenie Miasta Brzeska oraz faktycznego zapotrzebowania rodzic6w w tym zakresie.

Pani Ludmila Kochariska pracownik MOPS odpowiedziala, 2e dane przedstawione w
informacji s4 pozyskiwane z centralnego systemu informacji i takie informacje MOpS

pozyskal.

Radna Ewa Chmi elarz

-

Zwawa dalej odniosla sig do przedloaonego sprawozdania tym razem
dot. pomocy udzielanej Seniorom w Gminie Brzesko. Zwr6cila uwagg, Ze od dw6ch lat
funkcjonuje w Brzesku Dzienny Dom Seniora, dzialaj4r6wnie2 inne instlucje maj4cej na celu
pomoc seniorom, a w sprawozdaniu jest wykazana zerowa dzialalnoS6, dlaczego?. Ponadto
radna zwr6cila uwagg i jednoczeSnie zapytala z czego to wynika, 2e mamy bardzo duzo kobiet
w wieku produkcyjnyn bezrobotnych.
Pani Ludmila Kochariska odpowiedziala,Zebierze sig to st4d iz wigkszoSd tych danych dotyczy
rodzin wielodzietnych , gdzie matki nigdy nie pracowaly.
Na zakoticzenie dyskusji Przewodnicz4cakomisji Maria Kucia podzigkowala Pani Kochariskiej

za przedstawienie informacji.
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Ad.5. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz
dzialaniach podejmowanych przez Powiatowy lJrzqd Pracy w celu lagodzenia jego
skutk6w.
Sprawozdanie pisemne radni otrzymali w materialach na posiedzenie komisji. Sprawozdanie
PUP znajduje sig w aktach komisji.
Radny Adam KwaSniak zadal pylanie dot. liczby os6b bezrobotnych w Gminie Brzesko.

Na zapytanie radnego odpowiedzi udzielila Pani Marta Smoleri pracownik PUP w Brzesku,
kt6ra przedstawila liczbg os6b bezrobotnych z Miasta Brzeska orazliczbg os6b bezrobotnych
z terenu Gminy.
W dyskusji czlonkowie komisji zadawali pytania dot. odmowy Swiadczenia pracy przezosoby
bezrobotne i co sig z tym wi42e. Analizowano r6wnie2 zapotrzebowanie PUP na konkretne
zawody, spadku liczby os6b bezrobotnych.
Nastgpnie glos zabrala przybyla na posiedzenie komisji Pani M.W. - Mieszkanka Brzeska,
przedsigbiorca Swiadcz4ca uslugi opiekuricze dla ludzi starszych, chorych i potrzebuj4cych
opieki. Pani Magdalena zwrocila uwagg na fakt slabego rozpowszechnienia informacji na
temat realizacji programu dla os6b starszych Tele Aniol. Ponadto przedstawila temat dot.
zglaszania sig coraz wigkszej liczby os6b potrzebuj4cych opieki nawet na24 godziny w ciqgu
doby. Sama Swiadczy tak4 opiekg , jest na to bardzo duZe zapotrzebowanie i nale2y zrobic
wszystko by takich opiekunek bylo jak najwigcej, nalely nagloSnid temat by kolejne firmy sig
otwieraly na terenie Gminy Brzesko.
W dyskusji ZastEpcaBurmistrza GrzegorzBrach przedstawil mozliwoSci pozyskania Srodk6w
zLGD narozpoczgcie takiej dzialalnoSci. Bgdq oglaszane kolejne nabory, naleay te informacje
j ak naj szerzej rozpropagowa6.

W dalszej dyskusji komisja odniosla sig do kwestii wypelniania wniosk6w o dotacjg oraz
otwierania nowych firm opiekuriczych. Odniesiono sig r6wniez do sposobu sprawowania
opieki nad osobami w podeszlym wieku, chorymi. Wystgpuje bardzo duae zapotrzebowanie na
Swiadczenie opieki r6wnie2 dla os6b samotnych potrzebuj4cych niejednokrotnie samej
rozmowy z drugim czlowiekiem.

Radna Maria Kucia przypomniala, 2e jest r6wnie2 mo2liwoS6 uzyskania takiej opieki
dlugoterminowej w sP zoz w Brzesku , bo takie uslugi sq tam swiadczone.

W dalszej dyskusji om6wiono temat sprawowania opieki nad ludZmi starszymi , chorymi
potrzebuj4cymi opieki i potrzeb w tym zakresie.

Ad. 7.

Sprawozdanie

z realuacji zadafi

,

Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwi4zywania problemriw Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie
rok 2018.Formy wsparcia i rozwiaz.ywania problem6w mviqzanych z
nadu2ywaniem napoj6w alkoholowych oraz narkotyk6w. DzialalnoS6 Gminnej Komisji
ds. Rozrvi4rywania Problem6w Alkoholowych.

Brzesko zL
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Pisemne sprawozdanie radni otrzymali w materialach na posiedzenie komisji.

Koordynator Renata Pabian om6wila sprawozdanie jw. w dyskusji czlonkowie komisji
zadawali pytania dot. dzialalnoSci Gminnej Komisji Alkoholowej. Komisja zapoznala sig z
zestawieniem iloSci os6b skierowanych na leczenie odwykowe. W ka2dym przypadku taka
osoba uzaleZniona musi wyrazic chgi i zgodg na leczenie.
Radna Maria Kucia zapytalajaki wplyw ma ograniczenie sprzedazy alkoholu w godzinach
nocnych najego sprzedal i spozycie. Ponadto radna zapyiala dlaczego w roku 2018 zostalo
przeprowadzone tak malo kontroli punkt6w sprzedajEcych alkohol?.

Koordynator Renata Pabian - odpowiedziala, 2e Zaden sklep z tego powodu nie zostal
zamknigty, zostalo cofnigte zezwolenie nasprzedalnapoj6w alkoholowych dla jednego sklepu
PSS i Lewiatan. W roku 2018 zostalo przeprowadzonych tak znikoma iloSi kontroli punkt6w
alkoholowych poniewaz ustawa wymusila zmiang przepis6w obowi4zuj4cych w tym iakresie.

W

dyskusji nad sprawozdaniem odniesiono sig r6wnie2 do pracy Gminnej Komisji
Alkoholowej , szkoleri komisji , potrzeby opracowania gminnego programu skutecznoSci
prowadzonych dzialah, ilo5ci spozywanego alkoholu i ograniczenia liczby os6b nieletnich
spo2ywaj4cych alkohol, przekazywania wiedzy osobom tzalehnionym o mo2liwoSciach i
specjalistachkt6rzy mogE pom6c tym osobom.

Po dyskusji opinia komisji:

Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie zrealizacji zadah Gminnego Programu profilaktyki
i Rozwiazywania problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie
Brzesko zarok2018.

Ad. 11. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisjg.

W oczekiwaniu na przybycie Dyrektora MOK komisja przystqpila do om6wienia

spraw

bie24cych.
ZastEpca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach objaSnil pisma i projekty uchwal skierowane do

komisji.

l.

Pozytywnie jednoglosnie zaopiniowano projekty uchwal w sprawach

1) Przejgcia od GDKiA zadaniapublicznego zarz}dzania drogq krajow4;
2) Przejgcia od GDKiA zadaniapublicznego zarzqdzania drog4 krajow4

3)
2.

( przebudowa skrzy2owania) ;
Zmiany nazwy czgsci ulicy,, Ludowej" na ul. ,,Ojca Franciszka Wody,, w
Mokrzyskach.

Komisja zapoznala sig z pismem Dyrektora BoSiR w Brzesku o utworzeniu
dodatkowych stref platnego parkowania. Radny Adam Kwasniak poruszyl temat
parkowania na ul. Ogrodowej. Radny stwierdzil, 2e skoro mieszkaricy Centrum Miasta
sq zmuszeni placii zaparkingto r6wniez mieszkaricy Osiedla Ogrodowa winni za
parking placii.
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3.

Komisja przyjElado wiadomoSci pismo Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Brzesku dot.
wsp6lfinansowania z Gmin4 Brzesko wyposazenia plac6w zabaw.

4.

Komisja przyjglado wiadomoSci pismo Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Brzesku dot.
doplaty Gminy Brzesko do cen wody dla mieszkaric6w dw6ch budynkow
wielorodzinnych w Brzesku.

4d.6. Analiza sprawozdafiz dzialalnoSci MOK i PiMBP w Brzesku za rok20lg.

i

Przewodnicz4ca komisji Maria Kucia podzigkowala Pani Dyrektor MOK Biblioteki
za
przedstawienie komisji obszernego sprawozdania z dzialalnoSci obu plac6wek .
Cies zy jq , Ze
taka du2a ilos6 dzieci korzysta z organizowanych tam zajg(, kulturalnych.

W dyskusji dyrektor PiMBP zwrocila uwagg na potrzebg zamontowania klimatyzacji w
budynku RCKB w Brzesku, szczegolnie duzej Sali oraz pilnej potrzeby zamontowania
3
okien w pomieszczeniachw Dziale dla Doroslych.
Wniosek i opinia komisji:

l.
2.

Pozytywnie zaopiniowano sprawozdaniazdzialalnoSci MOK oraz piMBp w Brzesku
za rok 201 8. Glosowano jednogloSnie
Komisja wnioskuje do BurmistrzaBrzeska o zamontowanie klimatyzacji w budynku
RCKB w Brzesku w pomieszczeniach wskazanych przezDyrekcjg Bibiioteki oraz
3 okien w Dziale dla Doroslych. Grosowano jednoglosnie

Ad. 8. sprawozdanie zdzialalnosci Stowarryszeri Sportowych

zt

rok2Olg.

Sprawozdanie radni otrzymali w materialach na posiedzenie komisji. Dyrektor JozefCierniak
om6wil sprawozdanie jw. przedstawil komisji jak przebiegaly kontrole wydatkowania Srodk6w

finansowych przez stowarzyszenia sportowe
wykorzystywane.

w taki spos6b

opinia komisji: Komisja zapoznala sig ze sprawozdaniem z
Sportowych za rok 2018 i przyjglado wiadomoSci.

UV byly racjonalnie

dzialalnoSci Stowarzyszeh

Ad.l0.Analiza stanu Gospodarki Odpadami za rok20lg.
Dyrektor Danuta Zigba przedstawila komisji jakie dzialania prowadzil Wydzial w zakresie
kontroli zlolonych deklaracji za odbior odpad6w komunalnyih orurjakie s4 planowane w
najblilszym czasie kontrole w tym, zakresie min. kontrola nie zamieszkalych mieszkari w

budynkach wielorodzinnych. CaLy czas dzialania kontrolne sq przez vrrydziet| prowadzone w
zakresie wyszukiwania os6b kt6re do chwili obecnej nie zlolyly deklaracji.

5lStr{}nil

Radny Adam KwaSniak poruszyl problem dot. wystawianych koszy na Smieci przy ul.
Glowackiego. Kosze ci4gle stoj4 na chodniku, nie s4 w og6le chowane , a w okresie letnim po
prostu smierdz4. Radny poprosil o sprawdzenie i rozwiqzanie tego problemu.

Opinia komisji: Komisja zapoznala sig ze sprawozdaniem na temat stanu

gospodarki

odpadami w Gminie Brzesko zarok20l8.

Ad.9. Analiza Sprawozdaniazwykonania Bud2etu Gminy Brzesko za 2018 rok.

Skarbnik Celina l-anocha - om6wila sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy Brzesko za
rok 2018. Sprawozdanie znajduje sig w aktach BR.
Pytari radnych do sprawozdania brak.

Opinia komisji: Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy
Brzesko zarok 2018. Glosowano 4 zar0 przeciw, I wstrzymujAcy

Po wyczerpaniu porz4dku obrad Komisji Przewodnicz4ca Komisji
zamkngla posiedzenie i podzigkowala zaudzial i dyskusjg.
(Pelna dyskusja Komisji

Pani Maria Kucia

- plyta CD stanowi zalqczntk w dokumentacji Komisji

)

Przewodni czqca Komisj i
Rada Miejska w Brzesku

J'lr(

Maria Kircia

Przygotowal(a) : Inspektor Marta K6lkowska

Przygotowano pzy pomocy programu esesja.pl
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