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Rada Miejska w Brzesku
Komisja Zdrowia, Pomocy Spolecznej i Rodziny

Protok6l nr 6/2019
6 Posiedzenie w dniu 14 czeMca 2019
Obrady rozpoczQto 14 czetwca 2019 o godz. 12:00, a zakohczono o godz. 14:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wziglo udzial 5 czlonk6w.

Obecni:
1. Ewa Chmielarz-Zwawa

2. Maria Kucia
3. Adam KwaSniak

4. Karol Mr6z
5. Adrian Zale6ny
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

Pzed otwarciem posiedzenia Pan Burmist.z Tomasz Latocha p?ekazal informacje
dokonania oprysk6w

-

odnosnie

odkomazania teren6w miejskich. ptzekazal informacig na temat obigtych

teren6w opryskiem oraz kosztu tych oprysk6w.

Radny Pan Adam Kwasniak poruszyl problem dzik6w.

Pan Burmistrz Tomasz Latocha udzielil odpowiedzi odnosnie wystqpien z pismami dotyczqcych
odstzalu dzik6w.
Pdewodniczeca Komisji Pani Maria Kucia wyrazila swoje zadowolenie z dokonanego odkomazania.
Posiedzenie Komisji zdrowia Pomocy spolecznej i Rodziny otworzyla pzewodniczeca Komisji pani

Maria Kucia, kt6ra powitala wszystkich przybylych na posiedzenie komisji jak r6wntez stwierdzila
prawomocnosc obrad. Lista obecnosci stanowi zalqcznik do protokolu
r6wnie2 lista zaproszonych gosci

-

-

Zal. Nr 1. Zalacznik stanowi

Zal. Nr 2.

2. Pzviecie porzadku posiedzenia.

PzewodniczQca Komisji Pani Maria Kucia
jak ni2ej:

prz

edstawila proponowany porzqdek posiedzenia Komisji

1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2.

Ptzyjecie porzEdku posiedzenia.

3.

lnformacja na temat uwag zgloszonych do protokotu z posiedzenia komisji odbytego w dniu

'16

ma.ia 2019 r.

4.

lnformacla na temat opieki medycznej w szkolach

-

realizacja obowiezkowych szczepien dzieci

i mlodziezy z terenu Gminy Brzesko.

5.

lnformacja na temat planowanego wypoczynku dzieci i mlodziezy w okresie wakacji w gminie
Brzesko.

6.

Analiza raportu o stanie Gminy Bzesko.

7.

Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na KomisjQ.

8.

Zamkniecie posiedzenia komis.ii.

Uwag Czlonk6w Komisji brak. PozQdek zostal przyjQty jednoglo6nie - stanowi zalecznik do protokolu

-

Zal. Nr 3.

3. lnformacia na temat uwaq zoloszonvch do Drotokolu z Dosiedzenia komisii odbvtego
w dniu l5 maia 2019 r.
Do protokolu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 14 marca 2019 r. nie wniesiono Zadnych
uwag

-

protokol zostal przyjety.

4. lnformacia na temat opieki medvcznei w szkolach

-

realizacia obowiazkowych szczeDief

dzieci i mlodzie2v z terenu Gminv Brzesko.
Pani dr Malgozata Urbaniak-Ostrykiewicz

-

Naczelna Pielegniarka SP ZOZ Brzesko, pe edstawila

szczeg6towo sprawozdanie z dzialalnosci Gabinet6w Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
za rok szkolny 2018/2019. Om6wila r6wniez problem szczepien ochronnych i konsekwencji zwiqzanych

z nie wykonywaniem szczepien dzieci ptzez rodzic6w oraz realizowanych program6w

dotyczqcych

szczepien ochronnych. Poruszyla r6wnie2 problem oty.losci wsr6d dzieci oraz automatow w szkolach
z kolorowymi napojami. Sprawozdanie stanowi zatqcznik do protokolu

-

Zal. Nr 4.

Pani Radna Ewa Chmielaziwawa zabrala glos informujAc, 2e w szkotach podstawowych zostat
wprowadzony uchwalE temat zdrowej zywosci w sklepikach.
Pan Radny Adam Kwasniak zabral glos, 2e nalezy uswiadomic rodzicow na temat zdrowej zywnosci,
gdy2 dzieci idEc do szkoly robia zakupy w sklepikach. Poruszyl r6wniez problem palenia papieros6w
przez uczni6w.

Pani Radna Ewa Chmielarz-2wawa zaproponowala, aby Biuro Promocji zostalo zaangazowane w
rozpropagowanie szczepien ochronnych.

2

Przewodniczqca Komisji Pani Maria Kucia poprosila r6wniez Dyrektora Pana J6zefa Cierniaka
o zobowiqzanie Dyrektorow plac6wek oswiatowych o rozpropagowanie tematu szczepien ochronnych.
Dyrektor Pan J6zef Cierniak poprosil o podjQcie powyzszego wniosku przez Komisjg.
Pan Radny Adam Kwa5niak zapytal czy szczepienia sq darmowe do 3 lat.

Pani dr Malgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz

-

Naczelna Pielegniarka SP ZOZ Btzesko udzielila

odpowiedzi, kt6re szczepienia sq darmowe.

Pzewodniczaca Komisji Pani Maria Kucia poinformowala, 2e bgdzie podejmowany wniosek
o zabezpieczenie Srodk6w finansowych na szczepienia ochronne.

dr

Malgozata Urbaniak-Ostrykiewicz - Naczelna pielegniarka Sp ZOZ Bzesko
poinformowala, 2e jednym z czynnik'w, kt6ry powinien byc brany pod uwagQ pzy nie dokonywaniu
Pani

szczepiefi ochronnych powinien byc procent umieralnosci,
zakazeniach.

a

mianowicie 750lo umieralnosci pzy

Pani Radna Ewa Chmielarz-2wawa przy podejmowaniu wniosk6w zabrala r6wniez glos odnosnie
szczepien ochronnych i braku wiedzy wsr6d rodzic6w na ten temat.

Pan Radny Ka.ol Mr6z zabtal gtos odnosnie zachorowalnosci dzieci po szczepieniach na autyzm.

Pani Radna Ewa Chmielarz-2wawa odniosla sig do wypowiedzi. poinformowala, 2e jest

za

szczepieniami dzieci, gdy2 widziala badzo duzo dzieci, kt6re nie mialy wykonanych szczepien.

Pan sekretarz Stanislaw sulek pzedstawil informacje ile powiat6w dolqczylo sie do programu
sczepiefi HPV oraz pP.ekazala informacji o wysokosci Srodkow.
Po wysluchaniu przedstawionego sprawozdania i odbytej dyskusji Komisja podjQla nastqpujqce wnioski:

1.

KomisJa wnioskuje

o wprowadzenie w

o

zobowiqzanie Dyrektor6w plac6wek oswiatowych Gminy Brzesko
planie pracy szk6l na rok 201912020 tematyki szczepieh pzeciwko

meningokokom, pneumokokom i HPV. Glosowano: jednoglo6nie.

2.

Komisja wnioskuje

o

rozpropagowanie

pzez Gminq Brzesko wsr6d mieszkanc6w

tematu

szczepien przeciwko meningokokom, pneumokokom i HpV. Glosowano: jednoglosnie.

3.

o

w

Budzecie Gminy Brzesko na ZO2O r. 6rodk6w
finansowych w kwocie 30 tys. zl na szczepienia ochronne. Glosowano: jednoglosnie,
Komisja wnioskuje

zabezpieczenie

3

Bzesko.
Przewodniczqca Komisji Pani Maria Kucia poinformowala, ze komplet dokumentow odnosnie
planowanego wypoczynku dzieci i mlodziezy w okresie wakacji w Gminie Brzesko ka2dy
z Czlonk6w
Komisji otrzymat w wersji elektronicznej.

Przewodniczqca Komisji Pani Maria Kucia oddala glos Dyrektorowi Panu J6zefowi Cierniakowi, kt6ry
przedstawil temat planowanego wypoczynku dzieci i mlodziezy.
Pan Radny Adam Kwa6niak zapytal w kwestii odejscia nauczycieli, ile to bQdzie os6b.

Dyrektor Pan J6zefCierniak udzielil odpowiedzi informujqc, ze niestety bqdzie to liczba 42 nauczycieli.
Pani Radna Ewa chmielarz-2wawa zapytala jakiej profesji sE nauczyciete, kt6rzy bedE musieti odejs6.

Dyrektor Pan J6zef cierniak poinformowal, ze bgdE to r6zni specjalisci, gdyz braklo jednej klasy.
Poinformowal, 2e byly r6wniez prowadzone rozmowy ze starostwem powiatowym w kwestii przyiec
nauczycieli do pracy w szko.lach Srednich.

wsr6d czlonkow Komisji wywiqzala siq dyskusja na temat wszawjcy w szkolach i problemow za tym
idqcych .lak r6wniez Swiadczen 500+.

Komisja po zapoznaniu sie pzyiela do wiadomosci informacjg na temat planowanego
wypoczynku dzieci i mlodzie2y w okresie wakacji w Gminie Brzesko.

6. Analiza raportu o stanie Gminv

Bzesko.

Przewodniczqca Komisji Pani Maria Kucia oddata glos Sekretazowi Gminy panu Stanislawowi
Sulkowi.

Sekretarz Gminy Pan Stanislaw Sulek przedstawil i om6wil skr6towo raport o stanie Gminy oraz
poinformowal, 2e raport bedzie przedstawiany na sesji Rady Miejskiej w Brzesku.

Komisja po zapoznaniu sie pzyjela do wiadomosci raport o stanie Gminy Brzesko.

7. Analiza pism skierowanvch do rozpatlzenia na Komisie

.

pismo w sprawie informacji na temat wykorzystania dotacji i programow unijnych

ZastQpca Dyrektora Pan Rafal Najdala przedstawil szczegolowo przygotowane informacje j udzielil
wyJasnien. Poinformowal na jakie zadania i w jakim zakresie inwestycyjnym zlozone sq wnioski.

Przedstawil informacje odnosnie konferencji w jakie.i bral udzial,

a

mianowicie ,,Rozw6j lokalny"

-

fundusze norweskie oraz o jakie Srodki na rozwoj miasta i w jaki spos6b moze stara6 siq Urzqd.
Poinformowal o przygotowywanej ankiecie w zwiEzku
w rozpropagowaniu jej. Pzedstawiona informacja

z powy2szym programem i poprosil o
stanowi zalqcznik do protokolu - Zal. N.5

pomoc

Pani Radna Ewa Chmielarz-2wawa zapytala odnosnie montazu instalacji odnawialnych 2r6del

i

pomocy dla mieszkaric6w

w tym temacie oraz w sprawie Programu

,,Posilek

w domu i szkole"

w miejscowosci Mokzyska.

Zastepca Dyrektora Pan Rafal Naidala udzielil wyjasniefr w temacie finasowania wymiany instalacji
odnawialnych 2r6del.

Pan Radny Adam KwaSniak zadal pytanie odnosnie prac przy cmentazu wojennym dotyczqce prac
jakie bedq tam wykonywane.

Pracownik Urzedu Miejskiego Pani Beata Pajor udzielila wyja6nieh co do zabezpieczonej kwoty
w bud2ecie i prac .iakie bedq wykonywane. Przedstawila r6wniez sytuacjQ czyli zniszcze ia jakie sq na
cmentarzu wojennym.

Komisja po zapoznaniu sie z przedstawionq informaclq przyjqla do wiadomosci informacje na temat
wykotzystania dotacji i program6w unlnych.

o
o

Komisja zapoznala siq i przyiqla do wiadomo6ci rezoluciq w sprawie walki ze smogiem,
Komisja zapoznala siq iprzyiqla do wiadomo6ci Deklaraciq Nr 1/2019 Sejmiku Wojew6dztwa

Malopolskiego z dnia 29.04.2079 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii
,,LGB7' do wsp6lnot samorzEdowych,

.

Komisja zapoznala sie i przyiela do wiadomoici pismo w sprawie obni2enia czynszu lokalu
usiugowego znajdujqcego

siQ na

Pl. Zwirki iWigury 7 w Brzesku.

Pzewodniczqca Komisji Pani Maria Kucia pzeszla do przedstawienia uchwal do zaopiniowania
pzez komisje.
Komisja pozytywnie jednoglo6nie zaopiniowano projekty uchwal:

.
.

w sprawie wzoru wniosku o wyplatQ dodatku energetycznego, Glosowano: jednoglosnie,

w sprawie powolania zespolu do pzedstawienia opinii o

kandydatach na lawnik6w,

Glosowano: jednoglo6nie,

.

w sprawie zmiany uchwaly Nr Vll/64/2019 Rady miejskiej w Bzesku z dnia 24.04.2019 t

w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

5

przestrzennego obszaru

w Gminie

Brzesko

o nazwie

,,Brzesko

- Granice", Glosowano:

jednogloSnie
8. Zamkniecie posiedzenia komisii.

Po wyczerpaniu porzqdku obrad Komisji Przewodniczqca Pani Maria Kucia zamkngla
posiedzenie i podzigkowal za udzial i dyskusjg.
(Pelna dyskusja Komisji

- plyta GD stanowi

zalqcznik w dokumentacji Komisji - Zal. Nr 6)

Przewodniczqca Komisji Zdrowia
Pomocy Spolecznej i Rodziny Rady Miejskiejw Bzesku
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