
Protokół Nr 34/2010

Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w 

dniu 26 marca   2010 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności.

Przewodnicząca  komisji  powitała  zebranych  i  przedstawiła  proponowany  projekt  porządku 

posiedzenia  komisji.  Przedstawiony  projekt  porządku  posiedzenia  komisji  ze  zmianami   został 

przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji .

2. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  Programu  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Gminie Brzesko na lata 2010- 2013.

3. Informacja nt. wieloletniego rozwoju budownictwa komunalnego oraz kierunków ładu 

przestrzennego w Gminie Brzesko .

4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów zielonych .

5. Analiza realizacji wniosków komisji za  okres 2009 r.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1.  Protokół  z  posiedzenia  komisji  odbytego  w  dniu  24  lutego  2010  roku  został  przyjęty 

jednogłośnie .

Ad.2. P.o. Dyrektora MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka - Paryło objaśniła komisji wg. załącznika 

do protokołu  projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w Gminie Brzesko na lata 2010- 2013.

Cel  główny  programu to  stworzenie  jednolitego,  profesjonalnego  systemu interwencji,  ochrony i 

wsparcia  dla  osób  zagrożonych  bądź  uwikłanych  w  zjawisko  przemocy.  Program  nawiązuje  do 

„Strategii  Polityki  Prorodzinnej  i  Społecznej  dla  Gminy  Brzesko  na  lata  2009-2013”  wspiera 

zaplanowane w niej działania. Adresatami programu są:                                                                            

1. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy,

2. Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy,

3.  Przedstawiciele  instytucji  i  służb pracujących z  osobami i  rodzinami  zagrożonymi 

bądź  dotkniętymi  przemocą  m.in.  pracownicy  socjalni,  policjanci,  nauczyciele  i 



pedagodzy  szkolni,  pracownicy  służby  zdrowia,  członkowie  Miejskiej  Komisji   ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dyskusji członkowie komisji omówili:

 Propozycje  dot.  Powołanie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  Spraw  Przeciwdziałania 

Przemocy.  Zespół  będzie  składał  się  z  pracowników  socjalnych,  Pełnomocnika  d/s 

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  przedstawiciela  Policji,  kuratora  sądowego, 

prawnika psychologa, przedstawiciela Służby Zdrowia, pedagogów szkolnych, przedstawiciela 

Caritas.  

 Wykorzystanie istniejącego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dla Osób Uzależnionych i 

Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie, zwiększenie ilości godzin pracy  oraz 

rozbudowa  o  działalność  kolejnych  specjalistów  w  celu  wsparcia  prawnego  , 

psychologicznego, socjalnego ofiar przemocy, działań korekcyjno-edukacyjnych oraz wsparcia 

psychologicznego  sprawców  przemocy.  Udzielania  wsparcia  psychologicznego.  

Zadaniem punktu jest :

 udzielenie wsparcia prawnego,

 gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy 

osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

 gromadzenie i udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach realizujących programy 

w  zakresie  rozładowywania  napięcia,  radzenia  sobie  ze  stresem  oraz   rozwiązywania 

konfliktów,

 praca socjalna 

  Punkt będzie działał 2-3 razy w tygodniu przez minimum 2h dziennie, również po     godzinach 

pracy Ośrodka Pomocy Społecznej/, dyżurować będą w nim  kuratorzy, pracownicy socjalni 

MOPS .  

Radna Mieczysława Klimek zapytała czy  przedstawiciele  policji  są niezbędni   w składzie Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy.

Tak Pani dyrektor MOPS jak i Pan Sekretarz  uznali , że przedstawiciele policji winni  wchodzić w skład 

takiego  Zespołu  ,  gdyż  Policja  cieszy  się  zaufaniem  społecznym  mieszkańców  i  jest  dobrze 

postrzegana, a niejednokrotnie rozmowy z klientami  Ośrodka są bardzo  trudne.

Radna Maria  Kucia zaproponowała zmianę zapisu aby w Przygotowaniu i  udostępnianiu broszur, 

plakatów i ulotek informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania 
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przemocy w rodzinie, oraz o samym zjawisku przemocy brali udział oprócz wymienionych w tabeli 

realizatorów również Przewodniczący Zarządów Osiedli  ,natomiast w edukacji dzieci i młodzieży w 

zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją partnerami były  nie tylko szkoły i  kuratorzy 

ale również organizacje pozarządowe .

Członkowie komisji pozytywnie przychylili się do propozycji zmian zaproponowanych przez radną 
Marię Kucia.

Ponadto  w  dyskusji   radna  Mieczysława  Klimek zwróciła  uwagę  na  potrzebę  umieszczenia  we 

wszystkich  placówkach  szkolnych   numerów  telefonów   o  Ośrodkach  w  których  można  uzyskać 

pomoc w razie jakiekolwiek przemocy , jest to bardzo ważne .

Radna  Apolonia  Warzecha zapytała   w  temacie  aktualizacji  przedmiotowego  programu   ,  oraz 

wielkości środków budżetowych przeznaczonych na jego realizację.

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka- Paryło odpowiedziała, realizatorami programu są:

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Brzesku,  Zespół  Interdyscyplinarny  ds. 

Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  Punkt  Informacyjno-Konsultacyjny  dla  Osób 

Uzależnionych i Współuzależnionych i Ofiar Przemocy, Hostel Dla Kobiet Ofiar Przemocy.

Partnerami programu są:

Burmistrz  Brzeska,  Pełnomocnik  ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Komeda 

Powiatowa  Policji,  Placówki  Opieki  Zdrowotnej,  Placówki  Oświatowe,  Parafie,  Sołtysi, 

Organizacje pozarządowe, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Prognozowane  efekty to :  Zwiększenie dostępności  pomocy dla ofiar  przemocy, spadek 

liczby  przypadków  przemocy  w  rodzinie,  w  tym  spadek  liczby  rodzin,  w  których 

podejmowano interwencje wielokrotnie, pogłębienie wiedzy społeczności lokalnej na temat 

zjawiska przemocy domowej, profilaktyka.

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudzień 2013.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie na lata 2010 do 2013 są środki własne Gminy w tym wpływy z opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dotacja Wojewody Małopolskiego
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Po dyskusji komisja jednogłośnie wyraziła opinię:

Pozytywnie , z poprawkami zawartymi w protokole  zaopiniowała komisja projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brzesko na lata 2010-

2013 .Głosowano jednogłośnie

Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha  przedstawiła komisji odpowiedź Pani dyrektor MOPS na 

zadane pytania przez członków  komisji w czasie poprzedniego posiedzenia  komisji a dot. pomocy 

rodzinom w których jeden z rodziców przebywa w zakładzie karnym. 

Radny Adam Smołucha nawiązał do treści powyższej odpowiedzi z której jednoznacznie wynika, iż 

Pani dyrektor MOPS uważa, że  problem ten występuje w naszej gminie marginalnie  bo są to tylko 2 

rodziny z małymi dziećmi. Nie będzie polemizował z odpowiedzią Pani dyrektor , ale zwraca  uwagę iż 

na poprzednim posiedzeniu Dyrektor MOPS  nie miała świadomości o wielkości skali problemu  w 

naszej gminie  , a już od samego początku te rodziny winny zostać objęte przez MOPS nie tylko opieką 

finansową ale również   pomocą psychologiczną  lub nawet innego specjalisty. Radny sądzi, że po 

poruszeniu tego problemu działalność MOPS będzie  również z uwrażliwieniem na ten problem .

Dyrektor MOPS odpowiedziała, iż nie widzi żadnego  problemu aby również te rodziny w których 

występuje taki problem  były objęte  dodatkowa opieką psychologa czy tez innego specjalisty.Jeśli 

jest taka potrzeba i jeśli sobie tego życzą. Na poprzedniej komisji nie znała skali  tej pomocy co może 

tylko znaczyć o niskiej skali tego zjawiska na terenie gminy Brzesko. Na ostatniej sesji w dniu 3 marca 

br. przyznała się do tego faktu, uzupełniła wiedze w tym zakresie i stwierdziła ,że są to 2 rodziny z 

małoletnimi dziećmi. Tej rodzinie o której wspomniano na poprzedniej komisji  pomoc społeczna jest 

udzielana od wielu lat. Jeszcze przed faktem jak ojciec tej rodziny  został umieszczony w zakładzie 
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karnym ,  była  to  rodzina  problemowa  pod  nadzorem której  pomoc  była  świadczona  non  stop. 

Faktycznie są tam małoletnie dzieci i to co jako Ośrodek  możemy z naszego zakresu to to czynimy . 

Radny Adam Smołucha-  uważa ,że to pani dyrektor jako specjalista w tej dziedzinie pomocy  winna 

powiedzieć nam jako członkom komisji  jaka forma pomocy takim rodzinom się należy  i jaka pomoc 

winna tam być skierowana.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel odpowiedział  iż zgodnie z sugestiami członków komisji 

pani dyrektor MOPS  nawiąże bezpośredni kontakt z dyrektorami szkół i przedszkoli  i  na 

bieżąco  będzie  otrzymywać  informacje  dot.  problemów  jakie  pojawiają  się  w  tych 

placówkach, a dot. objęcia pomocą te dzieci i rodziny  które tego oczekują i potrzebują.

Ad.3. Informacje na temat rozwoju budownictwa komunalnego na terenie Gminy Brzesko 

wg. załącznika do protokołu przedstawił komisji kierownik Roman Olchawa.

Pan Kierownik na zapytania członków komisji  przybliżył w jaki sposób władze Gminy Brzesko 

planują wybudować budynek komunalny .

W dyskusji członkowie komisji  omówili tematy dot:

•  Budowy   budynku  komunalnego   /  metodą  segmentową/  oraz  zastosowanej 

technologii;

• pozyskiwania  środków  pozabudżetowych  na  ten  cel,  szczególnie  jeśli  będą  to 

mieszkania socjalne;

• określenia szacunkowego kosztu  budowy budynku .

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel  poinformował , zże w przybliżeniu koszt budowy budynku 

komunalnego wyniesie ponad 15 mln złotych .Władze gminy bardzo poważnie rozważają aby 

cześć  tego   budynku  zostało  wykonane  przez  gminę   z  naszym  dofinansowaniem  oraz 
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sprzedaż    gruntu razem z dokumentacją prywatnemu inwestorowi , który wybuduje drugą 

jego część.

Radna Mieczysława Klimek zwróciła uwagę na obecność na polskim rynku systemu budowy 

mieszkań  komunalnych  przez  Towarzystwo  Budownictwa  Socjalnego  .Może  należałoby 

rozważyć możliwość takiej budowy na terenie naszej gminy. Wiele młodych ludzi nie stać na 

zakup  mieszkania  czy  budowę domu  ale  są  chętni  cześć  kosztów odpracować  w  trakcie 

budowy.

 Zastępca  Burmistrza  Jerzy  Tyrkiel odpowiedział  –  budynek  komunalny  jest  przewidziany  do 

zasiedlenia głównie przez tych najmniej zamożnych mieszkańców i są obawy że tych osób  nie stać  na 

takie współfinansowanie budowy mieszkań komunalnych.

Radna  Mieczysława  Klimek przypomniała,  że  w  czasie  dyskusji  w  temacie  planowanej  budowy 

budynku komunalnego na posiedzeniach  komisji ,  była podawana radnym informacja że ma to być 

owszem blok komunalny ale z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi na zasadzie mieszanej.

Po dyskusji komisja wyraziła opinię:

Komisja zapoznała się  z informacją na temat rozwoju budownictwa komunalnego w Gminie 

Brzesko. Głosowano 4 za, 0 przeciw , 0 wstrzymujących.  

 Ad.4. Informacje na temat stanu  sanitarnego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów zielonych wg. załącznika do protokołu omówił Kierownik Henryk Piela .

Pan Kierownik  przedstawił członkom komisji  jak  po nadejściu wiosny postępują prace porządkowe 

na terenie miasta .

Ponadto  na  Plac  Kazimierza  zostały  zakupione  nowe ławki  ,  będą  również  zamontowane donice 

kwiatowe/ wiszące kwietniki/  na słupach  .

Plac żwirki i Wigury również zostanie zmodernizowany , Ogród Jordanowski  będzie od miesiąca maja 

zamykany na noc , wprowadzony zostanie również zakaz wprowadzania na teren ogrodu psów.

Radna Mieczysława Klimek zwróciła   uwagę na pilną potrzebą wprowadzenia na terenie Ogrodu 

Jordanowskiego zakazu palenia papierosów.
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Zastępca  Burmistrza  Jerzy  Tyrkiel    stwierdził,  że  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  aby  zorganizować 

wspólne  spotkanie  z  policją  i  omówimy wszystkie  sprawy  związane  z  utrzymaniem porządku  na 

terenie miasta i Ogrodu Jordanowskiego. 

Wnioski komisji :
1. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o zintensyfikowanie współpracy  pomiędzy panem 

Burmistrzem   a  Komendą  Powiatową  Policji  w  Brzesku  ,  

w celu poprawy  porządku publicznego w zakresie  zabezpieczenia mienia komunalnego 

przed wandalizmem / znaki drogowe , kosze, ławki/. Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja  wnioskuje  o  przeprowadzenie  przebudowy  obiektów  sanitarnych   i  budynku 

administracyjnego na placu targowym  w Brzesku, co znacznie poprawi stan sanitarny i 

estetykę tego miejsca. Głosowano jednogłośnie  

Ad.5. Realizację wniosków komisji  za rok 2009 wg. załącznika do protokołu przedstawił komisji 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek.

W nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania komisja w dyskusji omówiła:

 Zorganizowanie  spotkania  władz  Gminy  Brzesko  z  dyrekcją  SP  ZOZ  w  sprawie 
współfinansowania przez Gminę zadań  związanych z  zagospodarowaniem  terenu wokół 
szpitala .

 Utworzenia ścieżek rowerowych na terenie miasta .

Opinia komisji :

Komisja zapoznała się z informacją o sposobie realizacji wniosków komisji za 2009 rok.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
 Obrady trwały od godz.10.00-13.30

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej 
i Rodziny Rady Miejskiej  w Brzesku 

Apolonia Warzecha 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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