Protokół Nr 2/2011
Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytego w dniu

20 stycznia 2011 roku .

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Adam Smołucha Przewodnicząc y Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy
obecności.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku
posiedzenia komisji.
Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie
jak niżej:

1. Analiza sprawozdania z funkcjonowania MOPS za 2010 rok.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu przedstawiła Pani Marta Skowron
pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.
Pani Marta Skowron poinformowała ponadto, że w 2010 roku MOPS zakupił dla swoich
podopiecznych 170 ton węgla na zimę i sukcesywnie nadal ten węgiel jest dowożony tym
rodzinom, które go potrzebują.
Co roku MOPS otrzymuje coraz więcej podań od rodzin potrzebujących pomocy.
Potrzebującym rodzinom udzielane są zasiłki celowe, niepokojącym jest fakt, że coraz więcej
osób traci stałą pracę i korzysta z opieki Ośrodka .
W ub. roku zmianie miały ulec kryteria dochodowe dla pomocy społecznej, ponieważ ten
dochód jaki przyjmujemy, udzielając pomocy rodzinom potrzebującym, jest już w chwili
obecnej zbyt niski .
Następnie Pani Marta Skowron przybliżyła komisji jaki w chwili obecnej MOPS realizuje
projekt szkoleń dla kobiet ze środków unijnych.
Członkowie komisji po przeanalizowaniu sprawozdania jw. w dyskusji, zwrócili uwagę na:
o złe warunki lokalowe pracowników MOPS.
Ilość pomieszczeń w budynku MOPS nie zapewnia pracownikom odpowiednich
warunków do pracy .
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o aktywności osób po skończonym kursie, ile z tych osób podejmuje pracę w
przyszłości, w związku z ukończonym kursem,
o czy MOPS przygotowywuje i aplikuje o środki finansowe z innych projektów
unijnych. Członkowie komisji uznali, że można aplikować również do innych
projektów obecnie dostępnych . Obecnie realizowany przez MOPS projekt jest
dobrze realizowany, jednak nie należy pozostawać w zawieszeniu bo kiedyś te
środki się skończą. W związku z powyższym komisja uważa, że Biuro Funduszy
Europejskich UM winno udzielać pomocy i brać udział w aplikowaniu o środki
unijne z udziałem MOPS .
o na zapytanie członków komisji Pani Marta Skowron odpowiedziała w temacie
świadczeń udzielanych przez

MOPS dla swoich podopiecznych. Ośrodek

zakupuje swoim podopiecznym opał na zimę. Na zakup węgla jest
organizowany przetarg , w roku 2010 MOPS płacił za 1 tonę węgla 580 złotych.
o Komisja omówiła temat związany z dofinansowaniem przez

MOPS

dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.
o Przeanalizowano koszty pobytu osób w podeszłym wieku, osób samotnych w
Domach Pomocy Społecznej i dopłat świadczonych przez MOPS z tego tytułu,
oraz świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunki MOPS w stosunku do
osób samotnych i chorych.
o Komisja wysłucha radnej Ewy Chmielarz, która poinformowała, iż w
Morzyskach powstało Stowarzyszenie budowy Domu Pomocy Społecznej. Przy
pomocy Gminy Brzesko, Parafii

taki ośrodek może powstać w niedługim

czasie. Stowarzyszenie dokonało wcześniejszego rozeznania wśród osób
starszych , chorych i samotnych, gdzie wiele z nich wyraziło chęć przebywania
w takim DPS.
o Członkowie komisji zwrócili uwagę na fakt uzyskiwania pomocy finansowej z
MOPS niekiedy przez rodziny, które do tej pomocy nie kwalifikują się, np.
wówczas kiedy ojciec rodziny pracuje nielegalnie za granicą a żona w kraju
legitymuje się brakiem dochodów na utrzymanie rodziny, oraz jakie są
podejmowane działania aby dostrzec te osoby i rodziny , które nie korzystają z
pomocy MOPS a ta pomoc im się należy.
Pani Marta Skowron poinformowała, że zasiłek stały lub okresowy
udzielany

przez

MOPS

na

podstawie

przeprowadzonego

jest

wywiadu

środowiskowego w danej rodzinie. Jeśli chodzi o rodziny które kwalifikują się
do udzielenie pomocy finansowej, ale nie proszą o tą pomoc, to MOPS stara się
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dotrzeć do tych osób przez księży, parafie ,sołtysów. Pracownicy MOPS reagują
na każdy telefon i zgłoszenie a następnie starają się w tym środowisku znaleźć i
taką pomoc udzielić. W tym miejscu Pani Skowron przybliżyła jaka pomoc jest
udzielana tym rodzinom i w jakiej wysokości , jaka jest wielkość zasiłków z
tytułu urodzenia dziecka.
Radny Adam Smołucha poruszył temat dziedziczenia biedy i patologii przez
rodziny w których rodzice korzystali z pomocy MOPS i dzieci również z tej
pomocy korzystają, ponieważ uważają, że im się to należy. Ta bieda wciąż się
utrwala, a najlepszą pomocą dla nich byłaby edukacja tych dzieci .Nie ma w
chwili obecnej innego mechanizmu aby pomóc tym rodzinom wyjść z biedy.
Bez konkretnej zmiany systemu państwa w tym zakresie, ten problem będzie
trudno rozwiązać. MOPS winien być przygotowany do wdrożenia funkcji
asystenta rodziny .
Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie o treści:
1. Komisja Rodziny

widzi konieczność współpracy

pomiędzy Miejskim Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Brzesku a Biurem Funduszy Europejskich UM , w zakresie
przygotowywania projektów i aplikowania o środki z Funduszy Europejskich, w
obszarze pomocy społecznej. Celem tej współpracy, jak również współpracy z
pozostałymi stowarzyszeniami winno być zwiększenie pozyskiwania środków
pozabudżetowych. Głosowano jednogłośnie

2. Komisja

pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku za rok 2010.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00 12.00
Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku
Adam Smołucha
Protokołowała:
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Inspektor Marta Kółkowska
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