
Protokół  Nr 19/2008

Z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia  ,Pomocy  Społecznej  i  Rodziny  Rady 

Miejskiej w Brzesku , odbytym w dniu  8 października 2008 roku

Posiedzeniu  komisji  przewodniczyła   radna  Apolonia  Warzecha  przewodnicząca 

komisji .Udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy 

obecności.

Przewodnicząca komisji  powitała wszystkich zebranych  na posiedzeniu radnych  i 

gości  zaproszonych  i  przedstawiła   proponowany  projekt  porządku  posiedzenia 

komisji –został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu komisji.

Ad.1. Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty  3 za 2 

wstrzymujące

Ad.2. 

Radna  Apolonia  Warzecha  wyjaśniła  ,  na  poprzednich  posiedzeniach  komisji 

dyskutowaliśmy  o  potrzebie  powołania  Gminnego  Ośrodka  Wsparcia  Rodziny. 

Pomysł  ten   zbiegł  się  z  pomysłem  MRG   która  również  wypracowała   podobne 

wnioski. 

Byliśmy z panią Agnieszką Szewczyk i Panem Burmistrzem Tyrkielem w Bochni  w 

takim  ośrodku  ,chcieliśmy  to  zobaczyć.  Moja  propozycja  jest  taka  aby  komisja 

objechała wszystkie świetlice ,  które działają na terenie  Brzeska i  instytucje które 

utworzone zostały przez powiat  i  zobaczyć jak to działa ,    dopiero po  objeździe 

komisji   ponownie  temat  przeanalizować.  Napewno  początki  będą  trudne  , 

dyskutowaliśmy na ten temat  już w miesiącu maju i w końcu uznaliśmy z panami 

burmistrzami ,że temat należy ruszyć. Musimy zacząć  prace przygotowawcze mające 

na celu utworzenie takiego ośrodka wsparcia, komisja  też musi mieć czas aby  się z 

problemem  oswoić  .Powołanie  osoby   kierującej  tą  placówką   będzie  ostatecznie 

należało do pana burmistrza  i to jak się będzie ośrodek nazywał  to jest temat na 

przyszłość.

Głos zabrała pani Agnieszka Szewczyk przedstawiła według załącznika do protokołu 

opracowany Statut  wraz załącznikami Młodzieżowego Ośrodka Wsparcia. Propozycja 



utworzenia  takiego  Ośrodka  wypłynęła  od  Młodzieżowej  Rady  Gminy  ,której  jest 

koordynatorem i opiekunem .Pani Szewczyk omówiła :

 cele działalności Ośrodka ,

 zadania Ośrodka i formy  pomocy młodzieży,

 organy Ośrodka,

 organizacje zajęć ,

 zatrudnienie pracowników ,

 zasady przyjmowanie do ośrodka  młodzieży  i prowadzenie dokumentacji .

Ośrodek Wsparcia Młodzieżowego  jest skierowany głównie dla młodzieży  u której 

pojawiły się  trudności  z  integracją  społeczną ,  realizacją  obowiązku szkolnego ,  w 

nauce  ,młodzieży  zagrożonej  negatywnym  wpływem  subkultur  młodzieżowych  , 

destrukcyjnym wpływem patologicznego środowiska.  Opieką zostanie objęta  także 

młodzież posiadająca zaniżoną samoocenę , trudności z samoakceptacją ,trudności z 

rozwiązywaniem problemów , w kontrolowaniu ujemnych emocji. 

Terapia  dziecka  w  Ośrodku  Wsparcia  Młodzieżowego   będzie   polegała  na 

socjoterapii,  pomocy w nauce,  i  terapii  w pracowniach tj.  gimnastyka korekcyjno-

kinezjologiczna, siłownia ,terapia przez sztukę , pracownia komputerowa .

Zajęcia stałe w Ośrodku będą prowadzone przez następujących pedagogów:

 korepetycje bezpłatne  będą prowadzić nauczyciele  brzeskich szkół,

 gimnastykę korekcyjno- kinezjologiczną będzie prowadzić  mgr Elżbieta  Rosa,

 Klub Żeglarski  poprowadzi mgr Janusz Przybylski ,

  Zajęcia super wizje dla młodzieży poprowadzi mgr Magdalena Rosa ,

 Pracownie arteterapii poprowadzi  mgr Agnieszka Szewczyk 

 Zajęcia z  socjoterapii poprowadzą  mgr Bożena Storc i mgr Joanna Wolańska 

–Sitarz ,

 Punkt porad dla rodziców poprowadzi  mgr Joanna Wolańska –Sitarz ,

 Punkt porad zawodowych poprowadzi  mgr Aneta Witek 

Ponadto Pani Szewczyk  przybliżyła komisji  jaki  jest planowany  budżet  Ośrodka.

Radna  Apolonia  Warzecha   przedstawiła  swoje  spostrzeżenia  z  Bochni  dot. 

wyposażenia Ośrodka Wsparcia . Aby cała komisja  mogła zobaczyć jak funkcjonuje 

taki ośrodek w Bochni , dlatego proponuje aby  w miesiącu listopadzie na kolejnym 

posiedzeniu komisji  zorganizować taki wyjazd dla całej komisji do Bochni.
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Zastępca  Burmistrza  Jerzy  Tyrkiel  stwierdził  ,że  po  wizycie  w  Bochni  i 

przeprowadzonej  wizji  lokali  w  budynku  Kręgielni   możemy  uznać   ,że  z  punktu 

widzenia    jeśli  chodzi  o  najpilniejsze  potrzeby  w zakresie  wyposażenia  lokalu  to 

jesteśmy  przygotowani   w stopniu dobrym. Na pewno naszego budżetu w chwili 

obecnej nie stać na takie wydatki jakie zostały poczynione w Bochni  , ale jak na razie 

rozpoczynamy dyskusje nad tematem  i wszystko jest przed nami. Najważniejsze jest 

to ,że   mamy już większość z tego co mają w Bochni ,  my musimy się skupić na 

dobraniu odpowiedniego zespołu ludzi chętnych do pracy w naszym ośrodku.

Radna Mieczysława Klimek stwierdziła ,że do  założeń przedstawionego programu 

utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wsparcia   nie ma żadnych zastrzeżeń , ale samo 

miejsce  działalności takiego ośrodka jest bardzo ważne .Bardzo jej się podoba pomysł 

utworzenia ośrodka ,ale młodzież w dzisiejszych czasach jest bardzo wymagająca  i 

musi być odpowiednia baza aby ich zachęcić.

Pani  Agnieszka  Szewczyk     poinformowała  ,że  planowane  jest  w  ośrodku 

zorganizowanie terapii dla grupy dzieci  z rodzin patologicznych , bo w chwili obecnej 

funkcjonuje tam tylko świetlica środowiskowa i nic poza tym .

Radny  Adam  Smołucha    stwierdził  ,że  zaproponowany  program  działalności 

przedmiotowego  ośrodka  jest   bardzo  interesujący  .Jest  to  odpowiednie 

zorganizowanie  czasu  i  pomocy   dla  młodzieży  trudnej  .  Następnie  radny 

przeanalizował zaproponowany budżet   Młodzieżowego Ośrodka Wsparcia ,  który 

wg.  założeń  wynosi  60  tysięcy  rocznie  –  zapytał  czy  w  budżecie  br.  są  środki 

finansowe na to aby  wyposażyć odpowiednio lokal dla potrzeb ośrodka ?

Ponadto radny zgłosił formalny wniosek :

aby projekt   Statutu opracowany został  przez Radcę Prawnego Urzędu 

Miejskiego .Po wprowadzeniu zmian komisja ponownie  dokona analizy 

projektu Statutu. 

Komisja poparła wniosek radnego Smolucha :

Komisja   zapoznała  się  z  projektem  Statutu   Młodzieżowego   Ośrodka Wsparcia 

Rówieśniczego  ,przedstawionym przez Panią  Agnieszkę Szewczyk    i  wnioskuje 

3



,aby projekt  Statutu opracowany został przez Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego .Po 

wprowadzeniu zmian komisja ponownie  dokona analizy  projektu Statutu. 

Głosowano 5 za-jednogłośnie 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  odpowiedział -  w chwili obecnej w budżecie gminy nie 

ma zabezpieczonych środków finansowych  na utworzenie i  wyposażenie  ośrodka. 

Jeżeli zapadnie ostateczna decyzja dot. utworzenia takiego ośrodka ,będziemy chcieli 

te  środki zabezpieczyć na bieżącą działalność. Jeszcze kiedy pełnił funkcje starosty 

uczestniczył w uruchomieniu dwóch takich jednostek powiatowych  i dobrze wie jaki 

to jest niekiedy problem z ich utworzeniem a potem z ich utrzymaniem. Jeśli główna 

siedziba  ośrodka  ma   być  w  budynku  kręgielni   to  dobrze  bo  budynek  jest  nie 

wykorzystany odpowiednio ,ale  może należałoby tą działalność  rozdzielić również na 

tereny wiejskie  bo tam jest dużo lepsza baza lokalowa.

Pani  Agnieszka  Szewczyk    dopowiedziała  ,że  w  tej  chwili  przy  udziale  Urzędu 

Miejskiego opracowywany jest projekt  o pozyskanie  środków pozabudżetowych na 

utworzenie  i  działalność  MOW.W  zamierzeniach  ośrodka  jest  aby   nauczyciele 

pracujący w nim  mogli otrzymywać  wynagrodzenie za swoją pracę .tj.  aby  mieli 

zapłacone przynajmniej za 2 godziny zajęć tygodniowo.

Radna  Apolonia  Warzecha   zwróciła  uwagę  członków  komisji  ,że  w  dzisiejszej 

dyskusji  poruszyliśmy wiele  ważnych spraw związanych  z potrzebami w zakresie 

uruchomienia  Młodzieżowego  Ośrodka  Wsparcia  .W  najbliższym  czasie  będziemy 

pracować nad projektem budżetu gminy na rok przyszły  i  dobrze by było abyśmy 

znali  wielkość  kosztów  związanych  z  utworzeniem  a  potem  z  całorocznym 

utrzymaniem ośrodka.

Następnie Pan Grzegorz Zelek pedagog w PG NR 2 w Brzesku  przedstawił komisji 

wg.  załącznika  Projekt  funkcjonowania  Młodzieżowego  Ośrodka  Wsparcia 

Rówieśniczego.

Projekt  ten   realizuje  cele  i  zadania  dotyczące  rozwoju  psychofizycznego  dzieci  i 

młodzieży  oraz działań opiekuńczo- wychowawczych , w szczególności:

 Indywidualna praca z podopiecznym ;

 Wspieranie w sytuacjach kryzysowych ;
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 Stwarzanie  danym  grupom  osób   okazje  do  angażowania  się   w  działania 

społeczne ,dając możliwość podejmowania  przez nich decyzji dotyczących  ich 

życia i życia lokalnej społeczności  oraz przyjmowania odpowiedzialności  za 

siebie i swoje otoczenie;

 Uczenie członków danych grup radzenia sobie z negatywną presją rówieśniczą;

 Rozwijanie  w  tych  osobach   umiejętności  osobowościowych  ,społecznych 

psychicznych i interpersonalnych ;

 Umiejętności korzystania z form pomocy organizowanej  przez różne instytucje 

fundacje i stowarzyszenia zajmujące się rozwojem psychofizycznym  dzieci i 

młodzieży.

Obszary działalności  Ośrodka  to profilaktyka z elementami terapii .

Profilaktyka pierwszorzędowa  adresowana jest do szerokiej populacji dzieci i 

młodzieży  uznanych za zagrożone  zjawiskami patologii społecznej ,do grupy niskiego 

ryzyka. Celem tych działań jest promocja zdrowego sty6lu życia i uczenie sposobów 

radzenia  sobie  z  sytuacjami  trudnymi  ,opóźnienie  wieku  inicjacji  ,a  przez  to 

zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Profilaktyka  drugorzędowa   działania  i  programy  skierowane  sa  do  grupy 

młodzieży po inicjacji  alkoholowej, narkotykowej ,utrzymującej sporadyczny kontakt 

z  grupami przestępczymi .Jest to grupa wysokiego ryzyka .Celem tych działań jest 

ograniczenie  głębokości   i  czasy  trwania  dysfunkcji  ,umożliwienie  wycofania  się  z 

zachowań  ryzykownych  .Taka  grupa  winna  być  objęta   zajęciami 

socjoterapeutycznymi  ,poradnictwem  rodzinnym  ,zawodowym  ,pomocą  w 

pokonywaniu problemów rodzinnych ,osobistych ,szkolnych.

Profilaktyka trzeciorzędowa   adresowana jest  do grupy młodzieży uzależnionej 

zaawansowanej  w strukturach  grup przestępczych , uznanej za zdemoralizowaną i 

wykolejoną.

Celem  działania   jest  przeciwdziałanie   pogłębianiu  się  procesu  chorobowego  i 

degradacji  społecznej młodych ,ukazanie szansy na powrót  do normalnego życia w 

społeczeństwie ,ochrona innych  dzieci, młodzieży ,rodziny przed skutkami choroby 

alkoholu i narkotyków.

Następnie pan Grzegorz Zelek przybliżył   modele profilaktyki tj. model tradycyjny, 

współczesny ,podstawowe założenia ,spodziewane efekty ,norma oddziaływań ,czas i 

zakres oddziaływań ,realizatorzy , rodzaj substancji ,kontrola efektów. MOW będzie 
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działał  na  bazie  założonego   już  Stowarzyszenia   w  którym  to  Stowarzyszeniu  są 

zrzeszeni nauczyciele  i oni również będą  pracować w MOW. 

Radny  Adam Smolucha w nawiązaniu  do wystąpienia   Pana Zelka   stwierdził  ,że 

przedstawiony materiał   zawiera  teoretyczne aspekty   związane z  patologią  wśród 

młodzieży .W Materiale brakuje nam  konkretnego zakresu działań , określenia osób 

realizujących  zadani e i wielkości pomocy finansowej od gminy.

Radna Ewa Chmielarz  zapytała ,czy założony program będzie również realizowany w 

placówkach wiejskich ?

Radna Maria Kucia  w mieście funkcjonują dwie świetlice środowiskowe , zapytała czy 

liderzy pracujący w MOW  mogą udzielać w ramach swojej pracy wsparcia  grupie 

młodzieży biorącej udział w zajęciach na tych świetlicach .

 Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił Pan Grzegorz Zelek.

Ponadto z udziałem burmistrza Grzegorza Wawryki komisja omówiła  temat związany 

z finansowaniem przedmiotowego MOW , oraz możliwości budowy na terenie gminy 

Ośrodka dla Osób Głęboko Upośledzonych jak również sztucznego lodowiska.

Opinia komisji :

Komisja  zapoznała  się  z   projektem  funkcjonowania  Młodzieżowego  Ośrodka 

Wsparcia  Rówieśniczego , a także obszarami działalności Ośrodka przedstawionym 

przez Pana Grzegorza Zelka  i przyjęła do wiadomości.

Ad.3. W sprawach bieżących 
Sekretarz  Gminy  Stanisław  Sułek  omówił  wg.  załącznika  do  protokołu  projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 

pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  ,prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego na terenie Gminy na rok 2009.

Opinia komisji :

Pozytywnie  3 za,  1  wstrzymujący zaopiniowała  komisja  projekt uchwały w 

sprawie  przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Brzesko  z  organizacjami 

pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  ,prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego na terenie Gminy na rok 2009.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00-16.00

Przewodnicząca Komisji  Zdrowia ,Pomocy 
Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Brzesku 

            Apolonia  Warzecha 

  

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska
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