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Protokół nr 43/2017 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

18 grudnia 2017r. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 42 z posiedzenia Komisji Rodziny i i Bezpieczeństwa  z dnia 

27.11. 2017r. 

4. Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018. 

5. Analiza Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018. 

6. Podsumowanie pracy Komisji i plan pracy na 2018 rok. 

7. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 13
00 

dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym 3 

osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Z-ca Wójta Bogumił Ciborski, Sekretarz 

Gminy Paweł Pisarek oraz Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Komisja poprzez głosowanie przyjęła proponowany porządek posiedzenia jednogłośnie 3 

głosami za.  

 

Ad. 3  

Komisja poprzez głosowanie przyjęła protokół nr 42 z dnia 27.11.2017r. jednogłośnie – 3 

głosami za. 

 

Ad. 4 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz 

Śpiewanek. 

 

Treść programu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem jakie środki planuje się przeznaczyć na 

realizację programu przeciwalkoholowego. 
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Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, że 90 tyś. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a 30 na 

przeciwdziałanie narkomani. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Komisja opiniując wydanie 

zezwolenia na alkohol rzeczywiście sprawdza odległości punktu sprzedaży od placówek 

określonych w uchwale Rady Gminy.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, że jeżeli Komisja ma wątpliwości, co do zachowania odpowiedniej 

odległości to sprawdza ja na mapie geodezyjnej.   

 

Radny Jerzy Stępień zaproponował, aby Komisja w ramach profilaktyki zorganizowała 

igrzyska sportowe dla młodzieży szkolnej.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

oznajmił, że nic nie stoi na przeszkodzie takim działaniom. Kwestię należy uzgodnić z 

dyrektorami szkół i z Wójtem. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy są osoby, które w efekcie pracy 

Komisji uwolniły się od nałogu alkoholowego.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, że są takie osoby i przygotuje dla Radnej informację  pisemną.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony program pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja zaopiniowała program pozytywnie, jednogłośnie – 3 głosami za.  

  

Ad. 5 

Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018 omówił Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Treść programu stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż osoba pracująca w punkcie konsultacyjnym mogłaby 

chociaż raz w miesiącu prowadzić pogadanki na temat narkomani w szkołach.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

oznajmił, iż takie propozycje były i Panie pracujące w punkcie konsultacyjnym były w 

szkołach, jeżeli była taka potrzeba   

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, że najlepiej jeżeli inicjatywa takiego spotkania wyszłaby od 

Pełnomocnika z propozycją dokładnego terminu.  
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Z-ca Wójta wyraził zdanie, iż pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach jest 

zapewniona, ponieważ nie brakuje w nich pedagogów, natomiast młodzieży starszej 

przydałaby się rozmowa z psychiatrą, który uświadomi ich o nieodwracalnych skutkach 

zażywania psychotropów zachodzących w organizmie.  

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, z jaką częstotliwością Panie z poradni 

pedagogiczno-psychologicznej mają pogadanki z uczniami w szkołach. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

oznajmił, iż szkoły mają harmonogram spotkań i pedagodzy, którzy są na etatach w szkołach 

organizują regularnie takie spotkania.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przedłożony program pod głosowanie. 

Opinia Komisji 

Komisja zaopiniowała program pozytywnie, jednogłośnie – 3 głosami za.  

 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji podsumował pracę Komisji w roku 2017 i poinformował, iż do tej 

pory Komisja odbyła 14 posiedzeń w tym 4 posiedzenia wspólne z Komisją Oświaty. Na 

posiedzeniach zrealizowano wszystkie punkty zawarte w planie pracy Komisji na rok 2017 i 

przyjęte przez Radę Gminy. Plan pracy w ciągu roku nie był poszerzany. Komisja na każdym 

spotkaniu miała quorum. Ponadto Przewodniczący Komisji podziękował Członkom za 

czynny udział w posiedzeniach Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji rozdał Członkom propozycję planu pracy Komisji na rok 2018, aby 

mogli się z nim zapoznać i odnieść się na następnym posiedzeniu Komisji.  

 

Ad. 7 

Podczas omawiania punktu 8 porządku obrad tj. informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż Sekretarz na poprzedniej Komisji zobowiązał się do 

sprawdzenia, ile jest starszych samotnych osób na terenie gminy. 

 

Sekretarz oznajmił, iż było to sprawdzane jednak nie ma takiej informacji, ponieważ 

musiałby zadzwonić do OPS i przekaże Radnemu taką informacje ok. godz. 16
00

.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, dlaczego wigilia dla Radnych i Sołtysów 

nie była wspólna z wigilią dla mieszkańców.   

 

Sekretarz poinformował, że Wójt zaproponował oddzielne spotkanie, ponieważ została 

odwołana Sesja zaplanowana na 19.12.2017r., przy okazji której odbyć się miało spotkanie 

świąteczne.  
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Ad. 9 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 14
00

 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik             Ireneusz Kucner 

 

 


