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Protokół nr 48/2018 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

19 marca 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 46 i 47.  

4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku za 2017 rok. 

5. Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta wielkanocne). 

6. Sprawy bieżące OPS. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Santok za 2017 rok. 

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w 

Gminie Santok za 2017 rok.  

9. Informacje, zapytania, wolne wnioski. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 11
30 

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, Dyrektor 

OPS Pani Irena Dziubałtowska 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  

W związku z tym, iż Radna Krystyna Rajczyk zgłosiła błąd w protokole nr 46 polegający 

na zapisie błędnej kwoty w wypowiedzi Wójta przeznaczonej na termomodernizację szkoły w 

Wawrowie, punkt dotyczący przyjęcia protokołu nr 46 i nr 47 został przełożony na kolejne 

posiedzenie Komisji. 

 

Ad. 4, 5 i 6. 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku za 2017 rok omówiła 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik  pisemna załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, dlaczego w sprawozdaniu wykazywanych jest ok 300 

dzieci, którym udzielono pomocy, a do paczek kwalifikuje się tylko 40 dzieci. 
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Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że do paczek kwalifikuje się 

mniej dzieci, ponieważ jest to zasiłek celowy i są inne kryteria.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, ile na terenie gminy jest osób, które uzyskały pomoc dla  

osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.  

 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, iż w zeszłym roku nie było 

takiej osoby. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, ile dzieci jest dokarmianych w szkole w Wawrowie. 

 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że w szkole w Wawrowie 

dokarmianych jest 2 dzieci. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zapytała, dla ilu osób OPS przygotował paczki w związku z 

pomocą na Święta Wielkanocne. 

 

Pani Kierownik OPS Irena Dziubałtowska odpowiedziała, że dla 225 osób, co stanowi 90 

rodzin. 

 

Opinia  Komisji: 

Komisja w drodze głosowania wyraziła opinię pozytywną do przedstawionego sprawozdania 

jednogłośnie – 3 głosami za. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Santok za 2017 rok omówił Pełnomocnik Wójta ds. 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik  pisemna załącznik do protokołu. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaka jest rola członków Komisji w 

osobach: Piotr Muchel, Anna Grzechowiak, Stanisław Winckiewicz. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

udzielił odpowiedzi, iż członkowie Komisji wskazani przez Radną wykonują następujące 

czynności: przeprowadzają rozmowy informacyjno-motywacyjne z osobami, które są 

wzywane na posiedzenia Komisji, Pan Muchel oraz Pan Winckiewicz brali udział w kontroli 

punktu sprzedaży w Czechowie oraz wykonują bieżące zadania Komisji w tym opiniowanie 

wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Z-ca Wójta zwrócił się z pytaniem, ile było posiedzeń Komisji w 2017 roku. 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

odpowiedział, że w roku 2017 było 16 posiedzeń. 
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Z-ca Wójta wyraził zdanie, że wnioskiem z przedłożonego sprawozdania jest to, że dwa 

podmioty tj. OPS oraz szkoły, które mają największą wiedzę dotyczącą rodzin w których 

występuje problem z alkoholem, nie przekazują tych informacji do Komisji.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż pedagodzy powinni posiadać taką wiedzę i przekazywać ją 

do Komisji, aby mogła udzielić pomocy rodzinom, w których istnieje problem z alkoholem. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z Członków Komisji zgłosił 

osobę z problemem alkoholowym do leczenia.  

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Mariusz Śpiewanek 

odpowiedział, że było jedno zgłoszenie dokonane przez Pana Piotra Muchela. 

 

Komisja w dyskusji wypracowała stanowisko, aby przy okazji spotkania z Dyrektorami Szkół 

poruszyć temat i zobligować pedagogów do współpracy w Komisją.  

 

Opinia  Komisji: 

Komisja w drodze głosowania wyraziła opinię pozytywną do przedstawionego sprawozdania 

jednogłośnie – 3 głosami za. 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie 

Santok za 2017 rok  omówił Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych Mariusz Śpiewanek. 

 

Treść sprawozdania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Opinia  Komisji: 

Komisja w drodze głosowania wyraziła opinię pozytywną do przedstawionego sprawozdania 

jednogłośnie – 3 głosami za. 

 

Ad. 9 

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

zabrali: 

 

Radny Jerzy Stępień zwrócił się z pytaniem, czy Z-ca Wójta kontaktował się z Zieloną Górą 

w sprawie projektu dotyczącego kościołów. 

 

 Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż nie ma oficjalnej informacji w tym temacie, dlatego chce 

zorganizować spotkanie z przedstawicielem kurii.  

  

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy Pan który trenuje Kasztelanie Santok 

w godzinach od 18
00

 do 19
30

 jest pracownikiem zajmującym się orlikiem, czy trenerem 

Kasztelani Santok.  

 

Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi, iż pytanie należy kierować do Kasztelani Santok lub do 

GOK, gdyż GOK nie jest jednostką organizacyjną Urzędu.  
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Radna Krystyna Rajczyk oznajmiła, iż od 4 października w Szkole Podstawowej w 

Wawrowie Pani, która prowadzi aerobik wynajmuje salę i w związku z tym zadała pytanie, ile 

pieniędzy zostało wpłaconych z tytułu wynajmu i na co je przeznaczono. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, iż pozyskał informację od Dyrektora Szkoły, iż środki, o których 

powiedziała Radna Krystyna Rajczyk nie wpływają do budżetu tylko na konto Rady 

Rodziców. Ponad to dodał, iż wystąpi do Dyrektora z prośbą o udzielenie wyjaśnień na 

piśmie. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 12
45

 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik             Ireneusz Kucner 

 

 


