
         P R O T O K Ó Ł  nr 3 

 

   Z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

   Odbytego w dniu 11 marca 2015 roku  

 

   Komisja w składzie wg zał. listy obecności  

   Ponadto udział w posiedzeniu Komisji wzięli: 

1.Pani Maria Schneider – Przewodnicząca Miejsko Gminnej  

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

2.Pani Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  

 w Dolsku.  

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, 

który powitał radnych oraz zaproszone osoby stwierdzając 

równocześnie ,że zgodnie z planem pracy na dzisiejszym posiedzeniu 

Komisja wysłucha sprawozdania z działalności Miejsko Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  informacji na 

temat form pomocy przyznawanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w okresie zimowym. 

Pierwsza w kolejności  głos  zabrała Pani Maria Schneider 

Przewodnicząca Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych ,która przedstawiła sprawozdanie z 

działalności  Komisji oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.   

Według  planu budżetowego komisja w roku 2014 dysponowała 

kwotą 104.118,13,-zł  z czego wykorzystała  102.951,77,-zł  

Dochodu Komisji to opłata za zezwolenia na alkohol, stąd mogą 

zdarzyć się sytuacje ,że ciągu roku ten plan albo jest zwiększany albo 

zmniejszanych jest  to zależne od  składanych wniosków  na 

pozwolenie na sprzedaż  alkoholu . 

Działania komisji skierowane  były przede wszystkim na rzecz zdrowia 

publicznego ,czyli na osoby uzależnione od alkoholu, ich rodziny oraz 

młodzież  stojącą przed wyborem zdrowego stylu.  

Do tych działań należały takie tematy : 



1.Zwiększenie dostępności terapii dla osób uzależnionych  od 

alkoholu oraz ich rodzin ,  

2.dofinansowanie posiłków dla dzieci  i młodzieży z rodzin z 

problemem  alkoholowym , 

3.prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej ,edukacyjnej 

i rekreacyjnej ,w szczególności dla dzieci i młodzieży , 

4.promowanie życia w trzeźwości poprzez współorganizowanie i 

dofinansowanie nagród w różnego typu imprezach środowiskowych , 

5.wspólpraca z klubami sportowymi ,finansowanie zajęć sportowych 

6. współpraca z radami sołeckimi i placówkami oświatowymi na 

terenie naszej gminy ,pomoc w organizowaniu świetlic 

środowiskowych ,zakup wyposażenia świetlic ,sprzętu i pomocy do 

prowadzenia zajęć z młodzieżą  i dziećmi oraz umożliwiającego 

aktywne spędzenie wolnego czasu , 

7.działania profilaktyczne/ zakup ulotek ,plakatów ,broszurek oraz 

kamizelek i materiałów  odblaskowych/,zakup defibrylatora 

,spektakle profilaktyczne . 

Członkowie Komisji zajmują się również: 

planowaniem i organizowaniem działań profilaktycznych  

kontrolą przestrzegania warunków sprzedaży alkoholu, 

opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych , 

wykonywali czynności i działania zmierzające do orzeczenia o 

konieczności podjęcia  leczenia odwykowego . 

Raz w tygodniu członkowie komisji  prowadzą dyżury w ramach 

punktu konsultacyjnego ,natomiast  raz w miesiącu  pełnił dyżur 

psycholog ,który jak zauważyliśmy w czasie tego dyżuru przyjmuje 

coraz to większą ilość osób . 

W roku 2014 zarejestrowanych było 79 osób uzależnionych od 

alkoholu ,natomiast czynny kontakt z komisją oraz psychologiem 

miały 23 osoby uzależnione oraz 7 osób współuzależnionych. 

Członkowie komisji odbyli 80 rozmów z petentami ,natomiast 

psycholog 76 .  

W ramach  profilaktycznej działalności została zorganizowana 

wycieczka dla dzieci i młodzieży do Międzylesia i Czech z rodzin 

zagrożonych alkoholizmem . 



Komisja  dofinansowała świetlice ,boiska sportowe oraz place zabaw 

w  Mełpinie ,Masłowie  ,Międzychód ,Wieszczyczyn ,Nowieczku 

,Księginkach  Lubiatowie  i Dolsk na kwotę 16.599,77,-zł . 

Trudno tu wymienić  wszystkie zdania jakimi się zajmowali 

członkowie Komisji ,chociaż z roku na rok tych zadań przybywa . 

Staramy się być tam ,gdzie jesteśmy potrzebni i cieszy nas fakt ,że 

udaje nam się wielu osobom pomóc . 

Mejza Krystian – osób korzystający z pomocy komisji jest dość dużo 

ale jakie są tego efekty. 

Pani Maria Schneider – tak jak już powiedziałam ,korzystało z naszej 

pomocy 79 osób i w niektórych wypadkach efekty są , ale żeby był 

efekt w takiej rodzinie uzależnionej od alkoholizmu musi być wsparcie 

całej rodziny. Rodzina też powinna  być objęta terapią a  z tym jak  

wiemy nie zawsze jest tak jak powinno być . 

Komisja jednak nie zraża się  drobnymi porażkami i staramy się z 

takimi rodzinami rozmawiać, ażeby mogły wyjść  z alkoholizmu. 

Dużą  pomocą dla takich rodzin jest również zakupienie obiadów dla 

dzieci w tych rodzinach, gdyż w niektórych przypadkach jest to dla 

tych dzieci jedyny ciepły posiłek . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował Pani Marii 

Schneider za bardzo szczegółowe przedstawienie sprawozdania z 

działalności komisji ,która jak wiemy stara się pomagać wszystkim 

uzależnionym od alkoholizmu chociaż jak wiemy jest to  tak trudna 

choroba ,że każdy przypadek jest indywidualny i na pewno należy 

korzystać z tej pomocy . 

Następnie Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poprosił Panią 

Alicję Olschak Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  o zapoznanie 

komisji z formami udzielania pomocy szczególnie w okresie zimowym 

Wiemy , że na sesji w m-c lutym OPS przedstawiał sprawozdanie z 

działalności za rok 2014 i radni szczegółowo  zostali poinformowani o 

zadaniach jakie OPS wykonuje , stad proszę Panią Kierownik o 

formach pomocy tylko w okresie zimowym . 

Pani Alicja Olschak – podziękowała za zaproszenie na komisje tym 

bardziej ,że OPS również  współpracuje z Miejsko Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,gdzie  współpraca układa 

się bardzo dobrze i miło było wysłuchać przedstawionego 

sprawozdania przez Panią Przewodniczą gdyż wiemy ,że działalność 

tej komisji jest bardzo widoczna . 



Jeżeli natomiast chodzi o udzielanie pomocy ze strony OPS W okresie 

jesienno zimowym to jest to wypłacane w ramach zasiłków celowych 

Staramy się to tak robić ażeby te osoby, które do takiej pomocy się 

kwalifikują  tą pomoc otrzymały . 

Tak też było w naszym przypadku ,wszystkie osoby, które się o taką 

pomoc się  zwróciły to ją otrzymały . 

Przyznawaliśmy zasiłki celowe jednakże w przypadku stwierdzenia ,że 

ten zasiłek zostaje przeznaczony na inny cel ,zakupujemy sami opał 

dla takiego podopiecznego . 

W związku z wycinką drzew w parku drewno też zostało przeznaczone 

dla podopiecznych naszego ośrodka . 

Członkowie komisji nie mieli żadnych pytań . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował Pani Alicji 

Olschak, za przybliżenie komisji tematu form przyznawania pomocy 

społecznej , podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie 

komisji.   

 

 

Protokolant     Przewodniczący Komisji  

Stefania Gagat    Jacek Woroch   


