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RF.0012.3.14.2020.KOKSiSS

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbytego w dniu
23 listopada 2020 roku w godz. od 15:30-16:00

w sali widowiskowej.

Komisja w składzie:
1. Woroch Jacek,
2. Gmerek Monika,
3. Nawrot Romuald,
4. Czaplicka-Zaremba Sylwia,
5. Szczepaniak Filip.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Barbara Wierzbińska Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Jacek Woroch powitał członków komisji, zaproszone osoby oraz pracowników i przedstawił
proponowany porządek obrad posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

Ad.1
Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
Radny J. Woroch jako również członek Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przedstawił pozostałym radnym główne założenia proponowanej
uchwały.
Ustawa z dnia 26 października 1986 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 roku, pozycja 2277) w art. 41 w związku z art. 1 i 2 stanowi, że
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.
W ust. 2 artykułu 41 wskazane jest, że realizacja zadań, o których mowa powyżej, jest
prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych,
uchwalanego corocznie przez radę gminy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii ma kilka celów, jednakże głównym
jego założeniem jest ograniczenie nieprawidłowego funkcjonowania życia rodzinnego,
zaburzeń zdrowia i ogólnie rozumianych zachowań patologicznych wynikających ze
spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych w tym narkotyków,
czy dopalaczy jak również ograniczenie zachowań niepożądanych, przestępczych i
nieakceptowanych społecznie przez osoby dorosłe oraz przez młodzież i dzieci. W tworzeniu
Programu na rok 2021 na terenie gminy Dolsk kierowano się głównie doświadczeniem z lat
poprzednich, jak również Diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy Dolsk,
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przeprowadzonej w roku 2019 oraz wnioskami i rekomendacjami ze sprawozdania
z przebiegu badań wśród właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu w gminie
Dolsk, przeprowadzonych w 2020 roku.
Główne kierunki i rekomendacje działań w gminie będą polegały na:
- Prowadzeniu szeroko zakrojonej działalności profilaktycznej w tym udzielaniu wsparcia  dla
społeczności lokalnej,
- Prowadzeniu kompleksowej działalności profilaktycznej wśród młodzieży, angażującej
wszystkie ważne podmioty lokalne (ośrodek pomocy społecznej, szkoły, służbę zdrowia,
policję, kościół, dom kultury, świetlice wiejskie, organizacje sportowe itp.) –
skoordynowanej, mającej na celu kształtowanie uniwersalnych kompetencji i wzmacnianie
zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych,
- Działaniach kontrolnych i szkoleniowych.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmuje
w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży.

4. Miejsko -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.

Miejsko-Gminna Komisja jest powoływana na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest ciałem inicjującym i nadzorującym
wykonanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą
osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
powołane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Do zadań komisji należy prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej:
a) przyjmowanie zgłoszeń od osób uzależnionych od alkoholu członków ich rodzin
lub innych osób,
b) rozmowy z osobą uzależnioną, współuzależnioną na temat możliwości i sposobu leczenia,
c) pełnienie dyżuru w siedzibie Komisji,
d) udział w posiedzeniach Komisji.

Za realizację w/w zadań lub innych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii członkom
Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400,00 zł brutto miesięcznie.
Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu komisji jest podpisana lista obecności, która jest
podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia. W przypadku nieobecności na posiedzeniu
komisji wynagrodzenie obniża się o 50%. Środki finansowe na realizację niniejszego
programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Radny R. Nawrot prosił o odpowiedź czy jest stały określony podział funduszy, które
są przekazywane na wspieranie działalności sołectw, szkół czy ochotniczych straży
pożarnych.
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Radny J. Woroch poinformował, że wszystkie jednostki występujące o pomoc wspierane są
na takim samym poziomie. Dofinansowanie jest udzielane na pomoc w organizacji dnia
dziecka, zagospodarowanie terenu wokół świetlic, czy zakup np. defibrylatora.
Wobec braku dalszych pytań członkowie Komisji Oświaty przystąpili do przeprowadzenia
głosowania nad przedstawionym programem.
Projekt uchwały komisja zaakceptowała 5 głosami za.

Wyniki głosowania:
1. Woroch Jacek – za
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia - za
3. Gmerek Monika - za
4. Szczepaniak Filip –za
5. Nawrot Romuald – za

Ad. 2. Członkowie Komisji przystąpili do opracowania planu pracy komisji na 2021 rok,
który przedstawia się następująco:

1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji pracy Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa  z okresu od 01.01-31.12.2020

2. Kalendarz gminnych imprez sportowych - plan działań w roku 2021 – kierownik
MGOSiR.

3. Kalendarz wydarzeń kulturalnych - z plan działań w roku 2021 – dyrektor Biblioteki
publicznej.

4. Informacje na temat zasady funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w czasie trwania
epidemii COVID-19!

5. Zapoznanie się z aktualnym stanem funkcjonowania placówek przedszkolnych w celu
opracowania planu polepszenia stanu funkcjonowania obiektów.

6. Działania ośrodka pomocy społecznej w zakresie udzielania pomocy w okresie jesienno
zimowym.

7. Informacja z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Dolsk.
8. Stan przygotowań do imprezy „Wianki 2021” oraz propozycji imprez sportowo

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w czasie wakacji letnich.
9. Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów  sportowych.
10. Podsumowanie działalności sportowej i kulturalnej w 2021 roku.
11. Propozycje do projektu budżetu z uwzględnieniem aspektów oświatowych, kulturowych,

sportowych.
12. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na rok 2022.
13. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.
14. Opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza

na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji Rady.
15. Inicjowanie przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Plan pracy komisji został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.
Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za udział i zakończył posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jacek Woroch


