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Protokół Nr 15/5/2020 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  

w dniu 29 września 2020 rok 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji  Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Zaproszeni: 
Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS), 

Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Miasta Sandomierza, 

Pani Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego                     

w Sandomierzu (czyt.: SSZ), 

Pan Dariusz Gadawski – Pracownik Wydziału SSZ,  

Pan Tomasz Malinowski – Radny Miasta Sandomierza. 

Ad. 1 
Pani Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 
Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sandomierzu oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

4. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – „Dom Pobytu Dziennego”. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano:  3 „za” – jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu spóźnionego radnego Wojciecha Czerwca.  

Ad. 3 
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sandomierzu oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Agatę Król w celu przekazania 

informacji o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Sandomierzu. 

Naczelnik Wydziału SSZ przypomniała, że powyższy Program stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r. 

Podstawą prawną realizacji zadań i przedsięwzięć organów samorządu gminnego w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowią 

następujące akty prawne: 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o  przeciwdziałaniu narkomanii. 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

• Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Z ramienia Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia udało się : 

- otrzymać dofinansowanie na superwizje dla pracowników poradni terapii leczenia uzależnień, 

- co roku zawierać umowy ze specjalistami w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników poradni 

uzależnień, 

-  zrealizować akcję „Podwórkowy wychowawca” (siódma edycja),   
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- sfinansować coroczne szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych wynikające z wymogu ustawowego.  

- zakupić słodycze dla rodzin członków Klubu Anonimowych Alkoholików - nieformalnej grupy         

na ul. Mariackiej 1, 

- zrealizować dział patologii społecznej czyli zabezpieczenie psychologa, pedagoga, prawnika 

wynikający z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zasadzie zadań publicznych.  

Pan Dariusz Gadawski pełniący również obowiązki sekretarza Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowej, omówił zakres ww. komisji wraz z zespołami (załącznik do 

protokołu):  

- Zespół interwencyjno- motywujący, 

- Zespół opiniujący, 

- Zespół ds. profilaktyki, 

- Zespół ds. kontroli.  

Radny Wojciech Czerwiec zapytał ile w poprzednich latach osób zostało skierowanych na 

przymusowe leczenie alkoholowe? Gdzie odbywa się leczenie odwykowe? 

Pan Dariusz Gadawski odpowiedział, że w 2019 r. skierowano ok. 30 wniosków do sądu,  

w 2018 r. ok. 26. Sekretarz Gminnej Komisji poinformował, że leczenie odbywa się w zamkniętych 

szpitalach w Morawicy oraz w Rozwadowie, jednak czas oczekiwania na miejsce w szpitalu trwa ok. 

roku.  

Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że obecne przepisy prawa są niewystarczające                   

i prowadzą do nieefektywnego działania (na wykonanie wyroku sądowego wystarczy zgłoszenie się 

uzależnionego pacjenta na leczenie, które może potrwać zaledwie dwa dni, a z powodu braku 

ubezwłasnowolnienia chory może opuścić ośrodek).  

 Przewodnicząca komisji podziękowała za wypowiedzi wszystkim przedmówcom i przystąpiła 

do omówienia kolejnego punktu z porządku obrad komisji.  

Ad.4 

Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji – „Dom Pobytu Dziennego”. 
 

Przewodnicząca komisji oznajmiła wszystkim obecnym na posiedzeniu, że konsultowała się      

z Panem Krzysztofem Kwiecińskim - Naczelnikiem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu 

Miejskiego w sprawie realizacji inwestycji pn. „Dom Pobytu Dziennego”. Z podanych informacji 

wynika, że z powodu braku środków finansowych nie podjęto działań jego budowy.   

Radna Kazimiera Bednarska dodała, że złożyła wniosek do budżetu miasta na 2021 r. z prośbą 

podjęcia działań budowy „Domu Pobytu Dziennego” dla starszych osób.  

Pani Dorota Tarnawska poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

regularnie stara się ubiegać o środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na ten cel. 

Ad. 5  

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

Brak pism do rozpatrzenia.  

Ad.6 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Radna Kazimiera Bednarska sformułowała wniosek o treści:  

Prośba o podjęcie działań związanych z realizacją inwestycji pn. „Dom Pobytu Dziennego”  

w Sandomierzu.  

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.  
Ad. 7 

Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji  

Protokołowała: Marlena Lasek Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


