
Protokół Nr 2/2018 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny 

 i Polityki Społecznej  

w dniu 28 grudnia 2018 roku 

 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
według załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny 
Marek Szczech, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił 
następujący porządek posiedzenia: 
  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok. 

3. Sprawy bieżące.     
 
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 10 radnych.  
 
Ad. 2 
Dyrektor OPS Celina Cymorek omówiła główne założenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok. Zawiera on szczegółowe 
zapisy dot. diagnozy problemów uzależnień, dane dot. występowania problemów                
na terenie naszej gminy, dane dot. rynku napojów alkoholowych, a także sposoby 
realizacji poszczególnych zadań i celów. Poinformowała, że jesteśmy członkami 
Śląskiego Forum Profilaktyki Uzależnień. Wyjaśniła, że Program obowiązuje na rok                   
i po tym czasie zostanie przedstawione sprawozdanie.  
Przewodniczący Komisji zapytał jak będzie wyglądała sprawozdawczość,                          
w porównaniu należałoby kłaść nacisk na wskaźniki. 
Celina Cymorek powiedziała, że sprawozdanie z Programu jest ujęte w ogólnym 
sprawozdaniu z działalność OPS, które ośrodek musi przedstawić do końca marca 
każdego roku.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że źródłem finansowania Programu są środki               
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Poprosił                     
o kilka zdań nt. wydatków.  
Celina Cymorek wyjaśniła, że środki są przede wszystkim wykorzystywane na 
działalność świetlic środowiskowych. A wszystkie wydatki znajdują się  w klasyfikacji 
budżetowej 85153 narkomania i 85154 alkohol.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy działania z zakresu sportu mogą być 
finansowe ze środków Programu 
Celina Cymorek powiedziała, że nie wszystkie. Finansowanie ściśle musi się wiązać 
z profilaktyką. 
Przewodniczący Komisji zauważył, że dane z komisariatu policji nie zawierają 
informacji nt. dopalaczy. Czy w takim razie ten problem na terenie gminy nie 
występuje? 
Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandra Chudzik powiedziała, że problem na 
pewno jest, tylko mógł on się nie pojawić w statystyce za 2017 rok.  
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Radny Waldemar Mitura zauważył, że kiedyś mieliśmy 4 rodziny z problemem 
narkomanii. Zapytał jak to wygląda dziś.  
Celina Cymorek powiedziała, że w tym roku interwencji dot. narkomanii nie było. 
Radny Marcin Stempniak zauważył, że w Programie mamy bardzo niski wskaźnik 
interwencji Straży Miejskiej. 
Celina Cymorek wyjaśniła, że OPS o te informacje występuje na piśmie i taką też 
informację od Straży Miejskiej otrzymał.  
Radny Marcin Stempniak stwierdził, że brakuje mu we wskaźnikach wartości 
liczbowych czy procentowych. 
Celina Cymorek powiedziała, że teraz mamy punkt o ewaluacji Programu i widzimy 
potrzebę zbierania większej ilości informacji, żeby mieć pełniejszy obraz tego co się 
dziej. W ramach ewaluacji będą zamieszczane wskaźniki procentowe. 
Radny Marcin Stempniak zapytał dlaczego liczba członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rośnie, a ilość interwencji Komisji maleje. 
Czy taka ilość członków jest potrzebna. Może warto rozpatrzyć kadencyjność tych 
członków. Można by wtedy zweryfikować jakość ich pracy. 
Celina Cymorek powiedziała, że Komisja jest powoływana zarządzeniem Burmistrza 
i to on wskazuje jej członków. OPS zapewnia tylko obsługę techniczną.  
Radny Michał Toman zapytał czy konkursy z pożytku publicznego obejmują tylko 
działania dla dzieci i młodzieży, czy także dla dorosłych. 
Aleksandra Chudzik powiedziała, że tylko dla dzieci i młodzieży, gdyż są to 
działania typowo profilaktyczne. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe to realizujemy przede 
wszystkim zadania typowo terapeutyczne. 
Radny Janusz Szołtysek powiedział, że można by wystąpić o informacje ze służby 
zdrowia. 
Celina Cymorek wyjaśniła, że służba zdrowia nie przesyła nam informacji i trudno 
cokolwiek od nich uzyskać. Nie mają takiego obowiązku. 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2019 rok, 
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poprosił, aby członkowie zapoznali się z propozycją planu 
pracy i wszelkie uwagi przesłali mu na adres e-mail. 
Następnie poruszył problem dot. funkcjonowania pogotowia ratunkowego na naszym 
terenie, poinformował, że w ostatnim czasie karetka nie potrafiła dotrzeć na ul. Leśną 
w Książenicach. Stwierdził, że dobrze by było sprawdzić czy karetki dysponują 
systemem nawigacji, a jak tak, to jaki on jest. 
Radny Leszek Salamon zaproponował, aby na następne posiedzenie Komisji 
zaprosić przedstawiciela pogotowia ratunkowego. 
Radna Izabela Rajca zapytała na jakim etapie są prace dot. lokalnej diagnozy                     
w zakresie zdrowia mieszkańców GiM.  
Aleksandra Chudzik powiedziała, że jesteśmy na etapie czytania i analizy tego 
dokumentu.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Protokołowała 

Sylwia Gruszkiewicz              Przewodniczący Komisji 

                    Radny Marek Szczech 


