
Protokół Nr 36/2013 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej  

w dniu  30 grudnia 2013  r. 

 

 

Obecni: wg:  listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Opinia komisji w sprawie: 

-   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy    

     Leśnica na 2014 rok, 

-   Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na 2014 rok. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji 

Infrastruktury Społecznej. 

Jednocześnie poinformował, iż członkowie komisji otrzymali materiały będące przedmiotem 

dzisiejszego posiedzenia w terminie wcześniejszym w celu zapoznania się z tematyką.  

 

Ad. pkt 1 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy  poinformował, że Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 został  opracowany w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356). Natomiast  Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok został opracowany na podstawie ustawy z dnia  

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.). 

Ustawodawca budując system rozwiązywania problemów alkoholowych wyposażył 

samorządy w szeroki zestaw kompetencji, nakładając zarazem na nie szereg obowiązków oraz 

wskazał konkretne środki finansowania realizacji strategii rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Rozwiązywanie tych problemów oznacza podejmowanie wszechstronnych 

działań ukierunkowanych na osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny celem 

zmniejszenia destrukcyjnych skutków nadużywania alkoholu.  

Przedmiotowe Programy są kontynuacją działań roku ubiegłego. 

 

Pan Kazimierz Mierzejewski podkreślił, iż zarówno Gminny Program Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jak i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 



2 

 

zostały opracowane w sposób bardzo szczegółowy i rzeczowy. Bardzo cieszy współpraca 

pomiędzy Urzędem Miejskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , 

Policją, placówkami oświatowymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi. Dzięki współpracy tych instytucji  posiadamy dane o  skali  

występujących problemów w różnych środowiskach na terenie naszej gminy.  

 

Następnie zapytał jakich wydatków dotyczą zaplanowane w kwocie 35 000,00 złotych środki 

na wynagrodzenia bezosobowe. 

Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż przedmiotowe koszty dotyczą wynagrodzeń dla osób 

zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej w Leśnicy oraz wynagrodzeń dla członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Piotr Garbacz zwrócił uwagę na wysoki plan wydatków związanych z zakupem energii 

elektrycznej tj. kwota 5 000,00 złotych. 

Burmistrz wyjaśnił, iż przedmiotowy plan dotyczy opłaty za przewidywane zużycie energii 

elektrycznej w świetlicy. Nadmienił, iż obiekt ten jest ogrzewany za pomocą grzejników 

elektrycznych. 

 

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem do Pana Ryszarda Golly – 

Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie 

działalności komisji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Pan Ryszard Golly poinformował, iż do osób uzależnionych należą zarówno kobiety jak 

i mężczyźni. Posiadając informację o występowaniu problemu nadużywania alkoholu u danej 

osoby, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja bądź osoby z najbliższego otoczenia kierują 

sprawę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy. Wówczas 

osoba, u której występuje problem jest zapraszana na komisję w celu rozeznania sytuacji oraz 

podjęcia dalszych czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w tym kierowanie 

do biegłych orzekających o stopniu uzależnienia od alkoholu. Rozeznanie zaistniałej sytuacji 

następuje poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

Pan Ryszard Golly  poinformował, iż również raz w miesiącu w Górze Św.Anny odbywają 

się spotkania dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W gronie tych osób, które 
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uczęszczają w zajęciach  znajdują się osoby pochodzące z różnych środowisk tj. osoby 

zajmujące kierownicze stanowiska oraz osoby o niższym statusie społecznym.  

Podkreślił, że alkoholizm jest chorobą, którą należy leczyć. Ponadto poinformował, iż 

członkowie rodzin oraz osoby uzależnione mogą skorzystać z pomocy psychologa, który jest 

zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym w Leśnicy.  

 

Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem do Pani Joanny Izbickiej – 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej czy w swojej pracy napotyka  na drastyczne sytuacje 

mające związek z problemem alkoholowym. 

Pani Izbicka odpowiedziała, iż bardzo dużą trudnością jest zaprzeczanie występowania 

problemu nadużywania alkoholu przez osoby, u których ten problem występuje. Dopiero 

w wyniku rozmów i spotkań osoba uzależniona zaczyna uświadamiać sobie występowanie 

problemu. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej starają się kierować członków rodziny 

bądź bezpośrednio osoby uzależnione od alkoholu do placówek działających na terenie naszej 

gminy, które świadczą pomoc w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów. Pani Izbicka 

podkreśliła, iż podejmując działania w rodzinach, gdzie występuje problem alkoholowy na 

pierwszym miejscu zawsze stawia się dobro dzieci. 

 

Następnie Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem czy rodziny bądź osoby, 

u których występuje zła sytuacja materialna w związku z występującym  problemem 

alkoholowym bezpośrednio zwracają się do Ośrodka Pomocy Społecznej o pomoc finansową 

czy szukają wsparcia gdzie indziej. 

Pani Izbicka wyjaśniła, iż często zdarza się, że występowanie problemu alkoholowego 

w rodzinie wpływa na jej sytuację finansową. Nadmieniła, iż również występują przypadki 

gdzie sytuacja materialna rodziny bądź osoby  jest bardzo dobra, a pomimo tego problem 

został zauważony przez najbliższe otoczenie. Wówczas po uzyskaniu informacji w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w tej sprawie, osoby te są kierowane do odpowiednich placówek 

udzielających pomocy w tym zakresie. 

 

Pan Piotr Garbacz nadmienił, iż brak jest stosownych uregulowań prawnych, które nakazują 

osobie uzależnionej od alkoholu  podjęcie leczenia bez jej zgody. W oparciu o przepisy 

prawne o  woli leczenia i poddania się terapii decyduje  osoba uzależniona. 

Pan Ryszard Golly poinformował, iż w przypadku gdy osoba samotna nadużywająca alkohol 

nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, wówczas podejmowane są tylko rozmowy w celu 
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motywacji do podjęcia przez nią  leczenia.  Jeżeli rozmowy nie odnoszą skutku,  sprawa 

kierowana jest do sądu.  

Jednak  inaczej postępuje się w sytuacji kiedy w grę wchodzi  dobro dziecka i pozostałych 

współuzależnionych członków rodziny. W tym przypadku osoba nadużywająca alkoholu jest 

wzywana na posiedzenie gminnej komisji. Podczas spotkania przeprowadzana jest rozmowa 

na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i jego wpływu na sytuację panującą w rodzinie. 

Proponowany jest dobrowolny udział w terapii odwykowej. W przypadku zaprzeczania 

występowania problemu nadużywania alkoholu podejmowane są czynności do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu. 

Pozostali członkowie rodziny, w tym dzieci otrzymują stosowną pomoc oraz wskazówki jak 

postępować w przypadku zagrożenia ze strony osoby nadużywającej alkohol. 

 

Burmistrz Jastrzembski nadmienił, iż często alkohol wiąże się ze zjawiskiem przemocy 

w rodzinie. Wówczas wdrażana jest procedura „Niebieskiej Karty”, która obliguje 

odpowiednie instytucje do podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania aktów 

przemocy w rodzinie. 

 

Pan Piotr Garbacz zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja w przypadku wystosowania 

wniosku do sądu w celu wydania postanowienia o zastosowanie leczenia odwykowego wobec 

osoby uzależnionej.  

Pani Izbicka wyjaśniła, iż w tej sprawie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  kieruje do sądu wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego. Sąd po 

rozpatrzeniu sprawy wydaje stosowne postanowienie. W przypadku zobligowania osoby 

uzależnionej do podjęcia leczenia, winna ona zgłosić się do odpowiedniej placówki. Jednak 

w przypadku jej nie zgłoszenia się osoba doprowadzana jest przez Policję. W tym miejscu 

Pani Izbicka podkreśliła, iż osoba udająca się o pomoc w  placówce odwykowej musi na 

miejscu wyrazić zgodę o przystąpieniu do leczenia. Nadmieniła również, iż zdarzają się 

przypadki, że osoby rezygnują z podjęcia leczenia  w zakładzie stacjonarnym. 

 

Pan Kazimierz Mierzejewski zwrócił się z zapytaniem jaka jest  skala występowania  

problemu narkomanii w naszej gminie na przestrzeni kilku lat. 

Burmistrz Jastrzembski wyjaśnił, iż informację w tej sprawie obrazuje wykres przedstawiony 

w dokumencie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Można 

zauważyć, iż na przestrzeni lat tj. 2011-2013 problem narkotykowy  na terenie powiatu 
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strzeleckiego występuje i jego tendencja jest rosnąca. W naszej gminie w roku 2013 miał 

miejsce jeden przypadek naruszenia prawa antynarkotykowego. W celu wyeliminowania tego 

zjawiska, prowadzone są przez policję spotkania i  narady mające na celu uświadomienie 

problemu oraz konsekwencji zażywania narkotyków. 

 

Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej po zapoznaniu się z treścią przedłożonych 

dokumentów oraz wysłuchaniu udzielonych wyjaśnień w trakcie posiedzenia pozytywnie 

zaopiniowali projekty uchwał w sprawie Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla gminy Leśnica na 2014 rok i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Leśnica na 2014.  

Został jedynie podjęty temat dotyczący wynagrodzeń członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Pan Kazimierz Mierzejewski przypomniał, iż przedmiotowy temat został poruszony na 

ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej w roku 2012 przez członka tej 

komisji tj. Pana Teodora Jahn, który stwierdził, że wynagrodzenie członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest znacznie wyższe w stosunku do 

innych gmin powiatu strzeleckiego.  

 

Pan Kazimierz Mierzejewski po rozeznaniu informacji  w tej sprawie wyjaśnił, iż wysokość 

wynagrodzenia komisji jest ustalana corocznie w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego zdaniem wysokość wynagrodzenia, które 

otrzymują członkowie  gminnej komisji nie jest zawyżona. Zgodnie z wcześniej 

wypracowanymi zasadami wynagradzania przewodniczącemu komisji przysługuje miesięczne 

wynagrodzenie w wysokości 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

wiceprzewodniczącemu komisji – 15%, zaś w przypadku comiesięcznej nieobecności 

przewodniczącego, w wysokości 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto 

poinformował, iż sekretarzowi i członkom komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie 

w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku braku udziału w pracach 

komisji wynagrodzenie obniża się o 20%. Wypracowane dotychczas zasady  stanowią 

motywację do pracy i działań  w komisji. 

Podkreślił, iż w większości Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

działające na terenie powiatu strzeleckiego, nagradzane są za każde posiedzenie komisji. 

W naszej gminie jest to dieta miesięczna. W związku z powyższym podkreślił, iż jeżeli 
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występuje argumentacja, że w innych gminach dieta jest mniejsza za posiedzenie to jeżeli 

w miesiącu odbywają się dwa lub trzy posiedzenia to automatycznie jej wysokość wzrasta.  

Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, iż jego zdaniem wysokości wynagradzania członków 

gminnej komisji, które obowiązywały w roku 2013 i propozycja na rok 2014 obowiązuje na 

tych samych zasadach i pomimo wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 

przez Radę Ministrów jest propozycją prawidłową i do przyjęcia. 

Porównując wynagrodzenia członków gminnych komisji w sąsiednich i odległych gminach 

stwierdził, iż wysokości te są na podobnym i zbliżonym  poziomie, a  za dodatkowe prace 

zlecone członkom komisji przysługuje odrębne wynagrodzenie. 

 

Pan Piotr Garbacz – podkreślił, iż jest to dobre rozwiązanie i porównywalne jest do zasad na 

podstawie których diety otrzymują radni za udział w pracach rady. Natomiast proponuje, aby 

decyzję w tej sprawie poddać pod dyskusję na wspólnym posiedzeniu komisji, ponieważ 

dobrze byłoby aby w tym temacie decydowało szersze grono członków komisji.  

 

Pan Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy  nadmienił, iż jedyną zmienną , która wpływa 

na wysokość wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych to minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane przez Radę Ministrów. 

Zaproponował, iż jedynie można by się zastanowić nad tym czy płaca minimalna ma być 

podstawą ustalenia wysokości wynagradzania członków komisji lub wprowadzić inną 

zmienną na przykład w przypadku diety radnych jest to kwota bazowa ustalona w ustawie 

budżetowej na dany rok.  

W wyniku dyskusji postanowiono, że do tematu ustalenia wynagrodzenia członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wróci się ponownie na początku 

przyszłego roku wspólnie z Komisją Finansowo-Budżetową.  

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Gizela Ploch 


