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Protokół nr 5/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 2 października 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 13:30 

Godz. zakończenia – 14:40 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1) Stanisław Łaniocha – Przewodniczący Komisji 

2) Mirosław Kędzia – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Aneta Bochenek – Członek 

4) Krzysztof Sadowski – Członek 

5) Katarzyna Kiecenka – Członek 

6) Kazimierz Czerniak – Członek (spóźniony) 

7) Artur Kozioł – Członek (spóźniony) 

8) Józef Pełka – Członek 

Nieobecni radni: Barbara Wójtowicz, Arkadiusz Kosior. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu 

Anna Lityńska; 

2) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków; 

oraz dwóch przedstawicieli SPARTA Zebrzydowa. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

4. Informacja z działalności klubów sportowych. 

5. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji      

S. Łaniocha. 

 

Radna A. Bochenek zgłosiła wniosek  o przestawienie pkt 4 – Informacja z działalności 

klubów sportowych w miejsce pkt 3 – Informacja z działalności Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 2. Protokół nr 4/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem –  6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 
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– 0. 

 

Ad.3. Informację z działalności klubów sportowych przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych E. Pańków. 

Środki finansowe z budżetu gminy, które są przekazywane na wsparcie realizacji zadań mogą 

być przekazywane w formie umowy dotacji. Rokrocznie na początku roku, po uchwaleniu 

budżetu ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych 

poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia 

działalności w sferze pożytku publicznego. W roku bieżącym również został ogłoszony 

konkurs z następującymi rodzajami zadań oraz wysokością środków finansowych 

przeznaczonych na ich realizację: 

1) zadanie I – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci, młodzieży i seniorów oraz udział drużyn we współzawodnictwie 

sportowym, organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny. 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 

214.000,00  zł. 

2) zadanie II – Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i 

mieszkańców w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 

10.000,00 zł. 

3) zadanie III - Organizacja obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących 

zadania profilaktyczno-wychowawcze. 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 

40.000,00 zł. 

4) zadanie IV – Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez 

dożywianie.  

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 

12.500,00 zł. 

 

Podpisano 14 umów z 10 organizacjami pożytku publicznego. Ilość wynika z tego, że 

niektóre organizacje podpisały na 1-2 zadania, stąd ilość uczestników jest mniejsza, natomiast 

ilość zawartych umów jest większa. W roku bieżącym były to organizacje z terenu Gminy 

Nowogrodziec, ale w poprzednich latach były nawet z innego województwa.  

 

Kluby sportowe – swój akces działalności zgłosiło 6 tj.: 

1) Klub Sportowy PIAST Wykroty (seniorzy, juniorzy, orliki); 

2) Ludowy Klub Sportowy SPARTA Zebrzydowa (seniorzy, juniorzy, trampkarze, orliki); 

3) Miejski Klub Sportowy  Chrobry Nowogrodziec (awans do okręgówki); 

4) Klub Sportowy ORZEŁ Gościszów; 

5) Klub Sportowy GRANIT Gierałtów; 

6) Towarzystwo Sportowe Parzyce (awans z klasy B do klasy A) 

 

Z każdą z organizacji na realizację zadań zostały podpisane umowy dotacji. Środki 

przekazywane są w dwóch transzach – do półrocza i po drugim półroczu. Z każdego zadania 

organizacje mają obowiązek sporządzenia sprawozdania częściowego, bo to jest warunkiem 

otrzymania dotacji w formie drugiej transzy. Wszystkie organizacje takie sprawozdania 

złożyły.  

 

Wysokość przyznanych kwot na wsparcie  realizacji  zadań  publicznych na 2015 rok wynosi: 

1) Klub Sportowy Orzeł Gościszów – zadanie I:  15 000,00 zł; 
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2) Klub Sportowy  “GRANIT” Gierałtów – zadanie I: 15 000,00 zł; 

3) Towarzystwo Sportowe “PARZYCE” – zadanie I: 15 000,00 zł; 

4) Miejski Klub Sportowy  „Chrobry Nowogrodziec” – zadanie I: 34 000,00 zł; 

5) Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Zebrzydowa – zadanie I: 40 000,00 zł; 

6) Klub Sportowy  “PIAST” Wykroty – zadanie I: 47 000,00 zł; 

7) Gminny Szkolny Związek Sportowy Nowogrodziec – zadanie I, II, III: 14 000,00 zł, 

8 000,00 zł, 17 000,00 zł; 

8) Uczniowski Klub Sportowy Nowogrodziec – zadanie I, III: 14 000,00 zł, 3 500,00 zł; 

9) ZHP Hufiec Bolesławiec – zadanie II, III: 2 000,00 zł, 12 000,00 zł; 

10) Klub Sportowy TALENT 2012 Bolesławiec – zadanie III: 7 500,00 zł. 

Ponadto realizowane są zadania w ramach funduszu sołeckiego, z czego korzystają również 

kluby sportowe np. w roku ubiegłym zostało wykonane w całości ogrodzenie boiska w 

Wykrotach, w roku bieżącym wykonanie piłkochwytów  na boisku w Parzycach, Gierałtowie.  

 

W trakcie dyskusji radni poruszyli następujące sprawy: 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie – na jakiej podstawie jest wyliczana kwota wsparcia 

finansowego, od klasy? 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że zawsze jest tak, jeżeli 

chodzi o składane oferty na realizację zadań  – to kwota jest zdecydowanie większa od kwoty 

jaka jest w budżecie gminy, bo dopiero po uchwaleniu budżetu ogłaszany jest konkurs, czyli 

wiemy jaką kwotą dysponujemy. Ma również wpływ w jakiej jest się klasie oraz ilość meczy. 

Są to środki, które są przeznaczone na wsparcie realizacji zadań. Gmina nie pokrywa w 100% 

wydatków związanych z działalnością tych organizacji. Ważny jest udział własny, który jest 

różny albo kwotowo, albo w postaci wolontariatu i wówczas członkowie składają 

oświadczenia. 

 

(na posiedzenie przybył spóźniony radny K. Czerniak i od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 7 radnych) 

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie – kiedy trzeba składać wnioski o rejestrację drużyn, 

zespołów? 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że Starosta jest organem 

nadzoru jeżeli chodzi o działalność tych stowarzyszeń. W starostwie zajmuje się tym pani 

Danuta Kosior.  

 

Radna A. Bochenek zadała pytanie – klub sportowy otrzymuje wsparcie w dwóch ratach i czy 

do półrocza może być sytuacja, że braknie pieniędzy? 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że jest to problem po 

stronie klubu – dostają środki na określony cel i jest to zapisane w umowie. Są 

wyszczególnione pozycje, na które można wydatkować np. 15 000,00 zł i to jest w transzach 

po 7 500,00 zł. Jeżeli zaoszczędziło się w części pewną kwotę to można ją przeznaczyć na 

wydatki w innej części. Jest jeszcze jedna możliwość – ustawa o pożytku publicznym i 

wolontariacie – można w trakcie roku budżetowego wystąpić z ofertą (jeżeli taka okoliczność 

zaistnieje) na realizację zadania, którego okres realizacji zamknie się w 90 dniach. 
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Radna A. Bochenek zadała kolejne pytanie – jeżeli będzie sytuacja, że zabraknie pieniędzy to 

muszą z własnej kieszeni pokrywać sędziów itd.? 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że udział własny jest 

bardzo istotny.  

 

Radna K. Kiecenka powróciła do przykładu z Wykrot – czy materiały zostały zakupione z 

budżetu gminy? 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że tak ponieważ fundusz 

sołecki to są środki gminy. Sołectwo podjęło uchwałę na realizację zadania – wykonanie 

ogrodzenia boiska.  

 

(na posiedzenie przybył spóźniony radny A. Kozioł i od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 8 radnych) 

 

Przedstawiciel LKS SPARTA Zebrzydowa zadał pytanie – czy przy przyznawaniu dotacji dla 

klubów sportowych jest brany pod uwagę wkład własny? 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że tak.  

 

Dalej Przedstawiciel LKS SPARTA Zebrzydowa zadał pytanie – jeżeli w jednym roku będą 

mieli wyższy wkład własny to czy będą mieli szanse na otrzymanie większych środków? 

 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że chciałby aby środki 

pozyskiwane były coraz większe, bo wtedy dysponuje się większa kwotą. Nie wie jaka to 

będzie kwota w budżecie na przyszły rok. Im większa jest pozyskana kwota tym większe pole 

manewru dla klubu.  

Dalej Przedstawiciel LKS SPARTA Zebrzydowa powiedział, że jeżeli nie pozyskują środków 

to nie dostają żadnej nagrody. Jeżeli udowodnią, że pozyskali, że starają się, że działają a 

potem to nie jest brane pod uwagę i każdy dostaje tyle samo.  

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych E. Pańków odpowiedział, że jeżeli chodzi o gminę – 

są to środki na wsparcie zadania.  

 Ad. 4. Informację z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przedstawiła Kierownik MGOPS A. Lityńska. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oparta jest na 

podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami. Art. 4 tej ustawy mówi, że 

wójtowie, burmistrzowie powołują gminne komisje rozwiązywania problemów 

alkoholowych, a te komisje podejmują czynności zmierzające przede wszystkim do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. Nie mniej jednak to nie jest jedyne działanie, ponieważ komisja 

wspiera różnego rodzaju działania trzeźwościowe. Między innymi członkowie komisji 

współpracują z wieloma instytucjami na terenie gminy – policja, ośrodek pomocy społecznej, 

kuratorzy, służba zdrowia. Współpracują również z instytucjami na terenie powiatu – sąd 

rodzinny, kuratorzy społeczni i zawodowi. W skład Gminnej Komisji  Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone z zakresu profilaktyki. 

Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodźca została powołana Gminna Komisja w składzie 8 

osobowym i do roku bieżącego było 2 członków policji, miedzy innymi był p. Tomasz 

Filistyński, który w tej chwili zmienił miejsce pracy i na jego miejsce został powołany Z-ca 

Komendanta Policji w Nowogrodźcu. Oprócz tego jest 2 przedstawicieli Miejsko Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, lekarz, pracownik Urzędu Miejskiego, osoba 

działająca w Punkcie Konsultacyjnym, policjantka z Bolesławca oraz osoba pracująca w 

Klubie AA w Nowogrodźcu. Prowadzenie postępowania jest w każdym przypadku 

prowadzone na wniosek pisemny składany przez członka rodziny, przedstawiciela instytucji 

działającej na terenie gminy lub przez samą osobę, która widzi, że problem alkoholowy ją 

dotyka. Zanim sprawa zostanie przeprowadzona musi być przeprowadzony wywiad 

środowiskowy. Ten wywiad powoduje, że sytuacja zostaje zbadana i jest potwierdzenie czy 

dana osoba nadużywa alkoholu, w jakim czasokresie, czy jest to picie szkodliwe, czy 

powoduje rozkład pożycia małżeńskiego, czy też wpływa destrukcyjnie na bliskie osoby w 

rodzinie, przede wszystkim dzieci i osoby starsze. Nadużywanie alkoholu jest 

zakwalifikowane do choroby społecznej i praktycznie tak jak w przypadku każdej innej osoby 

z problemem zdrowotnym – jeżeli osoba chce się leczyć to może się leczyć. Natomiast jeżeli 

jej choroba nie powoduje jakiegokolwiek zagrożenia innym bliskim osobom i nie chce się 

leczyć to jest to jej problem bo szkodzi tylko sobie. Są różne spojrzenia i to jest warte uwagi i 

podkreślenia. Na ogół sprawa jest rozpatrywana w taki sposób, że wniosek wpływa, 

przeprowadza się rozeznanie środowiskowe i wtedy osoba uzależniona proszona jest na 

posiedzenie Komisji. Nie zawsze osoby się zgłaszają w określonym terminie. Często osoby 

dotknięte nadużywaniem alkoholu to osoby trudne, dotknięte różnymi dysfunkcjami, 

bezrobotne, czasami bezdomne, a więc nie zawsze zgłaszają się na pierwsze posiedzenie. 

Wówczas praktyka jest taka, że wzywa się po raz kolejny na posiedzenie i na podstawie 

wywiadu ustala się stopień zaawansowania i co dalej należy zrobić. Prosząc osobę na 

posiedzenie wszyscy specjaliści, którzy biorą udział w pracach komisji przeprowadzają 

rozmowy motywacyjne i przede wszystkim starają się uświadomić jaki to jest problem i że 

najbliższe osoby cierpią z tego tytułu. Osoba sama decyduje się i deklaruje przychodzenie do 

Klubu gdzie prowadzone są działania terapeutyczne. Klub 2 razy w tygodniu prowadzi zajęcia 

– w poniedziałki i piątki. Jeżeli te działania nie przynoszą pożądanego skutku to osobę kieruje 

się na badania do biegłego. Podpisane są umowy z biegłym psychologiem klinicznym i 

psychiatrą. Biegli wydają opinię w przedmiocie uzależnienia i dopiero na podstawie tej opinii 

można stwierdzić czy jest to picie szkodliwe, jaki jest stopień zaawansowania i co należy 

zrobić, bo być może w niektórych przypadkach wystarczy leczenie ambulatoryjne, a w innym 

przypadku musi być leczenie stacjonarne w placówce leczenia uzależnień. W tej chwili 

sytuacja się zmieniła w odniesieniu do tych sytuacji, które ileś lat temu miały miejsce. Wtedy 

bowiem było bardzo dużo miejsc w szpitalach typu Szpital Wojewódzki w Bolesławcu, w 

Sieniawce, a w tej chwili miejsc już nie ma i trzeba czekać na wyznaczenie terminu. Osoba, 

która ma się zgłosić musi być trzeźwa. W ostatnim czasie występuje bardzo niepojące 

zjawisko związane z tym, że coraz więcej kobiet jest dotkniętych nadużywaniem alkoholu. 

Nie można powiedzieć, że są to kobiety młode, bo są w różnym przedziale wiekowym. Jest to 

temat bardzo trudny i bardzo złożony z uwagi na to, że jeżeli ktoś pije np. 30 lat i dorosłym 

dzieciom to picie przez tak długi okres nie przeszkadzało to trudno oczekiwać, że składając 

wniosek do Gminnej Komisji w ciągu jednego, dwóch posiedzeń nie będzie problemu, że 

sytuacja zostanie uzdrowiona – nie ma takiej możliwości. Dużo zależy od wewnętrznej 

motywacji danej osoby, czy uzmysłowi sobie, że robi krzywdę swoim bliskim i sama sobie. 

Na ogół ludzie nie widzą problemu i im się wydaje, że to członkowie komisji mają problem. 

W 2014 roku: 
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 ilość posiedzeń komisji – 5 (odbywają się wtedy kiedy jest określona ilość wniosków), 

 liczba osób przebadanych przez biegłych – 8, 

 liczba przeprowadzonych wywiadów – 26, 

 liczba osób przesłuchanych – 41, 

 liczba rozpatrzonych wniosków – 3, 

 liczba wniosków, który wpłynęły – 24, w tym z: ośrodka pomocy społecznej 2, 

kuratorów zawodowych 15, od najbliższych członków rodziny 18, policji 1, 

prokuratury 1. 

Oprócz tego komisja zajmowała się opiniowaniem lokalizacji miejsc sprzedaży alkoholu oraz 

były prowadzone kontrole działalności gospodarczej w trzech punktach sprzedaży alkoholu – 

Nowogrodziec dwa punktu i  Milików jeden punkt.  

I półrocze 2015 roku: 

Komisja współpracowała z Klubem Abstynenta, z Punktem Konsultacyjnym, gdzie kierowane 

są osoby współuzależnione. Punkt Konsultacyjny prowadzony jest przez p. Grażynę Żak, 

która jest pedagogiem z psychologicznym kursem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i 

są bardzo pomocne z uwagi na to, że osoby współuzależnione często nie zdają sobie sprawy 

jak przebiega cały mechanizm.  

Podpisana jest umowa ze specjalistami, którzy wydają opinie – 120 zł za opinię (kwota od 

dwóch lat się nie zmienia). Trzy osoby z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są 

wytypowane do przeprowadzania wywiadów środowiskowych.  

Koszty związane z funkcjonowaniem Komisji: 

 opinie biegłych 7.000 zł, 

 opłaty sądowe 1.000 zł, 

 artykuły biurowe 600 zł, 

 wyjazdy w celu kontrolo punktów sprzedaży alkoholu 300 zł, 

 koszty związane z korespondencją 450 zł, 

 sporządzenie wywiadów dla potrzeb komisji 2.750 zł. 

 

W trakcie dyskusji radni poruszyli następujące sprawy: 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie odnośnie kosztów pracy samej komisji – jak wyglądają 

finanse, czy to jest płacone od posiedzenia komisji czy co miesięcznie? 

 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że przewodniczący i zastępca 

przewodniczącego, który jest jednocześnie sekretarzem komisji – jest to kwota stała w 

wysokości 260 zł. Jeżeli chodzi o członków to w zależności od posiedzeń – kwota 55 zł oraz 

55 zł za przeprowadzenie wywiadu.  

Ponadto dodała, że dobrzy byłoby gdyby ktoś z Rady był członkiem komisji z uwagi na to, że 

dużo trudności występuje. Podczas poprzedniej kadencji pan Tomasz Filistyński był w 

podwójnej roli – był radnym i reprezentował Komisariat Policji. Jest to bardzo ważne, bo po 

pierwsze muszą być policjanci. Czasami na posiedzenia przychodzą osoby o różnym 

nastawieniu, czasami wręcz mają pretensje, wyzywają, krzyczą. W niektórych przypadkach 

jeżeli np. żona złoży wniosek i prosi żeby nie podać z uwagi na jej bezpieczeństwo, natomiast 

taki człowiek pyta kto – to na ogół pierwsza osoba, która rozmawia z nim zbierze za 

wszystko, ale jak już wie, że jest to policjant to przystopuje. Nie na każdym posiedzeniu tego 

rodzaju sytuacje występują, ale zdarzają się w każdym roku. Np. doświadczamy tego, że ktoś 

jest bardzo niezadowolony, bo jednak jest zobowiązany do tego żeby chodził do punktu 

konsultacyjnego. Nie jest tak, że tylko się ustala i to są czcze słowa, ale sporządza się 

protokół i w nim wszystko jest zapisane co jest omawiane. Osoba jest zobowiązana do 
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uczestniczenia w spotkaniach i np. w okresie 2-3 miesięcy kontaktujemy się z panem 

prowadzącym spotkania i rozliczamy taką osobę, czy ona chodziła, czy nie chodziła, a później 

przychodzi na kolejne posiedzenie komisji i mówimy albo się wywiązuje, a jak się nie 

wywiązuje to trzeba podjąć bardziej radykalne kroki, czy ewentualnie skierować do sądu i 

wówczas jest niezadowolenie. Zdarzały się takie sytuacje, że na chodniku ktoś został 

obrzucony obelgami.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie – czy zdarzają się sytuacje i czy jest ich dużo, że w trakcie 

rozeznania okazuje się, że nie jest to tylko problem z alkoholem ale z narkotykami? 

 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że zdarzają się tego rodzaju sytuacje. 

Dowiadujemy się, że coraz młodsze dzieci mają dostęp do narkotyków i też się upijają. 

Oprócz tego, że kobiety piją częściej to dzieci też coraz młodsze sięgają po narkotyki, 

alkohol, papierosy – rożnego rodzaju uzależnienia. Uczestniczyła w szkoleniu, na którym 

była przekazywana informacja, że uzależnienia różnego typu coraz częściej docierają do 

coraz większej ilości osób. Można byłoby zadać pytanie – czy uzależnienie od zakupów jest 

bardzo szkodliwe, czy mniej szkodliwe? Jeżeli ktoś tylko chodzi i patrzy, ale jeżeli wydaje 

pieniądze w nadmiarze i później brakuje na chleb to już jest szkodliwe. Uzależnienie od 

serfowania w internecie – staje się bardzo szkodliwe, a więc różnego rodzaju uzależnienia 

występują.  

 

Ad. 5. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji przypomniał o wyjeździe radnych do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz do schroniska dla zwierząt w Lubaniu. 

zaplanowanego na dzień 9 października br. o godz. 14:30 spod siedziby Urzędu Miejskiego. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji S. Łaniocha o godz. 

14:40 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                                                                      

 

 


