
 

 

Protokół Nr 3/2021 

Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, 

Osób Starszych i Niepełnosprawnych 

z dnia 11.10.2021 r. 

 

Data posiedzenia: 11.10.2021 r. 

Miejsce posiedzenia: siedziba OPS Gorzyce 

Obecni:  

- Członkowie Komisji Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych 

  (lista obecności zał. 1) 

-   zaproszeni goście 

                (lista obecności zał. 2) 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Zaopiniowanie Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie 

Gorzyce. 

5. Zaopiniowanie Programu opieki nad dziećmi i rodziną w Gminie Gorzyce. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw Społecznych Osób Starszych i 

Niepełnosprawnych Alicja Zuch otworzyła posiedzenie Komisji w dniu 11.10.2021 r. i 

przywitała wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż Komisja 

posiada wymagane quorum.  
 

Ad. 2. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia.  

Ponieważ nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad, został on przyjęty przez 

aklamację. 

 

 

 
 



Ad. 3.  

Przewodnicząca Komisji Alicja Zuch poinformowała, iż wyłożony został protokół z 

poprzedniego posiedzenia komisji. Żadna z obecnych osób nie złożyła uwag do 

wyłożonego protokołu, zatem protokół został przyjęty w proponowanym brzmieniu. 
 

Ad. 4. 

W związku z obowiązkiem uchwalenia przez Radę Gminy Gorzyce Programu 

przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Gorzyce, nałożonym w art. 18 

ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1119) oraz art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z poźn. zm.) Przewodniczący 

Rady skierował do zaopiniowania Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i 

Narkomanii w Gminie Gorzyce na rok 2022 komisji Rodziny, Spraw Społecznych,                     

Osób Starszych i Niepełnosprawnych. 
 

Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 stanowi część Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2021-2030 oraz 

Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzyce na lata 2021-

2025. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia na 

lata 2021-2025.  

Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach. Realizacja 

programu odbywa się przy współpracy z referatem spraw obywatelskich Urzędu Gminy 

w Gorzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach 

- zwanej dalej Komisją, Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach, 

placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi, instytucjami rządowymi, w tym policją, sądem, organizacjami 

pozarządowymi zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i 

rekreacją oraz wychowaniem w trzeźwości. 

Program dostosowany jest do specyfiki problemów alkoholowych w Gminie Gorzyce i 

uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i 

ekonomicznym. 
 

Przewodnicząca komisji Alicja Zuch, poprosiła zaproszonego gościa Panią Janinę 

Dąbrowę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach będącą koordynatorem 

programu aby przedstawiła cele oraz diagnozę problemu ww. programu. Zostały 

przedstawione komisji zadania do realizacji w ramach Programu Profilaktyki i  



 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i zasady 

finansowania tych zadań. 
 

Przedstawione cele i zadania Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 

Gminie Gorzyce,  zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rodziny, Spraw 

Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych. 
 

 Ad.5. 

W związku z kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego w gminie 

Gorzyce od 2016 roku, zwrócono się o zaopiniowanie Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny opracowanego na lata 2022 – 2024. O przedstawienie założeń programu, jego 

cele, opis realizacji programu, przewidywane efekty oraz źródło finansowania, 

poproszono zaproszonego gościa Panią Monikę Nowakowską – kierownika świetlicy 

profilaktyczno-wychowawczej w Gorzyczkach.  
 

Niniejszy program jest propozycją zintegrowanych kierunków działań realizowanych w 

zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną na terenie Gminy Gorzyce. Głównym 

założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest podejmowanie wszelkich 

działań nastawionych na stworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny w jej 

prawidłowym funkcjonowaniu. Wsparcie rodzin będzie miało charakter profilaktyczny, 

ochronny a rodzinie będą stwarzane możliwości samodzielnego zmierzania się ze 

swoimi problemami, co zwiększy jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w 

środowisku i poczucie odpowiedzialności przy wykorzystaniu własnej aktywności i 

potencjału, jaki posiada. Osiągniecie powyższych wyzwań uzależnione jest od ścisłej 

współpracy pomiędzy instytucjami oraz od wypracowania sprawnego i efektywnego 

systemu działań wpływających na poprawę sytuacji dziecka i rodziny. 
 

Przedstawione cele i zadania Programu opieki nad dziećmi i rodziną w Gminie Gorzyce,  

zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rodziny, Spraw Społecznych, Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych. 
 

Ad.6. 

Wolne wnioski i zapytania. 
 

Żądna z obecnych osób nie zabrała głosu w niniejszym punkcie obrad. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ad. 7. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rodziny, Spraw 

Społecznych Osób Starszychi Niepełnosprawnych Alicja Zuch zamknęła posiedzenie 

komisji w dniu 11.10.2021 r. 

 

 

 

 

 

             Przewodnicząca Komisji  Rodziny 

Spraw  Społecznych  Osób  

Starszych i  Niepełnosprawnych  

 

 Protokolant       Alicja Zuch 

 Rafał  Maciuga  


