Protokół Nr 26/2013
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Społecznej
w dniu 22 lutego 2013 roku.
Obecni: wg: listy obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności:
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
2. Opinia komisji na temat „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016”
3. Sprawy bieżące.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Kazimierz Mierzejewski – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej. Przewodniczący obrad poinformował, iż materiały będące
przedmiotem dzisiejszego posiedzenia, członkowie komisji otrzymali w terminie dużo
wcześniejszym w celu zapoznania się z ich treścią.

Ad. pkt 1
Pan Jerzy Wojtala – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich szczegółowo omówił
sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2012 rok jak również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2012 rok. Przedmiotowe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
Pan Wojtala poinformował, iż działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych określił uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku przez Radę Miejską
w Leśnicy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który
wyznaczył lokalną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizowania szkód zdrowotnych
i społecznych wynikających z używania napojów alkoholowych. Następnie dodał, iż zadania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określa ustawa z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ustawa nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek powoływania takich komisji,
a także wskazuje ich ogólne zadania.
Pan Wojtala podkreślił, iż zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.123.2012 z dnia 25 stycznia
2012 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy powołana
została w nowym składzie.
W komisji pracują : przedstawiciel Rady Miejskiej, Kierownik OPS, pracownik Urzędu,
psycholog i policjant. Z uwagi na zaistniałe zmiany osobowe, nowo powołane osoby odbyły
szkolenie, które wymagane jest przepisami.
Ponadto dodał, iż w roku ubiegłym komisja odbyła 13 posiedzeń. Osoby zainteresowane
posiadały w tym czasie możliwość uzyskania niezbędnej pomocy i porady w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.
Członkowie komisji na posiedzeniach opiniowali również wnioski o wydanie zezwoleń na
sprzedaż

napojów alkoholowych,

co do zgodności

lokalizacji

punktu

sprzedaży

z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów na terenie gminy Leśnica.
Następnie Pan Wojtala poinformował, iż koszty osobowe działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku wyniosły 13.860,00 złotych.
Nadrzędnym celem w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych było zapewnienie
opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin, w których występują problemy alkoholowe. Ochrona
w ramach programu polega przede wszystkim na organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych mających na celu wyrobienie
mechanizmów obronnych i wskazanie alternatywnych sposobów spędzenia wolnego czasu.
Środkiem do realizacji wymienionych celów była następujące działania:
1) Prowadzenie świetlicy środowiskowej,
2) Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnich wakacji,
3) Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, będących
alternatywną formą spędzenia wolnego czasu,
4) Organizowanie przez placówki szkolne pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych,
konkursów, itp.,
5) Warsztaty profilaktyczne, spektakle edukacyjno-wychowawcze,
6) Prowadzenie profilaktycznej akcji informacyjnej poprzez rozpowszechnianie wśród
mieszkańców ulotki „Prawda o alkoholu”.
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Pan Teodor Jahn podkreślił, iż przedłożony dokument został bardzo dobrze opracowany.
Zaplanowane w budżecie gminy środki finansowe na realizację zadań w zakresie profilaktyki
przeciwdziałania

alkoholizmowi

zostały

należycie

wykorzystane,

a

przedłożone

Sprawozdanie należy ocenić pozytywnie.
Jednocześnie odniósł się do podziału środków finansowych, które przeznaczane są do
dyspozycji szkołom podstawowym. Podkreślił, iż przy następnym podziale tych środków
należy

mieć na uwadze równomierny podział

środków na poszczególne placówki

oświatowe.
Ponadto poruszył kwestię wysokości wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania
alkoholizmowi. Zauważył, iż wydatkowane środki na przedmiotowy cel wzrosły o 22 %
w stosunku do roku 2011. Dodał, iż przedmiotowa sprawa była przedstawiona już na
posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2012 roku.
Pan Jerzy Wojtala wyjaśnił, iż temat wynagradzania członków komisji jest mu znany
i w związku z powyższym

przedstawiona sprawa będzie przedmiotem obrad komisji

w miesiącu listopadzie 2013 roku tj. w terminie poprzedzającym wydanie opinii w sprawie
Programów.
Pan Iwanowski – Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż na podział środków finansowych dla szkół
wpływ miał wskaźnik liczby uczniów oraz inicjatywy dyrektorów. Jako przykład podał, iż od
wielu lat parafia w Raszowej organizuje projekt profilaktyczny, który finansowany jest ze
środków gminy. Dodał, iż tam gdzie są potrzeby i inicjatywy gmina finansuje przedmiotowe
działania.
Członkowie Komisji Infrastruktury Społecznej

pozytywnie zaopiniowali przedłożone

sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2010 rok.
Następnie Pan Jerzy Wojtala poinformował, iż zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii finansowane są z budżetu gminy ze środków pochodzących z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Na terenie gminy Leśnica działa od wielu lat Punkt Konsultacyjny, gdzie realizowane są
zadania zarówno dot. rozwiązywania problematyki alkoholowej jak i narkotykowej.

3

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożone sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok nie wnosząc żadnych uwag.

Ad. pkt 2
Pani Edyta Gola – Stanowisko Pracy ds. kultury szczegółowo omówiła projekt Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016. Przedmiotowy dokument stanowi
załącznik do protokołu.
Poinformowała, iż na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami burmistrz sporządza na okres 4 lat Gminny Program Opieki nad
Zabytkami. Gminny Program podlega uchwaleniu przez Radę Miejską, po uzyskaniu opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pani Gola poinformowała, iż w miesiącu lutym
2012 roku przedłożony Program był przedmiotem obrad komisji i wówczas nie zgłoszono
żadnych uwag co do jego treści.
Następnie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu zaopiniował przedmiotowy Program
wnosząc do jego treści pewne uwagi dotyczące między innymi następujących rozdziałów:
Rozdział IV Charakterystyka i ocena stanu zachowania dóbr kultury,
Rozdział V Ochrona zabytków w gminie Leśnica – stan prawny i rejestr zabytków, gminna
ewidencja zabytków,
Rozdział VI Główne cele polityki gminnej związane z ochroną zabytków,
Rozdział VII Działania związane z ochroną zabytków, których właścicielem jest gmina.
Pani

Gola

podkreślił,

iż

przedmiotowy

Program

został

uzupełniony

zgodnie

z ww. zaleceniami i ponownie przesłany do uzgodnienia. Po analizie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w dniu 31 grudnia 2012 roku wydano pozytywną opinię w sprawie
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016.
Pan Kazimierz Mierzejewski stwierdził, iż w przedłożonym programie w części dotyczącej
zabytków ruchomych nadal widnieje niezgodna nazwa ulicy tj. 15-Grudnia, a obecnie ulica
Św.Jadwigi.
Natomiast Pan Teodor Jahn podkreślił, iż w wykazie nieruchomych obiektów zabytkowych
przedmiotowego dokumentu w poz. 43

wpisany jest
4

dom mieszkalny w Raszowej

ul. Kościelna 4. Zgodnie ze stanem faktycznym winno figurować jako spichlerz, a obecnie
Restauracja Spichlerz.
Pani Edyta Gola wyjaśniła, iż wskazane przez radnych uwagi zostaną poprawione aby
Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 był zgodny ze stanem faktycznym.
Członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią przedłożonego Programu jak również
wniesionymi uwagami pozytywnie zaopiniowali Program Opieki nad Zabytkami na lata
2013-2016.

Ad. pkt 3
Pani dane osobowe – Położna Rodzinna prowadząca działalność gospodarczą, przedstawiła
członkom komisji informację dotyczącą szczepień profilaktycznych populacji żeńskiej
a szczególnie wśród młodzieży przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, który
w stu procentach jest odpowiedzialny za nowotwora szyjki macicy. Poinformowała, iż
w 2008 roku przeprowadziła na terenie gminy Leśnica spotkania z kobietami, które były
poświęcone profilaktyce nowotworowej oraz przedstawiła

informacje w zakresie badań

cytologicznych.
Następnie podkreśliła, iż wirus brodawczaka ludzkiego jest wirusem, który ma ponad 100
odmian. Wirus ten przenoszony jest wyłącznie drogą płciową. Jednak tylko cztery odmiany
tego wirusa są rakotwórcze, w tym dwie odmiany mocno rozpowszechnione.
Poinformowała, iż w celu wykrywania tego wirusa u kobiet prowadzi ścisłą współpracę
z gabinetem ginekologicznym doktora dane w Zdzieszowicach, który posiada specjalistyczny
sprzęt do wykonywania przedmiotowego badania.
Koszt jednej szczepionki wynosi około 200 złotych w zależności od ilości zainteresowanych
kobiet. W związku z powyższym zwróciła się z prośbą o możliwość dofinansowania do
zakupu szczepionek w celu zaszczepienia dziewcząt z terenu gminy przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego. Podkreśliła, iż szczepionka chroni organizm kobiety przed tym
wirusem.
Następnie Pani dane

poruszyła kwestię funkcjonowania Gabinetu Ginekologicznego

w Leśnicy. Podkreśliła, iż na terenie powiatu strzeleckiego działają tylko trzy gabinety, które
funkcjonują w ramach Opolskiej Kasy Chorych dlatego większość kobiet zmuszona jest
do podjęcia leczenia prywatnego.
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Podkreśliła, iż posiada informację, że w tegorocznym budżecie gminy zabezpieczono środki
finansowe

na

przeprowadzenie

remontu

i

przystosowanie

posiadanego

gabinetu

ginekologicznego do użytku.
Z informacji, które otrzymała od Pana Burmistrza Jastrzembskiego wynika, iż o gabinet
w Leśnicy stara się lek.med. dane z Kędzierzyna-Koźla. Jednocześnie zwróciła uwagę, iż o
ten sam gabinet stara się również dr. dane ze Strzelec Opolskich. Jednak dr. danea sama nie
może otworzyć gabinetu w ramach kasy chorych, ponieważ pracuje w strzeleckim szpitalu
oraz

prowadzi

prywatną

praktykę

w

Kędzierzynie-Koźlu.

Chcąc

podjąć

pracę

w ramach Opolskiej Kasy Chorych nawiązała współpracę z dr brak w Zdzieszowicach, który
wystąpiłby do NFZ w Opolu o umowę na gabinet w Leśnicy w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia. W ramach współpracy dr dane umożliwiłby raz w tygodniu korzystanie
z specjalistycznej aparatury. Zwróciła uwagę, aby wyremontowany gabinet ginekologiczny
oddać lekarzowi, który zapewni bardzo dobrą opiekę kobietom.
Pan Andrzej Iwanowski wyjaśnił, iż potrzeba zatrudnienia ginekologa na terenie naszej gminy
jest jak najbardziej uzasadniona i tą sprawą zajmuje się Burmistrz Jastrzembski. Gmina nie
miała żadnej wiedzy, iż którykolwiek z lekarzy chce otworzyć gabinet. Podkreślił, iż nie
możemy podejmować decyzji, który lekarz powinien objąć gabinet, ponieważ przedmiotowy
temat zależy od kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Burmistrz Jastrzembski
prowadzi rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia aby rozpoznać sytuację i prosić tę
instytucję o wygospodarowanie i skierowanie odpowiednich środków na funkcjonowanie
gabinetu ginekologicznego w Leśnicy. Sprawa jest otwarta i decydującym partnerem jest NFZ
w Opolu.
Następnie zwrócił się z zapytaniem w sprawie kosztów oraz ilości potrzebnych szczepionek
do zaszczepienia dziewcząt.
Pani osobowe poinformowała, iż z medycznego punktu widzenia najlepszy moment
zaszczepienia dziewcząt jest w wieku 13-14 lat. Zaproponowała, aby szczepieniem objąć
dziewczynki w trzeciej klasie gimnazjum. Nadmieniła także, że aby szczepionka spełniła
swoją funkcję należy wykonać trzy szczepienia u każdej dziewczyny. Koszt szczepionki dla
jednej dziewczynki to środki rzędu 600 złotych przy założeniu, iż dziewcząt w wieku 14 lat
jest na terenie naszej gminy około 120.
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Pan Iwanowski nadmienił, iż w 2007 roku na poziomie powiatu strzeleckiego były
rozprowadzane szczepionki (nie pamięta jakiego typu) i wówczas nie było zainteresowania
ze strony rodziców aby takie szczepienia wykonać. Zobowiązał się, iż sprawdzi jakiej
szczepionki dotyczyła akcja. Jednocześnie nadmienił, iż jeżeli będzie zainteresowanie i zgoda
na współfinansowanie szczepionki wśród rodziców to wówczas gmina może rozważyć swój
ewentualny udział finansowy. Podkreślił, iż generalnie rodzice nie chcą poddawać dzieci
szczepieniom.
Pan Teodor Jahn podkreślił, iż gdyby podjąć szczepienia u dziewcząt w wieku 13-14 lat
a następnie je powtórzyć należałoby w budżecie gminy zabezpieczyć środki rzędu 30 000
złotych na jeden rok, co jest bardzo kosztowne. Podkreślił także, iż nie można nikogo zmusić
na siłę do podjęcia szczepienia.
Pan Kazimierz Mierzejewski wyjaśnił, iż temat zostanie rozpoznany i ponownie podjęty do
przeanalizowania w miesiącu maju bieżącego roku.
Następnie Pani osobowe podziękowała za możliwość przedstawienia problemu.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Gizela Ploch
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