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PROTOKÓ   Nr XXXVII/10

z sesji Rady Miejskiej w I owej
odbytej w dniu 3 lutego 2010 r.

 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o13 radnych) i otworzy  obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w I owej.

W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1.Brzezicki Józef
2.Czarnota Leszek
3. browski Czes aw
4.Kopczy ska-Gronek Halina
5.Markilewicz Jolanta
6.Michalczuk Anna
7.Rodak Jerzy
8.Rymarowicz Krystyna
9.Sawicki Marek
10. omi ski Tomasz
11. Suchodolski Krzysztof
12. Sygnowski Zygmunt
13. Wdowiak Miros aw

Nieobecni:
1.Burnat Krystyna
2. kala Ma gorzata

W zwi zku z obecno ci  wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s  prawomocne.
Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:

1) Adam Gliniak – Burmistrz
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
4) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
5) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
7)   Maria arska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej
8) Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza ds Przeciwdzia ania Uzale nieniom
9) Lidia Rouba – Koordynator wietlicy Socjoterapeutycznej „ISKIERKI” w I owej
10) Ewelina Nowak – Koordynator O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem
11) El bieta Ganczarek – Koordynator Osrodka Integracji Spo ecznej w Koninie aga skim
12) Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej
13) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
14) Alicja Balik – Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej
15) Miros aw Gubernator – p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
16) Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec
17) Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy  porz dek obrad:
I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
4. Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w porz dku
    obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

  Prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
II. Obrady
1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:

- Burmistrza I owej
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej
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      2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

3. Sprawozdanie z dzia  Policji w 2009r. – referuje Komendant Komisariatu Policji w I owej.
4. Sprawozdanie z realizacji zada  w 2009r. Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów

Alkoholowych w I owej – referuje Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania
Uzale nieniom.

5. Informacja Koordynatora wietlicy Socjoterapeutycznej  dzia aj cej przy Wincenty skim
Centrum Pomocy Rodzinie w I owej – referuje Koordynator wietlicy.

6. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej – referuje Koordynator
rodka.

7. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem – referuje Koordynator
rodka.

8. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Koninie ag. – referuje
Koordynator O rodka.

9. Sprawozdanie z dzia alno ci komisji sta ych Rady Miejskiej za 2009 rok i przedstawienie planu
pracy na 2010 rok.

    10.Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania

problemów alkoholowych dla gminy I owa na 2010 rok – referuje Pe nomocnik
Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom,

2) zmieniaj ca uchwa  w sprawie przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania
Narkomanii dla gminy I owa na 2010 rok – referuje Pe nomocnik Burmistrza ds.
Przeciwdzia ania Uzale nieniom,

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej  przy  ul.  aga skiej  38/4  –  referuje  J.  Kaniecki,  Podinspektor  w  Referacie

Gospodarki Komunalnej,
4) wymaga , jakie powinni spe nia  przedsi biorcy ubiegaj cy si  o uzyskanie zezwolenia w

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz tami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierz t, a tak e grzebowisk i spalarni zw ok zwierz cych i ich cz ci –
referuje A. Balik, Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej,

5) okre lenia wymaga , jakie powinni spe nia  przedsi biorcy ubiegaj cy si  o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró nienia zbiorników
bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych od w cicieli nieruchomo ci na
terenie gminy I owa – referuje A. Balik, Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej,

6) wspomagania realizacji zada  inwestycyjnych s cych ochronie rodowiska i
gospodarce wodnej – referuje Sekretarz Gminy,

7) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego
Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Torzyniu – referuje Burmistrz

owej

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w I owej.
Porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.

PRZEBIEG OBRAD
Ad. II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami tj. za
okres od dnia   30 grudnia 2009r. do dnia 3 lutego 2010r. i tak:

uczestniczy em w kilku spotkaniach dotycz cych naszego projektu zwi zanego z odnowieniem
parku,
uczestniczy em w dwóch Zgromadzeniach yckiej Grupy Rybackiej w Lubsku,
przed em termin zako czenia budowy sieci wodoci gowej w so ectwie Jankowa ag. ze
wzgl du na opady niegu i mrozy,
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podpisa em umow  z Zak adem Wielobran owym „KSZTA T” z agania na wykonanie
budowy podci nieniowej pompowni cieków przy ul. Surzyna i zosta  ju  przekazany plac
budowy,
zg osili my rozpocz cie robót budowy sieci wodoci gowej w so ectwie Czerna,
z dniem 2 lutego 2010 r. przekaza em pe nienie obowi zków Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej panu Miros awowi Gubernatorowi,
04 stycznia br. og osi em trzy otwarte konkursy na realizacj  zada  publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu w 2010 r. w I owej, Czernej i Koninie ag.  Termin sk adania ofert
up ywa w dniu 05 lutego br.,
podpisa em dwa aneksy na administrowanie i utrzymanie stadionu w I owej oraz boiska w
Koninie ag. oraz umow  na utrzymanie boiska  w Czernej,
dnia 04 stycznia br.  podpisa em umow  na wykonanie projektu budowlanego kompleksu
sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Koszt wykonania projektu
wyniesie 30.500 z  brutto. 15 stycznia br. zosta a wykonana i przekazana koncepcja
budowlana,
od 02 lutego br.trwa odbiór techniczny budowy hali sportowej w I owej.  Aby przyst pi  do jej

ytkowania musimy uzyska  pozwolenie na u ytkowanie od Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego,
zosta  og oszony przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn. Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej,
podpisa em umow  na wykonanie projektu przy cza energetycznego pod imprezy na Placu
Wolno ci oraz wykonanie mapy do celów projektowych dla Placu Wolno ci i ul. Ko cielnej,
zleci em wykonanie dokumentacji  remontu drogi gminnej na ul. Ko cielnej,
przez ca y okres stycznia br. by a jedna wielka walka ze niegiem, z mrozem. Patrz c na

siednie gminy, nie jest w naszej gminie najgorzej je eli chodzi o od nie anie, bo tylko w ten
sposób mo na ewentualnie porówna  jako  pracy naszych s b, nie mniej ogólnie trzeba
powiedzie  , e ten teren rzadko jest nawiedzany takimi nie ycami i ilo  sprz tu jak i
do wiadczenie przy usuwaniu niegu tych s b jest po prostu ma e. Nie mniej staramy si , aby
minimalizowa  tutaj uci liwo  wed ug si  i rodków jakie posiadamy. Zacz li my wywozi
cz niegu ze ródmie cia, by przy topnieniu nie dochodzi o do podtopie , chocia  to jest te
nieuniknione, bo przy tej ilo ci niegu najprawdopodobniej te  wyst pi ,
odno nie dzia alno ci gospodarczej i ewidencji dzia alno ci gospodarczej wydali my 31
za wiadcze , w tym 2 decyzje o zaprzestaniu wykonywania dzia alno ci,
dla 36 przedsi biorców zosta y wydane decyzje dotycz ce op at za zezwolenia na sprzeda
napojów alkoholowych,
odno nie gospodarki mieszkaniowej 1 wolne mieszkanie zosta o przyznane dla rodziny z listy
przydzia u mieszka ,
odno nie gospodarki nieruchomo ciami 7 stycznia br. podpisa em umowy notarialne dotycz ce
sprzeda y nieruchomo ci nie zabudowanej ozn. dzia  nr 649/3 w Koninie aga skim (przy
magazynach Vitrosiliconu) oraz warunkow  umow  sprzeda y nieruchomo ci nie zabudowanej
ozn. dzia  nr 1180/4 w I owej przy ul.Traugutta,
w dniu 11 stycznia podpisa em umowy na wykonywanie operatów szacunkowych w roku 2010
z rzeczoznawcami : Pani  Jadwig  Hodur z agania oraz z Firm  „Janek: równie  z agania ,
w dniu 12 stycznia podj em zarz dzenia w sprawie wyznaczenia (ponownie) do sprzeda y
nieruchomo ci zabudowanej dawn  kot owni  osiedlow  na „osiedlu mieszkaniowym
Czy ówek” oraz gruntu pod gara em nr 7 w I owej przy ul.Ogrodowej na dzia ce nr 517/4 na
rzecz osoby , która na tym gruncie z w asnych rodków wybudowa a gara ,
podpisa em umow  z Firm  „Geomiet” z aganiu na dokonanie podzia u geodezyjnego dzia ki
nr 724/3 w I owej przy ul.Pu askiego zwi zanego z przygotowywaniem do sprzeda y lokali
mieszkalnych w budynku nr 19,
na dzie  25 stycznia og osi em rokowania na sprzeda  6 nieruchomo ci nie zabudowanych
po onych w I owej przy ul. aków, rokowania odb  si  w dniu 25 lutego 2010 r.,
odno nie ochrony rodowiska zosta o wydanych 5 decyzji dotycz cych wycinki drzew,
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wydano 1 decyzj  o umorzeniu post powania w sprawie wydania decyzji  o rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia polegaj cego na:  Budowie stacji bazowej Era nr
41280”  na dzia ce o numerze ewidencyjnym 100/3 obr b aganiec,
przes ano do Samorz dowego Kolegium Odwo awczego w Zielonej Górze odwo anie stron
dotycz ce umorzenia post powania w sprawie wydania decyzji
o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia polegaj cego na:  Budowie stacji
bazowej Era nr 41280”  na dzia ce o numerze ewidencyjnym 100/3 obr b aganiec,
wydano 31 za wiadcze  o przeznaczeniu dzia ki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz  zgodno ci zamierzonego sposobu u ytkowania obiektu budowlanego z
obowi zuj cym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za okres
mi dzysesyjny.

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pani Jolanta Markilewicz – Radna
Na pro  p. dyrektor Przedszkola Miejskiego w I owej zg osi a wniosek o oznaczenie miejsca postoju
dla autobusów dowo cych dzieci do przedszkola i ustawienie znaku „Uwaga dzieci”.
Wskaza a tak e na potrzeb  do wietlenia ul. Blacharskiej i ul. Zacisze, poprzez zamontowanie w miar
potrzeby nowych lamp i napraw  uszkodzonych.

Pan Jan S ocki – So tys wsi Konin ag.
1. Zg osi  wadliwe funkcjonowanie tablicy rozdzielczej w wietlicy wiejskiej w Koninie ag.
2. W imieniu mieszka ców so ectwa poinformowa  o niezadawalaj cym poziomie od nie ania w tej

miesjcowo ci.
3. Podzi kowa  Sekretarzowi Gminy za pomoc w opracowaniu wymaganych dokumentów do

enia wniosku o podziale rodków Funduszu So eckiego na 2010 rok.
4. Zapyta , kiedy b dzie remontowana droga gruntowa w kierunku Jankowej ag.
5. Ponownie zg osi  spraw  zanieczyszczenia dzia ki, której jest w cicielem i poinformowa  o

ukaraniu Go oraz zg oszeniu sprawy na Policj . Poskar  si  na pracownika Urz du Miejskiego
w I owej za atwiaj cego t  spraw .

Pan Krzysztof Suchodolski – Radny
1. Zapyta  na kiedy konkretnie planowane jest zako czenie wykonania sieci wodoci gowej w

Jankowej ag.
2. Poruszy  spraw  uregulowania ewidencji dróg w Szczepanowie.
3. Poprosi  o zwi kszenie skuteczno ci od nie ania.

Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej
Zapyta , czy przy obecnej aurze na bie co monitorowany jest zalew w Klikowie oraz, czy
przewidziane s  prace remontowe jazu w tym miejscu.

Ad. II pkt 3
Sprawozdanie z dzia  Policji w 2009 r.
Pan Piotr Tomkiewicz – Komendant Komisariatu Policji w I owej
Przedstawi  sprawozdanie o stanie porz dku i bezpiecze stwa publicznego na terenie dzia ania
Komisariatu Policji w I owej w 2009 roku (sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).
Po z onej informacji radni zg aszali zapytania i tak:
Pan Zygmunt Sygnowski zapyta , czy brakuje paliwa do wyjazdów.
Pan Komendant odpowiedzia , e nie ma adnych ogranicze .
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy zapyta , czy jest handel narkotykami.
Pan Komendant poda , e jest handel, by y sprawy za posiadanie, a znana wszystkim udaremniona w
ubieg ym roku plantacja nale y do najwi kszych w Polsce.
Pani Jolanta Markilewicz w imieniu dyrektora przedszkola podzi kowa a za dobr  wspó prac  na
odcinku Komisariat – Przedszkole (spotkania na terenie przedszkola, pokazanie dzieciom sprz tu,
itp.).
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Pan Miros aw Wdowiak zada  pytanie dotycz ce przejazdu kolejowego. Przypomnia , e do tej pory
awarie polega y na tym, e rogatki zacina y si  w pozycji zamkni tej. Zapyta , czy w takiej sytuacji
Policja zgodnie z prawem ma co  do zrobienia. Druga rzecz, która bardziej niepokoi, to  sytuacja gdy
sprz t zatnie si  w pozycji otwartej,  czy wówczas Policja interweniuje z uwagi na zagro enie w ruchu
drogowym.
Pan Komendant wyja ni , e jest to pole manewru dla Kolei. Je eli sytuacja b dzie stanowi
zagro enie, ze swej strony b dziemy powiadamia  odpowiedni  instytucj , a do momentu przyjazdu

dziemy zabezpiecza  przejazd.
Pan Marek Sawicki zapyta , czy mo liwe jest ukaranie zarz dcy przejazdu.
Pan Komendant w odpowiedzi poda , e nie jest mo liwe karanie zarz dcy, bo awarie s  si  wy sz .
Pan Maciej Beszterda – So tys wsi aganiec zapyta , czy jest mo liwe zabezpieczenie rajdu
samochodowego przez wi cej ni  jednego policjanta.
Pan Komendant wyja ni , e tym si  nie zajmuje, ale przeka e uwag  do Wydzia u Ruchu Drogowego,
który zabezpiecza tras .
Pan  Jan  S ocki  –  So tys  wsi  Konin  ag.  zapyta ,  czy  dzielnicowi  mog  uczestniczy  w  zebraniach
wiejskich.
Pan Komendant odpowiedzia , e je eli otrzymaj  zaproszenie i nie b dzie to kolidowa o w
wykonywaniu obowi zków s bowych to tak.

Ad. II pkt 4
Sprawozdanie z realizacji zada  w 2009 r. Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych w I owej
Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza ds Przeciwdzia ania Uzale nieniom
przedstawi a sprawozdanie z dzia alno ci za 2009 rok (sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).

Ad. II pkt 5
Informacja Koordynatora wietlicy Socjoterapeutycznej dzia aj cej przy Wincenty skim
Centrum Pomocy Rodzinie w I owej
Pani Lidia Rouba – Koordynator wietlicy przed a sprawozdanie z dzia alno ci wietlicy
socjoterapeutycznej „Iskierki” za 2009 rok (sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).
Pan Miros aw Wdowiak – Przewodnicz cy Rady Miejskiej zapyta ,  jaka jest liczba dzieci
korzystaj cych ze wietlicy, czy jest to sta a, czy zmienna liczba.
Pani Koordynator odpowiedzia a, e 35 osób obecnie korzysta ze wietlicy oraz, e w ubieg ym roku
by a taka sama grupa. Starsze dzieci odchodz , a w to miejsce przychodz  dzieci m odsze.

Ad. II pkt 6
Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej
Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza ds Przeciwdzia ania Uzale nieniom w
imieniu pani Wandy Janczyk – Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej odczyta a
sprawozdanie z dzia alno ci O rodka (sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).

Ad. II pkt 7
Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem
Pani Ewelina Nowak – Koordynator O rodka z a sprawozdanie z dzia alno ci O rodka
(sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).
Pan Zygmunt Sygnowski zapyta , co jest przyczyn  niedogrzania pomieszczenia, w którym
prowadzone s  zaj cia, bo jest tam centralne ogrzewanie i nie powinno by adnych problemów.
Jednocze nie zada  pytanie, czy jest sens ogrzewa  du wietlic  dla tylko kilkorga dzieci.
Pani Ewa Lichta ska-Soba ska stwierdzi a, i  odnosi wra enie, e cz  mieszka ców nie chce, eby
wietlica by a w remizie stra ackiej, a cz  nie chce, eby by a w wietlicy wiejskiej. W ród

spo ecze stwa jest pewna sprzeczno . Wskaza a równie , e innej alternatywy na wsi nie ma, jak
prowadzenie wietlicy dla dzieci, cho by z tej wietlicy chcia o korzysta  tylko kilkoro dzieci, to
zawsze warto te zaj cia prowadzi . Tym bardziej, e osoba, która prowadzi wietlic  jest bardzo
taktown , otwart , ch tn  do pracy i al by by o, eby ten potencja   zosta   niewykorzystany.
Pan Zygmunt Sygnowski zwróci  uwag , e na ma  ilo  dzieci zasadne by oby prowadzenie zaj  z
dzie mi w okresie letnim w du ej wietlicy, natomiast zim  w remizie, bo atwiej b dzie dogrza .
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Pan Miros aw Wdowiak uzna , i  zebranie wiejskie powinno zdecydowa , gdzie zaj cia z dzie mi
prowadzi . Rozumie te , e pan Sygnowski zobowi zuje si  pomóc w uregulowaniu tej sprawy.

Ad. II pkt 8
Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Koninie aga skim
Pani El bieta Ganczarek – Koordynator O rodka przedstawi a sprawozdanie z dzia alno ci O rodka
(sprawozdanie stanowi za cznik do protoko u).
Pani Ewa Lichta ska-Soba ska odczyta a list ch opca Patryka Gronkowskiego, który zosta
wyró niony w konkursie plastyczno-literackim w Poznaniu, b cy najlepsz  rekomendacj  dla pani
Eli, która  prowadzi zaj cia z dzie mi.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz podzi kowa  pani Przewodnicz cej Gminnej Komisji Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych oraz paniom Kordynatorom wietlic Integracyjnych, w których s
prowadzone punkty integracji spo ecznej. Wskaza , e faktycznie wietlice s  akceptowane przez
mieszka ców wiosek i dzieci znajduj  tam chwile rado ci i chwile, w których s  szcz liwe.

Ad. II pkt 9
Sprawozdanie z dzia alno ci komisji sta ych Rady Miejskiej za 2009 rok i przedstawienie planu
pracy na 2010 rok
Przewodnicz cy komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z dzia alno ci komisji w 2009
roku oraz przedstawili plan pracy na 2010 rok.

Ad. II pkt 10
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania
problemów alkoholowych dla gminy I owa na 2010 rok

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza ds Przeciwdzia ania Uzale nieniom
Omówi a projekt uchwa y i przedstawi a zaproponowane w projekcie zmiany.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) zmieniaj ca uchwa  w sprawie przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania
Narkomanii dla gminy I owa na 2010 rok

Pani Ewa Lichta ska-Soba ska – Pe nomocnik Burmistrza ds Przeciwdzia ania Uzale nieniom
Omówi a projekt uchwa y i przedstawi a zaproponowane w projekcie zmiany.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 38/4

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej przedstawi  projekt
uchwa y. W zwi zku z tym, i  w ostatnich latach nie by y prowadzone w tym lokalu adne remonty,
zaproponowano bonifikat  w wysoko ci 85%.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) wymaga , jakie powinni spe nia  przedsi biorcy ubiegaj cy si  o uzyskanie zezwolenia w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz tami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierz t, a tak e grzebowisk i spalarni zw ok zwierz cych i ich cz ci

Pani Alicja Balik – Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej
Omówi a projekt uchwa y. Przypomnia a, e w wyniku dyskusji na posiedzeniach komisji sta ych rady
w projekcie uchwa y w § 3 proponuje si  tre  zapisu punktu 4) o brzmieniu: „prowadzi
ww.dzia alno  w miejscu ogrodzonym, utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym przed dost pem
osób postronnych” zmieni  na brzmienie: „4) prowadzi  ww. dzia alno  w sposób zgodny z
wymogami weterynaryjnymi dotycz cymi prowadzenia schronisk dla zwierz t” oraz  skre lenie dwóch
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punktów tj.: 12)  o brzmieniu: „urz dzenia i instalacje wykorzystywane do spalania zw ok zwierz cych i ich
cz ci  musz  spe nia  wymagania obowi zuj cych przepisów w tym zakresie, znajdowa  si  pod odpowiednim
nadzorem technicznym oraz dotrzymywa  standardów emisyjnych” i 13) o brzmieniu: „ch odnia do
czasowego przetrzymywania zw ok martwych zwierz t musi by  urz dzeniem przeznaczonym do tego celu,
spe nia  wymagania techniczne dla tego typu urz dzenia i by  obj ta odpowiednim nadzorem technicznym”,
gdy  zapis tych punktów zawarty jest w 11) punkcie. Ponadto w § 4 w punkcie 5) po wyrazie: „ rodki”
proponuje si  uzupe ni  zapis o wyraz: „techniczne”. Nowe brzmienie punktu 5) by oby nast puj ce:
„posiada  niezb dne rodki techniczne do grzebania zw ok zwierz cych i ich cz ci”.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej podda  pod g osowanie wprowadzenie zmian poprzez zg oszone
autopoprawki:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Zaproponowane zmiany zosta y przyj te jednog nie.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

5) okre lenia wymaga , jakie powinni spe nia  przedsi biorcy ubiegaj cy si  o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró nienia zbiorników
bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych od w cicieli nieruchomo ci na
terenie gminy I owa

Pani Alicja Balik – Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej
Przedstawi a projekt uchwa y. Poinformowa a, e w zwi zku z sugesti  komisji dodano w § 2 punkt 9)
o brzmieniu: „9) uwzgl dni  miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z
wojewódzkim planem gospodarki odpadami”.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej podda  pod g osowanie wniosek o uwzgl dnienie tej poprawki:

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

6) Wspomagania realizacji zada  inwestycyjnych s cych ochronie rodowiska i
gospodarce wodnej

Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e z dniem 1 stycznia 2010 r. zosta  zlikwidowany Gminny
Fundusz Ochrony rodowiska i w zwi zku z tym nale y podj  now  uchwa  w tej sprawie. Poprosi
o zmian  zapisu pkt 1) w § 3. W wyniku pomy ki redakcyjnej przy przepisywaniu projektu uchwa y w
programie XML wymaganym dla tego typu uchwa y, zosta a pomini ta w ciwa tre  tego punktu o
brzmieniu: „1) o dotacj  nie mog  si  stara  w ciciele nieruchomo ci na terenie  której prowadzona
jest wy cznie dzia alno  gospodarcza”.
Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej podda  pod g osowanie  wniosek o przyjecie autopoprawki.

osowanie wniosku:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Wniosek zosta  przyj ty jednog nie.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

7) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego
Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Torzyniu

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Omówi  projekt uchwa y. Poinformowa , e Zarz d Województwa Lubuskiego przes  projekt
uchwa y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala
Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki
Zdrowotnej w Torzyniu z pro  o wyra enie opinii w tej sprawie.
Lubuski Szpital  Specjalistyczny  Pulmonologiczno  –  Kardiologiczny  SP  ZOZ  w  Torzymiu  w  chwili
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obecnej jest samodzielnym publicznym zak adem opieki zdrowotnej, posiadaj cym osobowo
prawn , dla którego organem za ycielskim jest Województwo Lubuskie. W wyniku podj cia
uchwa y o likwidacji Szpitala przestanie istnie  dotychczasowy podmiot funkcjonuj cy w formie SP
ZOZ. wiadczenia zdrowotne dotychczas przez niego udzielane, b dzie zabezpiecza  w takim samym
zakresie, dost pno ci i rodzaju wiadcze  niepubliczny zak ad opieki zdrowotnej, prowadzony przez
spó  ze 100% udzia em Województwa Lubuskiego.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 13 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

Ad. II pkt 11
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz I owej
W sprawie oznaczenia miejsca zatrzymywania autobusu przy przedszkolu poinformowa , e jest ju
gotowy projekt organizacji ruchu, aby ten problem rozwi za  i jak tylko warunki pozwol  b dziemy
organizacj  ruchu zmienia .
Odno nie do wietlenia ulic: Blacharskiej i Zacisze pan Gubernator w tej chwili zajmuje si  spraw
unowocze nienia modernizacji o wietlenia, o którym mówimy ju  dosy  d ugo, a adnych efektów
jeszcze nie wida , ale w tym roku jest nadzieja, e t  modernizacj  uda si  przeprowadzi .
Pan Burmistrz o udzielenie odpowiedzi w  sprawie funkcjonowania tablicy rozdzielnej w wietlicy w
Koninie ag. poprosi  pani  Mari arsk  – Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu jako
gospodarza obiektu. Pani dyrektor poinformowa a, e pojedzie do Konina z elektrykiem i na miejscu
ustali co trzeba zrobi .
Pan Burmistrz podkre li , e jest jeszcze wiele mankamentów w tej wietlicy, by a ona projektowana
przy wspó udziale poprzedniej rady so eckiej z udzia em obecnego So tysa. Aktualny stan tablicy nie
jest z pewno ci  wynikiem dzia  wykonawcy, raczej u ytkowników. Problem, który podczas
projektowania tej wietlicy nie zosta  w ciwie rozwi zany to w nie sposób zasilania wietlicy.
W sprawie od nie ania odpowiedzi udzieli  pan Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Wyja ni , e drogi powiatowe przebiegaj ce przez So ectwa w Gminie

owa od nie ane s  zgodnie z umow  zawart  ze Starostwem Powiatowym w aganiu. Umowa ta
okre la sposób i cz stotliwo  od nie ania. Nie jest mo liwe w jednej chwili od nie enie dróg i
chodników w ca ej Gminie. Standardem jest od nie enie po up ywie 6 godzin od zaprzestania opadów.
Zarz d Dróg Powiatowych wskaza , e droga mo e by  bia a, przejezdna. My mamy sypa  na
zakr tach i podjazdach tj. 100m przed zakr tem i 100m za zakr tem i wi kszych wzniesieniach.
Natomiast pozosta e cz ci drogi nie sypiemy chyba, e na wyra nie polecenie Zarz du Dróg
Powiatowych. My si  do tego respektujemy dlatego, e je eli zrobimy czynno  nie uzgodnion  z
Zarz dem, to nam na koniec miesi ca tej pracy si  nie odbierze i za to nie otrzymamy zap aty.
Ka dorazowo wyjazd sprz tu na drogi powiatowe jest zg aszany do Zarz du, a wykonane prace na
bie co odbierane przez ich pracownika. W miar  potrzeby wynajmujemy równie  ci ki sprz t do
usuwania niegu w miejscach, gdzie naszym sprz tem nie s  mo liwe do wykonania prace.
W kwestii naprawy drogi w kierunku Jankowej obok boiska Burmistrz poinformowa , e w tej chwili
nie b dzie naprawiana, gdy  warunki na to nie pozwalaj . Mieszka cy z tej cz ci Konina maj
odmienne wnioski co do tej drogi. Cz  jest wr cz niezadowolona gdy zasypujemy dziury t uczniem,
bo twierdz , e kierowcy zbyt szybko je  i z drogi si  kurzy. Kogo wi  s ucha ? Tych, którzy s
niezadowoleni gdy naprawiamy, czy tych, którzy je  t  drog  mimo mo liwo ci skorzystania z
wyremontowanej drogi powiatowej.
Kolejna sprawa jak  porusza  pan So tys to skarga na pani  Balik. Burmistrz wyja ni , e skargi sk ada
si  w formie pisemnej. Dotychczas pan So tys sk ada  ju  dwa razy skargi, jednak nie zawiera y one
konkretnych zarzutów i mimo dwukrotnych wezwa  do usuni cia braków nie zosta y uzupe nione. Nie
ka de pismo jest skarg , musi ono spe nia  okre lone przepisami prawa wymogi. Dotychczas sk adane
pisma maj  charakter pism obel ywych i nie mog y by  traktowane jako skargi. Dzisiejsza pana
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bardzo ogólna wypowied , tak e nie mo e by  traktowana jako skarga. Prosz  si  zastanowi  na co
chce si  pan skar  i z  konkretn  skarg  je eli ma pan ku temu powody.
W sprawie dotycz cej cieków i decyzji z tym zwi zanej to nale y stwierdzi , e pragnie pan
wykorzysta  swoj  pozycj  So tysa do za atwienia prywatnej sprawy administracyjnej, która w tym
przypadku jest dla pana niekorzystna. Wobec prawa wszyscy jeste my równi bez wzgl du, czy
jeste my so tysami, radnymi, czy burmistrzem. Mia  pan mo liwo  w ka dym momencie
post powania administracyjnego wgl du w dokumentacj  i odwo ania si  od decyzji. Nie skorzysta
pan z tego prawa i w tej chwili ta decyzja musi by  wykonana, a my jako organ jeste my zobligowani
do podj cia okre lonych przepisami prawa dzia . Nie jest to dzia anie z liwe wobec pana tylko
post powanie zgodnie z przepisami.
Odno nie terminu zako czenia prac przy wykonywaniu wodociagu w Jankowej Burmistrz wyja ni , e
wp yn  wniosek o przed enie umowy do ko ca miesi ca lutego br, z uwagi na niesprzyjaj ce
warunki pogodowe (w niegu i mrozie nikt wodoci gu nie b dzie k ad ). Jak tylko b  dobre
warunki, prace b  dalej wykonywane. Na tym zale y i nam i wykonawcy.
W sprawie ewidencji dróg w Szczepanowie Burmistrz poinformowa , e w zwi zku z zawirowaniami
dotycz cymi zatrudnienia, te prace utkn y w martwym punkcie. W tym roku chcemy doprowadzi  do
uporz dkowania tej sprawy.
Na  pytanie  dotycz ce  zalewu  w  Klikowie  i  remontu  jazu  Burmistrz  wskaza ,  e  w  tym  roku  w
bud ecie gminy nie s  przewidywane rodki na remont. Natomiast jaz jest monitorowany na bie co
przez pracownika mieszkaj cego w Klikowie, jak równie  pracownik odpowiedzialny za
bezpiecze stwo przeciwpowodziowe sprawdza stan jazu i jego zalodzenie. W razie potrzeby byli
anga owani stra acy do kruszenia lodu zbli aj cego si  do jazu. W tej chwili nie ma
niebezpiecze stwa. Jaz w pe ni spe nia swoj  fukcj .
Podczas   przerwy  w  obradach  pan  Beszterda  poprosi  pana  Przewodnicz cego  Rady  Miejskiej  o
udzielenie g osu przed zako czeniem obrad sesji. W zwi zku z tym pan Przewodnicz cy Rady
Miejskiej udzieli  g osu panu So tysowi wsi aganiec, który zabra  g os w sprawie wietlicy wiejskiej
w aga cu. Poinformowa , e ruszy y prace remontowe w wietlicy, elektryk zacz  montowa
instalacj  elektryczn . Natomiast jest problem z pracami na zewn trz budynku. W ciciel, który ma
wi kszo  udzia u (80%) nie wyra a zgody na wykonanie jakichkolwiek prac. W wyniku takiej
postawy brak mo liwo ci chocia by wyczyszczenia rynien w jesieni, obecnie skutkuje brakiem
odp ywu wody i oblodzeniem.
Pan Burmistrz wyja ni , e udzia ów zmieni  si  nie da, wynikaj  one z operatu szacunkowego i z
opisu nieruchomo ci. Udzia y s  zawsze proporcjonalne do powierzchni u ytkowej lokali
zajmowanych przez wspó cicieli. Natomiast inne sprawy je eli chodzi o wspó asno  te  s
regulowane ustaw  i tylko w ramach tych przepisów mo na dzia .  Je eli b dzie wiadome dzia anie
wspó ciciela kierowane w ten sposób, e b dzie dochodzi o do pogorszenia stanu w asno ci naszej
wtedy mo emy mie  roszczenia w stosunku do tej osoby. W przypadkach trudno ci w wykonaniu
okre lonych prac Burmistrz poprosi  So tysa o bie ce informowanie, eby tworzy  okre lone
dokumenty, które daj   podstaw  do dalszego dzia ania.
Pan Marek Sawicki odniós  si  do s ów pana So tysa z Konina w kwestii wietlicy wiejskiej.
Poinformowa  o stanie wykonanych prac dotycz cych tablicy rozdzielczej, braku rodków na etapie
budowy wietlicy na przeniesienie przy cza energetycznego wspólnoty oraz post powaniu
mieszka ców wspólnoty w przypadku konieczno ci dost pu do tablicy.

Ad.II pkt 13
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady   Miejskiej
zamkn   obrady XXXVII sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 9  stron, ponumerowanych od 1 do 9.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1400  do  godz. 1705

Protoko owa a:

Maria Soko owska
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Sprawozdanie z dzia alno ci za rok 2009

Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej realizuje
zadania w zakresie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych.

Zadania te wynikaj  z ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu
alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii oraz przeciwdzia aniu przemocy
w rodzinie. Terenem dzia  Komisji jest miasto i gmina I owa.

Sk ad komisji:

Ewa Lichta ska – Soba ska – przewodnicz ca
absolwentka Szko y Rozwi zywania Lokalnych Problemów Alkoholowych - „Strategia” I i II
stopnia – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie; Studium Przeciwdzia ania Przemocy w
Rodzinie; szkolenie dla osób pracuj cych w pierwszym kontakcie z osobami uzale nionymi
i wspó uzale nionymi – sie  „W”; szkolenie dla osób prowadz cych zaj cia z dzie mi z
rodzin z problemem alkoholowym; szkolenie - „M odzie  wobec uzale nie  i zagro
spo ecznych”; szkolenie – Profilaktyka i Rozwi zywanie Problemów Alkoholowych; cz onek
Porozumienia – „Niebieska Linia” i „Pomara czowa Linia”

Anna Rodak – sekretarz
szkolenie dla cz onków Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych – treningi
psychologiczne – Przeciwdzia anie Przemocy w Rodzinie

Jan Jaszczuk – cz onek
szkolenie dla cz onków Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych; szkolenie
dla osób pracuj cych z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie

adys awa Balik – cz onek
szkolenie dla cz onków Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
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Sprawozdanie
1. Do komisji wp yn o 22 (wniosków ub. roku 39) wniosków o wszcz cie post powania

w sprawie leczenia odwykowego, z czego komisja spotka a si  z 21 osobami.

 1 wniosek skierowa  do komisji Prokurator Rejonowy w aganiu
 2 wnioski Komisariat Policji w I owej
13 wniosków wp yn o od rodzin i osób bliskich
 0 d Rejonowy w aganiu
6 OPS

      17 wniosków skierowano do rozpatrzenia przez S d Rejonowy w aganiu.
Wobec osób uzale nionych S d wyda  postanowienie o leczeniu pod nadzorem
kuratora lub ustanowi  przymus leczenia w szpitalu odwykowym.
4 osoby podj y terapi  bez nakazu s du
1 osoba wycofa a wniosek o leczenie cz onka rodziny, ze wzgl du na dokonanie
esperalu przez klienta komisji.

Priorytet III (alk)
Ilo  wniosków kierowanych do s du o przymusowe leczenie - 11
Ilo  wniosków kierowanych do Komisji RPA- 22
Ilo  osób, które podj y terapi  - 15

2. Dy ury przewodnicz cej  komisji:

 Ewa Lichta ska – Soba ska (przewodnicz ca komisji) – poniedzia ek od 14.00
W ramach pe nionych dy urów przyj a 27 osób.
By y to rozmowy indywidualne, s ce udzieleniu wsparcia wspó uzale nionym
cz onkom rodzin, ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzono rozmowy profilaktyczne
zach caj ce do podj cia dobrowolnego leczenia, uczestniczenia w mityngach grupy
Anonimowych Alkoholików (AA), kierowania na konsultacje do bieg ego psychologa –
terapeuty.
Priorytet III (alk)
Ilo  osób zg aszaj cych si  na dy ur pe nomocnika – 27( spotkania dotycz  leczenia
odwykowego, odwykowego tak e problemów rodzinnych)

3. Programy profilaktyczne.

Komisja finansowa a realizacj  programów profilaktycznych w szko ach i na wietlicy
socjoterapeutycznej.

Szko a Podstawowa w I owej
- spektakl profilaktyczny dla klas IV -
     „ Ciernie” – obj to 74 osoby
     „Dylemat” – obj to klasy V i VI – 90 osób

Gimnazjum w I owej w I owej

program profilaktyki narkotykowej – Piotr Grolewski -  89 osób
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program profilaktyczny – NOE – 80 osób
spektakl profilaktyczny „Ci gle yj ” – 78 osób

Zespó  Szkó  Ponadgimnazjalnych w I owej

spotkania dla m odzie y na temat profilaktyki uzale nie  od narkotyków –
co miesi c spotkanie z terapeut  uzale nie  ze szpitala odwykowego w Ciborzu
( 10 spotka ) - 71 osób

Priorytet I (alk), Priorytet I (nark)
Liczba osób uczestnicz cych w programach profilaktycznych -  240
Liczba doros ych bior cych udzia  w programach profilaktycznych – 16
Priorytet II (alk)
Liczba osób, które skorzysta y ze spektakli profilaktycznych - 262

4. Kontrole sklepów i opiniowanie koncesji

Komisja dokona a kontroli 21 punktów sprzeda y alkoholu na terenie miasta i gminy
owa. Przeprowadzono rozmowy ze sprzedawcami o konieczno ci przestrzegania ustawy

o wychowaniu w trze wo ci, sprawdzono czy zachowane s  wymogi ustawy. Po ka dej
kontroli zosta y spisane protoko y.
Komisja w ci gu minionego roku zaopiniowa a 12 wniosków o koncesje na sprzeda
alkoholu
Priorytet IV (alk)
Ilo  cofni tych zezwole  – 0

5. Inne zadania

- Koordynacja i prowadzenie Ogólnopolskiej Kampanii – „Zachowaj Trze wy
Umys ”,  na terenie wietlicy w I owej oraz szkó  z terenu gminy  I owa i wszystkich

rodków integracji spo ecznych dzia aj cych na wsiach (kampania pod patronatem
Stowarzyszenia Dziennikarzy Radiowych i Telewizyjnych).
 Dzieci z I owej i Szczepanowa, Konina, Czernej oraz Borowego nagrodzone
prezentami i upominkami.
Gmina I owa otrzyma a certyfikat za aktywny udzia  w ósmej edycji kampanii
spo ecznej : Zachowaj Trze wy Umys ”

Finansowanie pó kolonii dla dzieci organizowanych przez Wincenty skie Centrum
Pomocy Rodzinie w I owej (45 osób z terenu miasta i gminy)

Priorytet II (nark)
  Ilo  dzieci korzystaj cych ze zorganizowanych form wypoczynku  - 70 osób

( pó kolonie, kolonie i górska wyprawa)
Wspó organizowanie „Maratonu Trze wo ci” oraz „Dnia Rodziny”

Priorytet I (alk)
Ilo  osób uczestnicz cych w imprezach rekreacyjnych – ok. 130 osób
Ilo  dzieci

Zakup wyposa enia  o rodków integracji spo ecznej w Czernej, Koninie oraz
Borowym
Zakup literatury dla mieszka ców wsi – do pedagogizacji na wietlicach oraz
do wykorzystania w Klubie Abstynenta w I owej
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6. Szkolenia

Szkolenia dla pracowników OPS-u – dotycz ce przeciwdzia ania przemocy
oraz procedur „Niebieskich Kart” i  pierwszego kontaktu z osob  uzale nion

Priorytet V (nark)
Ilo  osób przeszkolonych w zakresie pierwszego kontaktu – 3 pracowników socjalnych

7. Psycholog kliniczny – mgr Grzegorz Mutwil

Dy ury psychologa klinicznego, psychoterapeuty odbywa y si  w ka dy pierwszy
poniedzia ek miesi ca od godz. 14.00 – 17.00 oraz 16.00 do godz. 20.00. Psycholog rozpocz
dy urowanie od lutego 2003 roku. W trakcie dy urów psychologa podejmowano dzia ania
zmierzaj ce do zwi kszenia wiadomo ci specyfiki choroby alkoholowej oraz osobistych
problemów wynikaj cych z choroby. W czasie indywidualnych konsultacji – spotka
terapeutycznych, udzielano pomocy w rozwi zywaniu bie cych problemów w sytuacji
kryzysowej, uczono nabywania podstawowych umiej tno ci potrzebnych do prawid owego
procesu trze wienia, motywowania do dalszej pracy nad sob . Prowadzono indywidualne
sesje rodzinne za pomoc  metody interwencji. Z pomocy psychologa w czasie dy urów
skorzysta o  w roku 2009 - 136 osoby. Ponadto psycholog opiniuje osoby uzale nione
skierowane na badania, celem zdiagnozowania uzale nienia i sposobu leczenia.
Priorytet III (alk)

Ilo  osób zg aszaj cych si  do specjalisty - 136

8. Instruktor terapii uzale nie  – Walerian Ostapko

Dy ury terapeutyczne pe nione s  w ka dy wtorek, w godz. 16.00 do 19.00. W trakcie
dy urów realizowany jest cel zgodny z projektem. Obejmuje on dzia ania zmierzaj e do
zwi kszenia wiadomo ci specyfiki choroby alkoholowej oraz osobistych problemów nich
wynikaj cych, nabywania podstawowych umiej tno ci potrzebnych dla procesu trze wienia,
motywowanie do dalszej pracy nad sob , w tym podj cia systematycznej terapii, a tak e
pomoc w rozwi zywaniu bie cych problemów, problemów tym sytuacji kryzysowych.
Podstawow  form  pracy by y indywidualne spotkania terapeutyczne dla cz onków rodzin
i grupa terapeutyczna dla uzale nionych.
Priorytet III (alk)
Ilo  osób zg aszaj cych si  do specjalisty – 296,
w tym osób uzale nionych - 173

9.   Grupa Anonimowych Alkoholików (AA)

Od 2003 roku odbywaj  si  regularne spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików.
Spotkania odbywaj  si  w ka dy pi tek o godzinie 18.00.

Dnia 20 listopada 2009  odby  si  mityng otwarty dla mieszka ców gminy I owa i dla osób
spoza gminy. Wzi o w nim ponad 150 osób z terenu miasta i gminy I owa, a tak e z innych
grup AA z ca ego województwa.
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10. Grupa Wsparcia dla Kobiet

W roku 2007 zawi za a si  grupa wsparcia dla kobiet, on alkoholików, ofiar przemocy w
rodzinie. Grupa rozpocz a spotkania od pa dziernika 2007. w dalszym ci gu odbywaj  si
spotkania kobiet.

11. Wspó praca z Komisariatem Policji w I owej oraz Wojewódzk  Komend  Policji
w Gorzowie

Komisja RPA wspó pracuje z policj  w zakresie:
- sporz dzania opinii osób zg oszonych do Komisji
- sporz dzanie wniosków o leczenie odwykowe mieszka ców I owej i gminy
 - dowo enie klientów komisji na badania do psychologa i psychiatry
- wspólne kontrole punktów sprzeda y alkoholu na terenie gminy, edukacja sprzedawców
- wspólna organizacja imprez Maraton trze wo ci oraz akcji dla kierowców – „ Zachowaj
Trze wy Umys ”

12. Wspó praca z OPS-em w I owej

W zakresie :
- zakresie sporz dzanie wniosków badanie mieszka ców miasta gminy I owa
- edukacja podopiecznych OPS-u,
- sporz dzanie opinii klientów komisji,
- monitorowanie leczenia odwykowego podopiecznych OPS-u
Priorytet II (alk)

Ilo  osób skierowanych przez OPS do Komisji - 6

13. Wspó praca  z   O rodkiem Terapeutycznym „Profil” -kompleksowa terapia osób
uzale nionych oraz cz onków ich rodzin

W roku 2009 odby y si  dwie edycje terapii kompleksowej dla osób uzale nionych,
realizowane na terenie WCPR w i owej. Prowadzone przez psychologa klinicznego Izabel
Sumi sk . Dla osób z terenu miasta i gminy przeprowadzono cznie sze  sesji terapii
grupowej. Z terapii skorzysta o dwie osoby, jedna kobieta i jeden m czyzna. W trakcie pracy
terapeutycznej realizowano cel zgodny z projektem. Obejmowa  on prowadzenie
psychoterapii dla osób uzale nionych, wspó uzale nionych cz onów ich rodzin oraz
Doros ych Dzieci Alkoholików.
Priorytet I (alk)
Ilo  osób uczestnicz cych w programach edukacyjnych - 2

14. Wspó praca z psychiatr

Lekarz psychiatra bada klientów komisji skierowanych na badania w wyniku rozmowy
odbywaj cej si  w czasie komisji. W minionym roku przebada  19 osób. Badanie odbywa si
w I owej. Skierowani stawiaj  si  na badania dobrowolnie lub w przypadku unikania badania,

 postanowieniem s du, dowo eni przez policj  z terenu ca ej gminy.
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15. Wspó praca ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu

 Dy ury psychoterapeuty uzale nie  – Leszka Pie czaka – konsultacje indywidualne ,
spotkania z rodzicami oraz zaj cia grupowe dla m odzie y dotycz ce uzale nie  od rodków
psychoaktywnych.
Priorytet I (nark)
Ilo  osób, które skorzysta y z pomocy psychoterapeuty - 71

16. O rodki Integracji Spo ecznej dzia aj ce w so ectwach: Borowe, Konin, Czerna
Sprawozdania z dzia alno ci o rodków integracji spo ecznej przedstawi  osoby pracuj ce
w tych placówkach. Kopie sprawozda  b  stanowi y za czniki do niniejszego
sprawozdania.

17. Inne

 W roku 2009 osobi cie sporz dzi am i wys am 67 pism  w sprawach ró nych  dotycz cych
klientów komisji,  odpowiedzi prokuratorowi, wniosków do s du o leczenie odwykowe,
wezwa  na komisje , wezwa  do bada  psychologicznych i psychiatrycznych, zaprosze  na
szkolenia, pró b do policji o sporz dzenie opinii klientów komisji.

18. Wnioski do dalszej pracy

W dalszej pracy Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych b dzie realizowa
zadania, aby zapobiega  powstawaniu problemów zwi zanych z nadu ywaniem alkoholu
i u ywaniem narkotyków, aby tworzy  warunki sprzyjaj ce powstrzymywaniu si  od ich
spo ywania, ale równie , aby umo liwi  dost pno  s b pomocowych w zakresie
uzale nie .
Zadania te realizowane b  zgodnie z programem profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych poprzez:

1) zwi kszenie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych
i osób zagro onych uzale nieniem od alkoholu i narkotyków,
2) udzielanie rodzinom, w których wyst puj  problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy
psychospo ecznej i prawnej, a w szczególno ci ochrony przed przemoc  w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej dzia alno ci informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwi zywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególno ci dla dzieci
i m odzie y, w tym prowadzenie zaj  sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a tak e na rzecz
do ywiania dzieci uczestnicz cych w pozalekcyjnych programach opieku czo-
wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie dzia  instytucji, stowarzysze  i osób fizycznych, s cej rozwi zywaniu
problemów alkoholowych i narkomanii,
5) podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszaniem przepisów dotycz cych zakazu
reklamy i promocji napojów alkoholowych, reklamy i promocji substancji psychotropowych
lub rodków odurzaj cych, zakazu sprzeda y i podawania napojów alkoholowych oraz
wyst powanie przed s dem w charakterze oskar yciela posi kowego,
6) pomoc spo eczn  osobom uzale nionym i rodzinom osób uzale nionych dotkni tych
ubóstwem i wykluczeniem spo ecznym i integrowanie ze rodowiskiem lokalnym tych osób
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.




















