
Protokół Nr 12/2019 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

z dnia 24 września 2019 roku 

 

Na posiedzeniu obecni według załączonych list obecności. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap – spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4. Informacja z działalności PWiK w aspekcie spełniania wymogów dotyczących wody i ścieków 

5. Stan czystości wód, gleby i powietrza 

6. Propozycje do budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok 

7. Wolne wnioski 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego Pani Zofia Syperek. Powitała członków komisji i pracowników Urzędu. 

Do pkt 2  

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek przedstawiła porządek posiedzenia.  

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OSS przedstawiła i omówiła informację 

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap (informacja na piśmie w załączeniu do protokołu).  

Radny Zbigniew Makarewicz zapytał, jakie wymogi musi spełniać wniosek o środki tzw. korkowe, 

aby został zakwalifikowany. 

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OSS odpowiedziała, że po podjęciu uchwały przez 

Radę Miejska w sprawie przyjęcia Programu, Burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie regulaminu 

przyznawania tych środków. Wniosek zawiera opis problemu, opis działań, spodziewany efekt działań, 

budżet, dodatkowe informacje. Program i regulamin przewidują prowadzenie zajęć przez osoby 

z doświadczeniem l/lub wykształceniem w kierunku profilaktyki uzależnień, w kierunku pedagogiki. 

Wszystko zależy od charakteru wniosku.  

Pani Agnieszka Zarzecka pracownik OPS w Gołdapi, poinformowała, że jest psychologiem w Ośrodku 

oraz jest Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie w gminie. Powiedziała, że praca polega na współpracy z Gminną Komisją – członkowie Gminnej 

komisji są uczestnikami grup roboczych, które powoływane są w ramach procedury niebieskiej karty. 

Wyjaśniła, że procedura niebieskiej karty jest wszczynana w rodzinie, czy też w środowisku, w którym 

istnieje uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do przemocy. W ramach takiej procedury w każdej rodzinie 

powoływana jest grupa robocza. Jeżeli z analizy dokumentacji, wynika, że w takiej rodzinie osoba, która 

podejrzewana jest o stosowanie przemocy nadużywa alkoholu, to do takiej grupy roboczej powoływany jest 

również członek Gminnej Komisji. Jego zadaniem jest m.in. występowanie z wnioskiem do Gminnej komisji 

celem uruchomienia procedury zobowiązania takiej osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy,  

do leczenia odwykowego. Członek Gminnej Komisji także ma za zadanie monitorowanie bieg wniosku. 

Jeżeli osoba dobrowolnie podda się leczeniu to Członek Gminnej Komisji monitoruje, czy ta osoba podjęła 

terapię, czy jest systematyczna. Ilość niebieskich kart w 2019 roku – wszczętych jest 90 procedur niebieskiej 

kart (70 na terenie miasta, 20 na terenie wiejskim). Praktycznie w każdym przypadku występuje problem 

alkoholowy. Skala zjawiska jest bardzo duża. W ramach Zespołu funkcjonuje również Program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2020. Jednym z priorytetów programu jest szkolenie 

kadry, szkolenie specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dwa, trzy razy w roku 

Zespół występuje z wniosek do Gminne Komisji o pozyskanie funduszy na takiego typu szkolenia. Szkolenia 

odbywają się, są organizowane super wizje, które są niezwykle istotnym elementem pracy, których celem 

jest pogłębienie wiedzy, zdobycie wiedzy, odreagowanie nagromadzonych trudnych emocji, doświadczeń.  

Radny Zdzisław Janczuk zapytał, czy są widoczne efekty działań w ramach procedur niebieskiej karty.  

Pani Agnieszka Zarzecka pracownik OPS w Gołdapi powiedziała, że procedura niebieskiej karty, jest 

procedurą interwencyjną, której zadaniem jest zatrzymanie na dany moment przemocy w rodzinie. Praca 

interwencyjna nie jest pracą terapeutyczną. Ustawa nie przewiduje stosowania monitoringu i pozyskiwania 

informacji zwrotnych co dzieje się w danych rodzinach.  



Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że wszczynanie procedury niebieskiej karty  

bez późniejszego stałego monitoringu mija się trochę  celem.  

Pani Agnieszka Zarzecka pracownik OPS w Gołdapi powiedziała, że uwagi odnośnie możliwości 

monitoringu należy kierować do ustawodawcy. Zadaniem grupy roboczej jest zatrzymanie stosowania 

przemocy na tu i teraz. Monitoring byłby działaniem istotnym, aczkolwiek obecnie monitoring nie jest 

prowadzony. Powiedziała, że w ramach grup roboczych jest sporządzany indywidualny plan pomocy 

rodzinie oraz są ustalane działania dla każdego członka grupy, ale też dla rodziny. Procedura prowadzona jest 

2-3 miesiące, są takie procedury, które prowadzone są rok-ponad rok. Jeżeli po trzech miesiącach  

nie dochodzi do przemocy, mają informację, że: osoba podjęła terapię, osoba zgłosiła się na program 

korekcyjno-edukacyjny, osoba zgłosiła się do terapeuty współuzależnień, osoby pracują ze sobą, więc 

przemoc ustała. Na tej odstawie zamykana jest niebieska karta, ponieważ przemoc ustała i został 

zrealizowany plan pomocy rodzinie. Często są to osoby – klienci OPS, więc Zespół posiada informacje  

co dzieje się w tych rodzinach, co stanowi pewnego rodzaju monitoring. Na zakończenie procedury osoba 

doświadczająca przemocy jest informowana, że w przypadku ponownego wystąpienia przemocy ona ma 

prawo zgłosić się o pomoc.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że jeżeli ustawodawca nie przewidział prowadzenia 

monitoringu to nie znaczy, że nie można tego monitoringu prowadzić. Monitoring powinien być prowadzony 

– wprowadzić wewnętrzne uregulowania prawne.  

Radna Monika Wałejko zapytała, czy jest powołany zespół, komisja, która kontroluje rodziny, które 

utrzymują się ze świadczeń opieki społecznej, gdzie występuje problem alkoholowy.  

Pani Agnieszka Zarzecka pracownik OPS w Gołdapi powiedziała, że nie ma powołanego zespołu, 

działania podejmowane są po zgłoszeniu – np. zamiana środków pieniężnych na bony.  

Pani Świętoń pracownik OPS w Gołdapi przedstawiła i omówiła informację dotyczącą realizacji 

w gminie Gołdap programu rodzina 500+ (informacja na piśmie w załączeniu do protokołu).  

Do pkt 4 

Pan Jarosław Dzienis Prezes PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi przedstawił i omówił informacje z działalności 

PWiK w aspekcie spełniania wymogów dotyczących wody i ścieków. Woda oraz ścieki są badane regularnie, 

wyniki spełniają wszelkie normy i wymagania.  

Radny Zdzisław Janczuk zwrócił uwagę, że obok pijalni wód, w ciągu dnia unosi się nieprzyjemny 

zapach.  

Do pkt 5 

Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO powiedziała, że były przeprowadzone wszelkiego 

rodzaju badania w związku z przygotowywanie operatu uzdrowiskowego. Wyniki badań pokazały,  

że wszystkie wskaźniki są w normie. Po przeprowadzeniu rekultywacji jeziora Gołdapi jest prowadzony 

monitoring, w którego wynika, że stan wody się poprawia. Nie ma informacji o zanieczyszczeniach gleby. 

Czystość powietrza jest ciągle badana i monitorowana. Duży wpływ na poprawę wszystkich badanych 

wskaźników mają podjęte działania – dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne.  

Do pkt 6 

Radny Zdzisław Janczuk przedstawił wniosek o do projektu budżetu na 2020 rok – remont chodników 

przy ul. Reymonta.  

Radna Teresa Dzienis przedstawiła wniosek do projektu budżetu na 2020 rok - przebudowa dróg 

osiedlowych w miejscowości Babki.  

Do pkt 7 

Radna Janina Pietrewicz zgłosiła potrzebę postawienia wiaty w Nasutach i Dunajku. Zapytała, czy będzie 

wykonany przepust w miejscowości Kozaki.  

Radny Zbigniew Makarewicz zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na kilka wniosków  

m.in. dotyczących publikowania zarządzeń, napisu przestrzennego.  

 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska            Janina Pietrewicz  


