
Protokół Nr 13 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 12 lutego 2013r. 

 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. 

 

Obecni wg listy obecności tj. 8/9 członków komisji, nieobecna p. W. Kopyto. W posiedzeniu 

komisji udział wzięli: p. E. Cieśla – Dyrektor PSP w Kolonowskiem, p. A. Feliks – pedagog 

szkolny, p. E. Dziuba – Inspektor UMiG. P. H. Pasieka – Inspektor UMiG. 

 

Pani M. Poloczek – przywitała obecnych żałuje, że nie wszyscy przedstawicieli szkół biorą 

udział w dzisiejszym posiedzeniu komisji. Jako pierwszy proponuje omówienie tematu 

związanego z działalnością profilaktyczną oraz zapobiegawczą alkoholizmowi, narkomanii i 

przemocy w szkołach. W dniu wczorajszym w sesji rady uczestniczył Komisarz Policji w 

Zawadzkiem p. M. Buczek, który stwierdził iż Gmina Kolonowskie jest Gminą spokojną. W 

roku ubiegłym na terenie Kolonowskiego zatrzymano parę dilerów narkotykowych. Policja 

nie miała sygnałów ze szkół, że wystąpiły jakieś sytuacje z narkotykami. Prosi p. A. Feliks o 

przedstawienie podjętych działań profilaktycznych, zapobiegawczych. 

 

Pani A. Feliks – na dzień dzisiejszy na terenie gimnazjum nie stwierdzono narkotyków, czy 

też osoby pod wpływem narkotyków. Z uwagi na pojawienie się narkotyków na terenie 

Gminy, wzmożono kontrolę uczniów, wyeliminowano nałóg palenia papierosów na terenie 

szkoły. Z uwagi na fakt pojawienia się narkotyków wnosi o przyznanie środków na zakup  

 urządzenia wykrywającego użycie narkotyków, jak również alkomatu. Sam fakt, iż szkoła 

będzie posiadała taki sprzęt będzie w pewnym sensie straszakiem dla uczniów.  

Jeżeli chodzi o profilaktykę to zorganizowano spotkanie z przedstawicielem policji na temat 

odpowiedzialności karnej i prawnej  w związku z przejawami agresji fizycznej i psychicznej. 

Również rok rocznie organizowane są spotkania, prelekcje dla nauczycieli, rodziców na temat 

szkodliwości nałogów. W szkole prowadzone były warsztaty edukacyjne na temat problemów 

związanych z okresem dorastania. Inne prelekcje prowadzone przez psychologów dotyczyły 

szkodliwości narkotyków, sposobów udzielania pomocy, poradnictwa zawodowego, 

możliwości zorganizowania czasu wolnego dla uczniów. W ramach profilaktyki prowadzono 

warsztaty, na których prezentowano filmy na temat narkomanii, innych zagrożeń. 

Na bieżąco reaguje się na wszystkie niewłaściwe zachowania uczniów.  

Przy realizacji zadań z zakresu profilaktyki korzystano również z środków Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za co należą się  podziękowania.  

 

Pani E. Cieśla – szkoła podstawowa realizuje długoletni program przeciwdziałania  

zagrożeniom. Program ten przewiduje współpracę z innymi instytucjami. W roku ubiegłym 

szkoła podstawowa brała udział w programie „Stop agresji”. Do przeciwdziałania agresji 

powołano koordynatora ds. bezpieczeństwa. Agresja stanowi w szkołach duży problem. 

Agresja może być słowna, czynna, psychiczna, stąd program. Jeżeli chodzi o starsze dzieci to 

przystąpiono do realizacji programu „szkoła bez przemocy”. Oprócz powyższego szkoła 

bierze udział w różnego rodzaju programach, w tym organizowanych m.in. przez 

Nadleśnictwo, OSP, powiat, województwo. 

Aby poznać realia dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły,  przeprowadzono ankietę. 

Wyniki ankiety wykazały, że uczniowie czują się bezpieczni w szkole poza kilkoma 

przypadkami, co należy rozwiązać. 

Szkoła realizując projekty również korzysta ze środków Komisji Antyalkoholowej z którą 

współpraca dobrze się układa. 

 



Pani M. Poloczek – dziękuje przedstawicielom szkół za obszerne i wyczerpujące informacje. 

Proponuje omówienie drugiego tematu jakim jest stan jednostek OSP. 

 

Pan G. Hurek – zapoznał członków komisji z przeglądem operacyjno-technicznym 

poszczególnych jednostek, przeprowadzonym przez Państwową Straż Pożarną. Zgodnie z 

dokonaną oceną stan jednostki w Kolonowskiem i Staniszczach Wielkich jest dobry. 

Jednostki te są w krajowym systemie ratowniczym. Braki sprzętu jakie stwierdzono w tych 

jednostkach to brak kompletów pasów strażackich dla pełnej ochrony strażaków podczas akcji 

ratunkowych oraz przeciągarek linowych. W jednostce w Staniszczach Małych stwierdzono 

braki drobnego sprzętu (rękawice, buty, kominiarki niepalne, hełmy) oraz przeciągarki 

linowej. Obiekt jest bardzo zadbany, sprzęt czysty i uporządkowany zasługujący na 

wyróżnienie. Jeżeli chodzi o OSP w Fosowskiem to stwierdzono braki sprzętu w wyposażeniu 

samochodu oraz braki normatywnej ilości przeszkolonych strażaków. Obiekt nie posiada 

wyciągu spalin, sanitariatów. Przegląd wykazał, że największe braki w sprzęcie występują w 

OSP w Spóroku, począwszy od linki strażackiej, latarki, piły, bosak, topór, widły, itp. Wśród 

strażaków ze Spóroka nie ma dowódców sekcji i naczelników. 

Pan G. Hurek – przedstawił dane dotyczące ilości strażaków uprawnionych do wyjazdu;  

1) Kolonowskie – 16, 2) Staniszcze Wielkie – 29, 3) Staniszcze Małe – 20, 4) Spórok – 

8, 5) Fosowskie – 10. 

Pragnie poinformować obecnych, iż począwszy od tego roku strażacy mają zakaz 

wyjeżdżania na interwencję do szerszeni, os. 

 

Pani J. Mrochen – musi ponowić wniosek w sprawie kupna garażu w Fosowskiem dla 

strażaków. 

Pani A. Banasik – dach na obiekcie świetlicy w Staniszczach Małych dalej zacieka. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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