
SPRAWOZDANIE   

z realizacji planu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa 

za 2019 rok 

 

Komisja Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa pracowała w następującym składzie: 

Beata Wiśniewska – przewodnicząca komisji 

Aleksander Czarnecki -  członek komisji 

Iwona Ciesielska -Dąbrowska – członek komisji 

Anna Fabrykiewicz – członek komisji 

Sebastian Ignasiak - członek komisji 

Eleonora Orczykowska - członek komisji 

Edward Wierak - członek komisji 

 W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 7 posiedzeń. Jedno z nich odbyło się 

w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum Terapii i Integracji Społecznej w Wąbrzeźnie. Tematyka 

posiedzeń Komisji była zgodna z przyjętym planem. W posiedzeniach Komisji w celu przybliżenia 

omawianych zagadnień uczestniczyli zaproszeni goście, byli to głównie dyrektorzy, kierownicy 

i pracownicy podległych jednostek, Skarbnik Miasta, pracownicy Urzędu, dyrektorzy podległych 

jednostek, przedstawiciele służb i instytucji, których działalność była przedmiotem obrad. Komisja 

zajmowała się także opiniowaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz innych materiałów 

przedstawianych na sesjach Rady Miasta w zakresie kompetencji komisji. 

13.12.2018 r. - sprawy organizacyjne. 

23.01.2019 r -  przyjęcie i zaopiniowanie projektu  planu pracy na rok 2019. 

22.02.2019 r. - informacji dotyczących kształtowania u uczniów i  dzieci postaw promujących zdrowy 

i aktywny tryb życia. Na posiedzeniu gościli wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 mgr Małgorzata 

Brzóskiewicz wraz  z pedagogiem szkolnym mgr Anną Zaniewską oraz pedagog szkolny ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 mgr Jolanta Brygin.  Uzyskano odpowiedzi na pytania: 

• Jakie działania podejmuje szkoła/przedszkole? 

• Jakie są efekty tych działań? 

• Kto wspiera szkołę/przedszkole w tym zakresie? 

Kolejny problem poruszony podczas tego posiedzenia komisji to „Zdrowie psychiczne dzieci i mło-

dzieży”. Uzyskano odpowiedzi na pytania: 



• Jakie działania podejmuje szkoła/przedszkole w ramach poszerzania i ugruntowywania wie-

dzy rodziców (opiekunów) na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

• Czy dzieci, młodzież i ich rodzice mają zapewnione profesjonalne wsparcie psychologa szkol-

nego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych? 

• Kto wspiera szkołę/przedszkole w tym zakresie? 

Trzecie zagadnienie dotyczyło przyjaznego internetu – „Szkoła bez hejtu”  oraz zagrożeń 

wynikających z niekontrolowanego korzystania z Internetu, gier komputerowych, TV, telefonów. 

Uzyskano odpowiedzi na pytania: 

• Czy rodzice i uczniowie są uświadamiani przez szkołę z ww.  zagrożeniami? 

• W jakiej formie realizuje się to zadanie w szkole i w przedszkolu? 

• Kto jest za nie odpowiedzialny? 

• Kto wspiera szkołę w tych działaniach? 

• Jakie są efekty tych działań? 

 

23.05.2019 r. - posiedzenie komisji w Wąbrzeskim Centrum Terapii i Integracji Społecznej  

w Wąbrzeźnie. Dyrektor Pani Dorota Gumuła zapoznała członków komisji i zaproszonych gości  

z misją , celami i zadaniami  świetlicy socjoterapeutycznej.  Uzyskano odpowiedzi na pytania: 

• Po co i dla kogo istnieje świetlica? 

• Na jakie odpowiada potrzeby? 

• Do czego dąży? 

• Jak wygląda organizacja pracy? (metody, formy pracy) 

• Z jakimi instytucjami współpracuje? Jakie są efekty tej współpracy? 

• Jakie uzyskuje efekty w pracy z podopiecznymi? Czy uzyskane efekty są zadowalające? 

• Co utrudnia osiągnięcie zadowalających efektów? 

Gościem spotkania był p. Andrzej Burzyński terapeuta uzależnień, mediator pojednawczy rodzinny. 

Od kilku lat prowadzący zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, kompetencji 

społecznych i programy profilaktyczne.  Mediacje i warsztaty dla małżeństw, trening umiejętności 

wychowawczych rodziców oraz spotkania dla rodzin - to oferta pomocy i wsparcia, do której 

zachęcał Andrzej Burzyński.  

26.06.2019 r. - informacja  dotycząca zakresu i skuteczności działań prewencyjnych Policji i Straży 

Miejskiej. Gośćmi byli Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie 

nadkom. Krzysztof Lenartowski oraz komendant Straży Miejskiej Pan Krzysztof Grzybek, którzy  



zapoznali członków komisji z następującymi zagadnieniami: 

• Realizacja zadań patrolowych, interwencyjnych i patrolowo-interwencyjnych. 

• Realizacja zadań wykonywanych przez dzielnicowych. 

• Bezpieczeństwo podczas imprez i uroczystości miejskich. 

• Mapa zagrożeń – miejsca niebezpieczne. 

• Efekty działań prewencyjnych. 

4.10.2019 r. - zapoznanie  się z informacją  o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz  

o zagrożeniach pożarowych i zagrożeniach zatruciem tlenkiem węgla na terenie miasta. Poruszono następu-

jące zagadnienia: 

• Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów. 

• Zagrożenia pożarowe w mieście. 

• Tlenek węgla – cichy zabójca. 

• Jak dotrzeć z tymi informacjami do mieszkańców, do szkół i  do przedszkoli? 

Gośćmi spotkania byli mł.kpt. mgr inż. Robert Stasiak oraz mł.kpt. mgr inż. Dawid Krajnik. 

20.11.2019 r. - analiza idei asystentury rodziny – obszarów pracy, celów, zadań, narzędzi pracy, 

partnerów w pracy asystenta rodziny. Informacja przekazana przez dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Pani mgr Anny Wróblewskiej i asystenta rodziny Pani mgr Mari Wiśniewskiej. 

Szczegółowo omówiono: 

• Funkcje i zadania asystenta rodziny. 

• Rodzaje spraw zrealizowanych z rodzinami i na ich rzecz. 

• Efektywność asystentury rodziny. 

• Bezpieczeństwo asystenta rodziny. 

 

 

                                                     Przewodnicząca  Komisji Zdrowia, 

                                                 Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa 

                                                  Beata Wiśniewska 


