
SPRAWOZDANIE 

z realizacji planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa 

za 2020 rok 

 

Komisja Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa realizowała plan pracy przyjęty 

uchwałą  Nr XV/101/19   z  dnia  20 grudnia 2019  r.   w  sprawie przyjęcia  planów   

pracyKomisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2020 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 

 

  

Tematyka posiedzeń Komisji była zgodna z przyjętym planem oraz wynikała z 

aktualnych potrzeb związanych z pandemią Covid 19. W posiedzeniach Komisji w celu 

przybliżenia omawianych zagadnień uczestniczyli zaproszeni goście. Komisja zajmowała się 

także opiniowaniem projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Miasta oraz innych 

materiałów przedstawianych na sesjach Rady Miasta w zakresie kompetencji komisji. 

 

LUTY 

Komisja odbyła się w Wąbrzeskim Centrum Terapii Profilaktyki i Integracji Społecznej. 

Dyrektor WCPTiS  p. Dorota Gumuła przekazała informacje dotyczące przestrzegania ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności 

alkoholizmowi, narkomanii na terenie miasta oraz: 

• udzielania pomocy osobom z problemem alkoholowym, 

• poradnictwa psychologicznego, 

• pomocy prawnej, pomocy w zakresie problemów wychowawczych, 

• podejmowania interwencji w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu, 

• udzielania wsparcia dla osoby po ukończonej terapii, 

• oferty zajęć profilaktycznych dla szkół podstawowych 



CZERWIEC 

Podczas posiedzenia komisji podsumowano prace wolontariuszy podczas pandemii: 

- omówiono udzielone formy pomocy, 

- omówiono najczęstsze problemy osób samotnych i starszych, 

- komisja wypracowała wnioski  do dalszej pracy. 

 

LISTOPAD 

Na posiedzeniu obecna była dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna 

Wróblewska. Tematem wiodącym były problemy związane z ograniczeniami w 

funkcjonowaniu społeczności lokalnej w związku z pandemią. Omówiono system wsparcia 

dla osób starszych oraz podjęto decyzję o wznowieniu działania wolontariuszy. Opracowano 

formy współpracy i sposoby komunikowania się. 

 

Ponadto członkowie komisji brali udział w spotkaniu, na którym powołano zespół 

wolontariuszy do akcji „Seniorze zostań w domu” i włączyli się w pomoc osobom samotnym 

potrzebującym wparcia podczas pandemii. 

 

Przewodnicząca  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Beata Wiśniewska 

 


