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PROTOKÓŁ NR XL/2022 

 

z  obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mordach odbytej w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

Obecni na obradach wg załączonej listy obecności. Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1324. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych. 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

 

Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska, powitała 

Radnych oraz osoby uczestniczące w obradach, poinformowała o nagrywaniu i transmitowaniu 

sesji. Następnie stwierdziła quorum – obecnych 13 Radnych. 
 

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska stwierdziła, że Radni otrzymali zawiadomienie                     

o terminie sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska, odczytała 

porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r. oraz z funkcjonowania 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i działalności Asystenta Rodziny. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy 

Mordy na lata 2022-2035, 

b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok, 

c) rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich, 

d) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. 

       8.   Sprawy różne. 

9.   Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska powitała przybyłego na obrady sesji 

Radnego Adama Marczuka. Następnie poinformowała, że w obradach uczestniczy 14 Radnych. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 

 

Wobec braku uwag do protokołu z XXXIX sesji Przewodnicząca Rady Katarzyna Kotowska 

poddała pod głosowanie jego przyjęcie. Protokół został przyjęty 14 głosami – za, przy braku 

głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). 
 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 

Burmistrz Jan Ługowski poinformował m.in., że: 

- dnia 06 kwietnia odbył się konwent Wójtów w Przesmykach, 
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- 20 kwietnia w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się spotkanie z inicjatywy Prezydenta Siedlec, 

który przedstawił swoją wizję i koncepcję budowy spalarni odpadów, 

- 20 kwietnia w Zbuczynie miało miejsce spotkanie z Wicepremierem Ministrem Rolnictwa 

Panem Henrykiem Kowalczykiem, 

- zostało rozstrzygnięte postępowanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej                                

w Radzikowie Wielkim”; przetarg wygrała Gminna Spółka Komunalna Mordy Spółka z o.o.                   

z ofertą 649.595,00 zł brutto, 

- odbyło się usuwanie folii rolniczej, 

- trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą: „Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mordy i Kolonia Mordy”; umowa zawarta                        

z „Michał Koźluk Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji M – PROJEKT” z siedzibą                             

w Siedlcach, ul. Aleksandra Rytla,        

-  realizowana jest modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy ze środków                       

z funduszu sołeckiego; zadanie realizowane przez „ELMAT Krzysztof Żak”, 

 - trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą: „Budowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy”- projekt na ukończeniu, 

- trwa opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą: „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Mordy – Czołomyje”; umowa 

zawarta z Mirosławem Biernackim, 

- opracowano projekt budowlano – wykonawczy zadania pod nazwą „Przebudowa kotłowni                           

w budynku w Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim”; wykonawca firma „TASTA”, 

- został rozstrzygnięty przetarg na remont drogi powiatowej na odcinku 9,5 km od granicy 

miejscowości Mordy do drogi na Korczew. 

 

Ad. 5. Informacje dotyczące bieżącej działalności Komisji Rady Miejskiej.  

 

1. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego – Przewodnicząca Komisji 

Grażyna Drabarek poinformowała, że Komisja odbyła posiedzenie 20 kwietnia, podczas 

którego zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 2021 r., pracy Asystenta Rodziny i Zespołu Interdyscyplinarnego 

Sprawozdanie w/w temacie przygotowała Kierownik MGOPS Pani Agnieszka Próchnicka – 

Pawlak. Ponadto opiniowano projekty uchwał, które będą procedowane na dzisiejszej sesji. 

Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. Komisja zapoznała się również z aktualnymi 

działaniami inwestycyjnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy. 

  

2. Komisja Finansów, Budżetu oraz Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Komisji 

Mirosław Romanowski poinformował, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. Komisja odbyła 

posiedzenie, podczas którego zapoznała się z informacją na temat stanu dróg gminnych po 

zakończonym okresie zimowym 2021-2022. Informacje w/w temacie przedstawił Pan Leszek 

Konstańczuk. Ze względu na warunki atmosferyczne wizja lokalna dróg, która była ujęta                    

w planie pracy Komisji, została odłożona w czasie. Członkowie Komisji zapoznali się również 

z informacją z działalności z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach                 

w 2021 r. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał będące                        

w porządku obrad dzisiejszej sesji. W sprawach różnych członkowie Komisji zapoznali się                                             

z petycją Cechu Zdunów Polskich oraz ze skargą złożoną na działalność Burmistrza Miasta                     

i Gminy Mordy, a także z wnioskami mieszkańców miasta Mordy z ul. Polnej i 8 Dywizji 

Wojska Polskiego, w sprawie remontu dróg gminnych. 

3. Komisja Rewizyjna - Przewodniczący Dariusz Kołtuniak poinformował, że w dniu                       

22 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji, podczas którego zapoznano się z informacją na 
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temat stanu dróg gminnych w związku z zakończonym sezonem zimowym, którą przedstawił 

Pan Leszek Konstańczuk. Członkowie Komisji analizowali działalność Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach w 2021 r., w tym z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W sprawach bieżących opiniowano projekty uchwał. Wszystkie zostały 

zaopiniowane pozytywnie, z wyjątkiem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu 

Zdunów Polskich, która nie otrzymała akceptacji. Ponadto Członkowie Komisji zapoznali się 

z pismami mieszkańców gminy w sprawie remontu ul. Polnej oraz działki drogowej nr 2466/5, 

które, wg przekazanych informacji od Burmistrza, zostały naprawione. 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Anna Stańska poinformowała, że 

w dniu 12 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego Komisja rozpatrzyła skargę 

na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy oraz petycję w sprawie programu naprawy 

ochrony powietrza. Skargę złożoną przez mieszkankę gminy Mordy Komisja uznała za 

niezasadną. W uzasadnieniu Komisja podała, że Gmina jako zarządca drogi ma obowiązek 

wykonywać zadania wynikające z przyjętego corocznie przez Radę Miejską budżetu,                                   

a z drugiej strony posiada zakaz wykonywania jakichkolwiek wydatków, na które brak jest 

zabezpieczenia finansowego. Ponadto droga, o której mowa w przedmiotowej skardze, była 

remontowana w przeciągu ostatnich dwóch lat. W sprawie rozpatrzenia petycji Komisja, po 

zapoznaniu się z treścią petycji, uznała przedmiotową petycję za niezasadną. Podmiotem 

właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot w zakresie zadań i kompetencji którego mieści 

się żądanie petycji. W tym przypadku jest to Sejmik Województwa Mazowieckiego, który 

podjął uchwałę nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla 

stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne  

i docelowe substancji w powietrzu. Przewodnicząca Komisji poinformowała również, że 

Radni Rady Miejskiej w Mordach mogą wystąpić z apelem do Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego przychylając się do „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece”                   

z prośbą o możliwość spalania drewna opałowego. 

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r. oraz z funkcjonowania                 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i działalności Asystenta Rodziny.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska poinformowała, że Radni otrzymali 

oraz zapoznali się ze sprawozdaniami w/w tematach (Sprawozdania stanowią załączniki do 

protokołu).  

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 

2022-2035 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XL/297/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata  

2022 - 2035.  

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie).Uchwała w załączeniu. 
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b) zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XL/298/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian                        

w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie).Uchwała w załączeniu. 

 

c) rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XL/299/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia 

petycji Cechu Zdunów Polskich. 

Radny Gustaw Dmowski podniósł temat wystąpienia z wnioskiem formalnym do Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego o zniesienie zakazu dotyczącego spalania drewna opałowego. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 12 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i 2 głosach wstrzymujących się. Uchwała w załączeniu. 

 

d) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Katarzyna Kotowska poinformowała o projekcie uchwały                             

Nr XL/300/2022 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. 

Wobec braku uwag do projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie. 

Poinformowała, że uchwała została przyjęta 14 głosami – za, przy braku głosów przeciwnych 

i braku głosów wstrzymujących się (jednogłośnie). Uchwała w załączeniu. 

 

Ad. 8. Sprawy różne. 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski zaprosił na uroczyste obchody 

Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. 

 

Ad. 9. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Kotowska 

zamknęła XL obrady sesji Rady Miejskiej w Mordach. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aneta Stefaniuk  /-/ Katarzyna Kotowska 
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Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2021 roku 

 

W dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/193/2020 Rady Miejskiej w Mordach 

został zatwierdzony Miejsko – Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021 r. W dniach 28 kwietnia, 29 listopada 2021 roku MGPRPA został 

zmieniony. W dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/194/2020 Rady Miejskiej  

w Mordach zatwierdzono Miejsko – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który 

zmieniono w dniu 28 kwietnia 2021 roku. 

 W budżecie Gminy na 2021 rok na realizację Miejsko – Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano 141.803,00 zł oraz 

kwotę 3.000,00 zł na realizację Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Razem na realizację obu programów zaplanowano kwotę 144.803,00 zł. 

 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZON NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

WYMIENIONYCH W MIEJSKO - GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK: 

I. Prowadzenie sali do zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin: 

1. Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia oraz środków czystości na potrzeby 

prowadzenia sali do zajęć terapeutycznych – 14.491,04 zł. 

2. Wynajem sali na zajęcia terapeutyczne – 7.600,00 zł. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej: 

1. Wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin  

( umowa zlecenie ) – 11.000,00 zł. 

2. Wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin ( umowa zlecenie ) – 

23.200,00 zł. 

III. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - 11 .000,00 zł. 

IV. Prowadzenie zajęć wakacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci  

i młodzieży – 5.380,00 zł. 

 

V. Ekwiwalent za pracę członków Komisji – 8.400,00 zł. 

1. Składka na ZUS -  300,00 zł. 

2. Składka na Fundusz Pracy 100,00 zł. 

 

VI. Szkolenie członków Komisji – 6.500,00 zł. 

 

VII. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 2.000,00 zł 

VIII.  Przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu: 
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1. Różne opłaty i składki ( opłata sądowa) - 600,00 zł. 

2. Badania biegłych ( umowa zlecenie ) – 767,32 zł. 

3. Dojazdy świadków - 30,00 zł. 

4. Badania biegłych sądowych – 1.534,64 zł. 

IX. Edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień od alkoholu: 

1. Nagrody za udział w konkursach (plastycznych, muzycznych, teatralnych, 

fotograficznych) – 15.250,00 zł. 

2. Spektakle, filmy profilaktyczne – 5.250,00 zł. 

3. Warsztaty – 19.100,00 zł. 

X. Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dla dzieci i dorosłych  

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zakup i dystrybucja 

materiałów edukacyjnych – 9.300,00 zł. 

 

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIEJSKO – GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

W 2021 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO: 

AD. I 

1. Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia oraz środków czystości na 

potrzeby prowadzenia sali do zajęć terapeutycznych 

 

1)  zakupiono środki czystości na potrzeby sali do zajęć terapeutycznych - 192,16 zł, 

2)  zakupiono wyposażenia do punktu informacyjno - konsultacyjnego  

(ława, fotele) – 1.095,98 zł. 

 

2. Wynajem sali na zajęcia terapeutyczne. 

 

W dniu 04.01.2021 roku (na okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.) oraz 30.04.2021 (na okres 

od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r.)  podpisano umowę z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Mordach na wynajem sali do prowadzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego 

oraz spotkań AA. Koszt wynajęcia sali w 2021 roku wyniósł – 4.200,00 zł. 

 

AD.II 

1. Wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych. 

 

 Umowa zlecenie zawarta na okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. z Panem 

Andrzejem Ługowskim. Wynagrodzenie za czas obowiązywania umowy wyniosło 1.015,00 zł. 

 

 Umowa zlecenie zawarta z terapeutą uzależnień Panią Elżbietą Roszczak na okres od 

01.03.2020 r. do 30.04.2021 r. i od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r. Wynagrodzenie za cały okres 

obowiązywania umowy wyniosło 9.000,00 zł.  

 Punkt Informacyjno - Konsultacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz wszystkich zgłaszających się w sytuacjach 
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kryzysowych związanych z problemem uzależnienia oraz przemocą w rodzinie. Punk czynny 

był 2 razy w miesiącu po 3 godziny ( w drugi i czwarty czwartek miesiąca ) oraz w każdy trzeci 

czwartek miesiąca terapeuta uzależnień pełnił dyżur w wymiarze 3 godzin w Miejsko - 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mordach. 

 

 W 2021 roku z punktu konsultacyjnego skorzystało: 

 

 Liczba osób Liczba porad 

Osoby z problemem alkoholowym 8 36 

Dorośli członkowie rodzin, osoby  

z problemem alkoholowym ( w tym 

uzależnionym i DDA) 

10 25 

Osoby doznające przemocy  

w rodzinie 

7 14 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie 4 20 

 

2. Wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

 W dniu 04.01.2021 roku została podpisana umowa z Panem Michałem Perz na 

świadczenie usług związanych ze wsparciem psychologicznym dla osób uzależnionych i ich 

rodzin. Usługi świadczone były w ilości 20 godzin miesięcznie 4 dni w miesiącu po 5 godz.  

 

 W 2021 roku liczba osób objętych wsparciem psychologa wyniosła: 

1. Osoby dorosłe nowo przyjęte - 6, 

2. Osoby dorosłe – kontynuacja pracy - 5, 

3. Dzieci nowe przyjęte - 12, 

4. Dzieci – kontynuacja pracy -18, 

 

Powody dla których korzystano z pomocy psychologa: rodzina/osoba: 

 

1. Problem alkoholowy dotykał 10 rodzin (1 nowa), z których na konsultacje zgłosiło się     

21 osób, 

 

2. Przemoc w rodzinie występowała w 4 rodzinach, z których na konsultacje zgłosiło się 

10 osób, 

3. 15 osób odbyło konsultacje z innych powodów, były to: konflikty rodzinne, trudności 

wychowawcze, niewłaściwe, agresywne zachowania dzieci w szkole, trudności edukacyjne 

dzieci, niewydolność wychowawcza rodziców, trudności emocjonalne i społeczne dzieci. 
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Zakres udzielonego wsparcia:  

 Psychoedukacja rodziców w zakresie postaw wychowawczych, na temat konsekwencji 

doświadczania przez dziecko przemocy, konsekwencji prawnych wynikających z nienależytej 

troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, kierowanie rodziców do poradni i placówek, które 

mogą wesprzeć ich oraz ich dzieci, kierowanie do placówek diagnostycznych, motywowanie 

do podjęcia leczenia odwykowego i współpracy z psychologiem/terapeutą; w pracy z dziećmi: 

udzielanie wsparcia psychologicznego, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami 

rodzinnymi oraz rówieśniczymi, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami  

i pokonywania trudności edukacyjnych 

Koszt usługi za cały okres obowiązywania umowy wyniósł  23.200,00 zł. 

AD.III 

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 

 

W 2021 nie rozpisano konkursu na zorganizowanie obozów, kolonii letnich dla dzieci  

i młodzieży. 

 

AD.IV 

Prowadzenie zajęć wakacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. 

W 2021 roku nie zorganizowano zajęć wakacyjnych dla dzieci. 

AD.V  

Ekwiwalent za pracę Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 2021 roku na diety członków Komisji wydano 3.615,00 zł. 

Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku 

odbyła 8 posiedzeń. Do Komisji wpłynęły 3 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia 

wobec osób uzależnionych. Na posiedzenie Komisji w 2021 roku zostało wezwanych 6 osób. 

Osoby uzależnione od alkoholu, z którymi Komisja rozmawiała, zostały skierowane na wizytę 

do terapeuty uzależnień i psychologa w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia 

odwykowego. Przeprowadzono również rozmowy motywująco – wspierające z bliskimi osób 

uzależnionych od alkoholu.  

Komisja w czasie posiedzeń w 2021 roku pozytywnie zaopiniowała lokalizację 2 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych, którym kończyły się pozwolenia. Były to punkty  

w Mordach i Wielgorzu. Wydała 1 nowe pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla 

punktu w Mordach oraz 1 pozwolenie dla punktu w Ptaszkach, w którym zmienił się właściciel. 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na początku 2021 roku wynosiła: 14 poza 

miejscem sprzedaży, 0 w miejscu sprzedaży. W ciągu roku zmniejszyła się o 1 punkt. Na koniec 

2021 roku liczba punktów wynosiła 14 (ze względu na wydanie nowego pozwolenia na 

sprzedaż alkoholu). 
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AD.VI 

Szkolenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 2021 r. członkowie Komisji nie wzięli udziału w szkoleniach. 

AD.VII 

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 

Komisja nie zorganizowała szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

 

AD.VIII 

Przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych. 

W 2021 roku Komisja nie skierowała wniosków do sądu  o przymusowe leczenie odwykowe 

osób uzależnionych. 

AD.IX 

Edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień od alkoholu – organizacja konkursów, 

warsztatów i spektakli dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Mordy. 

1. W dniu 17 grudnia 2021 r. rozstrzygnięto konkurs o tematyce profilaktycznej pt. Z pasją  

o Mordach - z dala od nudy i uzależnień. Na konkurs wpłynęło 145 prac uczniów szkół,  

z terenu Miasta i Gminy Mordy.  

Komisja nagrodziła trzy pierwsze miejsca w trzech grupach wiekowych ( klasy I-III SP, klasy 

IV-VI SP oraz klasy VII-VIII SP) oraz przyznała wyróżnienia.  

Koszt zakupu nagród wyniósł - 5.641,73 zł. 

2. W miesiącu grudniu  odbyły się warsztaty dot. przemocy i agresji wśród uczniów.  

W warsztatach wzięły udział dzieci i młodzież ( z klas VI-VIII ) z Zespołu Oświatowego  

w Mordach, nauczyciele oraz rodzice. Koszt warsztatów wyniósł 2.950,00 zł. 

3. W ramach profilaktyki zorganizowano usługę edukacyjną - wynajem namiotu 

profilaktycznego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta i Gminy Mordy w celu 

podniesienia ich świadomości dot. uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Koszt wynajmu 

namiotu profilaktycznego wyniósł 7.500,00 zł - (w kwocie 6.850,00 zł - został sfinansowany 

ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i w kwocie 650,00 zł ze 

środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii). 

AD.X  

 

Prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej dla dzieci i dorosłych  w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zakup i dystrybucja materiałów 

edukacyjnych. 

 

Nie zakupiono materiałów edukacyjnych. 

 

Na realizację Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2021 roku 

wydano 57.644,87 zł, pozostało 84.158,13 zł. 
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ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

WYMIENIONYCH W PROGRAMIE NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA 

2021 ROK: 

I. Edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień od środków zmieniających świadomość: 

a) spektakle teatralne – 1.000,00 zł, 

b) konkursy – 500,00 zł, 

c) warsztaty – 1.000,00 zł. 

 

II. Zakup materiałów dydaktycznych – 500,00 zł. 

 

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIEJSKO – GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU PRZESTAWIA SIĘ 

NASTĘPUJACO: 

AD. I 

W 2021 roku ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomani dofinansowano 

usługę edukacyjną - namiot profilaktyczny w wysokości 650,00 zł. 

AD. II 

 

Nie zakupiono materiałów edukacyjnych. 

Na realizację Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. 

zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Na realizację programu wydano 650,00 zł, w planie pozostała 

kwota 2.350,00 zł. 

Łącznie na realizację Miejsko - Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejsko - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

wydano 58.294,87 zł. 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Jadwiga Zdun                    

Przewodnicząca MGRPA w Mordach 
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