
PROTOKÓŁ NR 23/2017 

z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 5 maja 2017 roku 

 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali również: 

Pani Małgorzata Rudyk – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie 

Mazowieckiej, Pani Dorota Idzikowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Białej Rawskiej, Pan Ignacy Król z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. W. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, Pani Justyna Zimecka z ZS CEZiU  

w Rawie Mazowieckiej, Pani nadkomisarz Karolina Sokołowska z Komendy 

Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej i  Pan Andrzej Latek – Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Posiedzeniu przewodniczyła 

Pani Maria Piątek – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (17.02.2017 r.  

i 20.03.2017 r.). 

4. Praca szkół i policji w zakresie przeciwdziałania oraz zwalczania 

uzależnień (alkoholizm, narkomania, dopalacze) – programy i akcje 

profilaktyczne. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonała przewodnicząca 

Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Promocji – Pani Maria Piątek, witając 

uczestniczących w posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności stwierdziła 

istnienie quorum. 

 

Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 

przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

Porządek posiedzenia przyjęto w kształcie zaproponowanym przez prowadzącą 

posiedzenie. 

 

Ad.3 Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji (17.02.2017 r. i 20.03.2017 r.) 

zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad.4 W tym punkcie Komisja zajęła się tematem pracy szkół i policji w zakresie 

przeciwdziałania oraz zwalczania uzależnień (alkoholizm, narkomania, dopalacze)  

– programy i akcje profilaktyczne. 
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Jako pierwsza głos zabrała Pani Małgorzata Rudyk – pedagog szkolny z ZSO  

w Rawie Mazowieckiej, informując o podstawowych działaniach placówki, w której 

pracuje, w dziedzinie przeciwdziałania i zwalczania uzależnień: ostatnio w szkole 

odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o Uzależnieniach, w który włączyła się 

Komenda Powiatowa Policji i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (informacje 

o konkursie są na stronie internetowej szkoły). Szkoła na bieżąco współpracuje  

z Policją i Poradnią, odbywają spotkania i zajęcia w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy. Ponadto szkoła włącza się w różne akcje na temat przeciwdziałania 

uzależnieniom. 

Pani Dorota Idzikowska  - pedagog szkolny z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, poinformowała o działaniach jej placówki: 

spotkania z przedstawicielami policji, warsztaty finansowane przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wystawa organizowana przez 

Powiatową Inspekcję Sanitarna, jak i działania na bieżąco. 

Pan Ignacy król z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej poinformował, że w programie nauczania realizowany jest program 

profilaktyki przeciw uzależnieniom we współpracy z Policją i Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Pani Justyna Zimecka - pedagog z Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej poinformowała, że tak jak każda szkoła w jej placówce realizowany 

jest również szkolny program profilaktyki uzależnień, ponadto zapraszani są 

specjaliści, przedstawiciele Policji czy Powiatowej Stacji Sanitarno  

– Epidemiologicznej; zajęcia i spotkania odbywają się w ramach godzin 

wychowawczych. 

Pani nadkomisarz Karolina Sokołowska z Powiatowej Komendy Policji w Rawie 

Mazowieckiej poinformowała, że Policja prowadzi działania prewencyjne  

i represyjne: organizuje spotkania z młodzieżą i rodzicami; odbywały się spotkania 

dla rodziców i nauczycieli z użyciem walizki poglądowej (przedstawiającej atrapy 

środków odurzających i przedmioty służące do ich zażywania); odbywały się 

spotkania z użyciem narkogogli i alkogogli. Policja ujawnia też sprawców czynów 

karalnych i przestępstw w zakresie posiadania i rozprowadzania środków 

odurzających. Komenda Powiatowa planuje też zakup psa wytrenowanego  

w zakresie ujawniania środków odurzających i narkotyków. Jak dodała Pani 

nadkomisarz Sokołowska, w porównaniu z innymi powiatami, powiat rawski 

wypada dobrze, a zjawisko posiadania i rozpowszechniania od kilku lat utrzymuje 

się na tym samym poziomie i nie odnotowuje się jego wzrostu. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach nie 

można rozszerzyć na szkoły gimnazjalne 

Pani Rudyk odpowiedziała, że tematycznie są to inne poziomy wiedzy  

ze względu na wiek dzieci uczęszczających do tych rodzajów szkół; w szkołach 

gimnazjalnych realizowane są programy profilaktyki uzależnień dostosowane  

do wieku gimnazjalistów. 
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       Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy szkoły są monitorowane i jak jest  

z możliwością wejścia osób z zewnątrz do szkół w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.   

Zebrani stwierdzili, że pracownicy szkół i nauczyciele z reguły znają uczniów  

i są zobowiązani do reagowania, gdy do szkoły wchodziłyby osoby z zewnątrz.  

       Pan   Łukasz Salamon zapytał też czy problem tzw. dopalaczy jest zauważalny 

wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Pani nadkomisarz Sokołowska odpowiedziała, że jeżeli do Policji trafiają 

zgłoszenia ze szpitala o zatruciu się takimi środkami, to dotyczy to osób w wieku 

powyżej 19 lat i zazwyczaj są to osoby, które już skończyły szkołę. 

 

Ad.5 W sprawach różnych głosów nie było. 

  

Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący o godz. 14:10 

dokonała zamknięcia posiedzenia połączonych komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Tomasz Góraj 

 

        Przewodnicząca Komisji:   

         Maria Piątek  

                                                                                          


