UCHWAŁA NR XXXI.351.2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), oraz art. 7 ust.1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:
§ l.
Uznaje się petycję Pana Adama Szulca – Prezesa Zarządu Szulc-Efekt z dnia 8 września 2021
r. (wpływ do urzędu 02 września 2021 r., poz. 9885/2021; wpływ do Rady Gminy: 02 września
2021 r., poz. 1510/5/2021) dotyczącą „RATUJMY DZIECI - dbajmy o najmłodszych Zmieniajmy Gminy na Lepsze” za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do
Uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Klembów do zawiadomienia Skarżącego
o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

UZASADNIENIE
W dniu 2 września 2021 r. wpłynęła do Rady Gminy petycja Pana Adama Szulca –
Prezesa Zarządu Szulc-Efekt z dnia 2 września 2021 r. „RATUJMY DZIECI - dbajmy
o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze”. W przedmiotowej petycji wniesiono
o utworzenie dedykowanej, odrębnej od strony WWW Gminy – tematycznej strony WWW
powodującej
zwiększenie
świadomości
dotyczącej
problematyki
związanej
z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem
alkoholu i środków odurzających.
W odpowiedzi na petycję wskazać należy, że w gminie działa Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której działalność opiera się w szczególności na
uchwalanych corocznie gminnych programach profilaktycznych tj. gminnym programie
rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Ww. dokumenty są opracowywane na podstawie danych ilościowych oraz jakościowych, jak
i zgłaszanych przez poszczególne podmioty potrzeb. Członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracują z dyrektorami lokalnych szkół
w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży. Dyrektorzy zgłaszają
propozycje konkretnych działań profilaktycznych i w miarę możliwości finansowych są one
realizowane. Dotychczasowe wsparcie realizowane było zarówno w formie bezpośrednich
warsztatów, spotkań ze specjalistami, zajęć pozalekcyjnych, jak również zajęć w formule
online. Poszczególnym placówkom oświatowym proponowane są do wyboru różne formuły
przeprowadzania działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Na podstawie dotychczasowej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami
pozarządowymi, jak i indywidualnymi osobami nie wykazano potrzeby stworzenia odrębnej
strony internetowej z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
O podejmowanych działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień, jak i przemocy
w rodzinie mieszkańcy informowani są za pośrednictwem stron internetowych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie i Gminy Klembów, mediów społecznościowych,
lokalnej gazety oraz poprzez bezpośredni kontakt z członkami Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kanały internetowe wykorzystywane są również
do udostępniania rodzicom cyklicznych warsztatów z zakresu wychowania i bezpieczeństwa
dzieci.
W związku z powyższym nie stwierdzono potrzeby tworzenia odrębnej strony
internetowej w ramach profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Powyższa petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Klembów. Komisja zarekomendowała Radzie uznanie petycji za bezzasadną.
Z tych wszystkich powodów petycję złożoną przez Pana Adama Szulca – Prezesa
Zarządu Szulc-Efekt, należy uznać za bezzasadną.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Michał Wąsik

