
U C H W A Ł A   Nr VI/33/07 

Rada Gminy w Bogorii 

z dnia 02 marca 2007 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990r.              

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591     

z póź.zm.)  

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjąć sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r., stanowiące załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

 
 



Załącznik do Uchwały Nr VI/33/07 
 

Sprawozdanie z działalności  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w  Bogorii za 2006 rok 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Bogorii 

działa od lutego 1998  roku w składzie: 
                         
1. Przewodniczący Komisji    -   Jan  Maj 
2. Zastępca  Prz-cego              -   Tadeusz Wójtowicz 
3. Sekretarz  Komisji              -   Ewa      Włoch 
 
C z ł o n k o w i e: 
                                                  4.  Grażyna   Mucha 
                                                  5.  Stanisław  Ciepiela 
                                6.  Wojciech  Charyga  
                      
 

W  minionym  2006  roku  działalność  Komisji opierała się o „Ustawę     
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” z dnia 26 
października 1982r. (Dz.U. z 2002r, Nr 147, poz. 1231 z póź.zmianami) oraz     
o  przyjęty przez Radę  Gminy  w  Bogorii Uchwałą  Nr  XXX/276/05  z  dnia  
29.12.2005r „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych”. 
 
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii   
w roku 2006 zbierała się na posiedzeniach w pełnym składzie sześciokrotnie. 
Tematem rozpatrywania spraw były zadania wynikające głównie z „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, a nadto 
zadania wynikające z „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi” oraz „Ustawy o przemocy w rodzinie”. Na posiedzeniach 
Komisji rozpatrywano również wytyczne w  sprawach otrzymywanych              
z Urzędu Marszałkowskiego i Centralnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Komisja rozpatrywała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wnioski na rozdysponowanie środków finansowych na cele 
ujęte w Preliminarzu jako załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki           
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Ponadto Komisja odbyła 9 posiedzeń w zmniejszonym składzie, tj.: 2 i 3 
osobowym, na których przeprowadzano rozmowy z nadużywającymi alkoholu    
i zakłócającymi spokój głównie w rodzinie. 
Nadużywających alkohol do Komisji kierowała na piśmie Prokuratura 
Rejonowa w Staszowie na wniosek, najczęściej rodziców lub dzieci. 



Z rozmów z nadużywającymi alkohol spisywano każdorazowo protokół              
i ustalano sposób zachowania się nadużywającego alkohol. 
Protokoły te służyły do dalszego postępowania tj.: do wysłania petentów na 
badania lekarskie i ewentualnie opracowania wniosków do Sądu Rejonowego   
w Staszowie celem nakazania przymusowego leczenia. 
Z 9 prowadzonych rozmów w jednym przypadku odstąpiono od dalszego 
postępowania, ponieważ pacjent przyrzekł poprawę i jak dotychczas nie 
wpływają na niego dalsze skargi. 
W 8 przypadkach, bardziej drastycznych, skierowano nadużywających alkohol 
na badania do lekarzy w Przychodni Leczenia Uzależnień w Staszowie. 
W 5 przypadkach lekarze  stwierdzili, że badani mają kłopoty alkoholowe          
i zalecili komisji nakazanie im leczenia stacjonarnego lub ambulatoryjnego. 
Na pacjentów tych opracowano wnioski o przymusowe leczenie i skierowano 
sprawy do Sądu Rejonowego w Staszowie. 
 We wszystkich przypadkach Sąd orzekł przymusowe leczenie i ustalił nad 
nimi kuratora sądowego. 
Trzy sprawy nie załatwione przez lekarzy biegłych przeszły na rok 2007. 
Komisja nadmienia, że problem  w  leczeniu przymusowym polega na braku 
miejsc w Szpitalu w Morawicy. 
Pacjent z wyrokiem o przymusowe leczenie czeka na miejsce obecnie około 
trzech lat. 
W tym czasie jego postępowanie nadzoruje kurator sądowy. 
 
 Istotnym zadaniem dla członków Komisji były przeprowadzone kontrole 
placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 
W ubiegłym roku takich kontroli przeprowadzono 14. W wyniku wieloletnich 
kontroli należy stwierdzić, że ekspozycje alkoholu w sklepach uległy 
zdecydowanej poprawie. 
Alkohol posiada wyodrębnione oddzielne miejsce w sklepie z wiodącymi 
wywieszkami o sprzedaży i szkodliwości alkoholu. 
Wszystkie kontrolowane placówki posiadają aktualne koncesje na sprzedaż 
alkoholu wydawane przez Wójta Gminy. Mankamentem w kontrolach jest to, że 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa od 1998r.                  
w niezmienionym składzie, co powoduje że jej pojawienie się w terenie nie 
zawsze przynosi określone założenia. 
W tej sytuacji nie można przeprowadzić tzw. sprzedaży kontrolowanej alkoholu. 
 Ostatnie szkolenie podmiotów sprzedających alkohol odbyło się               
w czerwcu 2005 roku. Analizując zmiany w sieci tych placówek należy 
stwierdzić, że większość właścicieli nie zmieniło się, a właściciele 
nowootwartych placówek są przeszkalani przed uzyskaniem zgody na sprzedaż 
alkoholu oraz zmieniające się przepisy powodują potrzebę przeprowadzenia 
kolejnego szkolenia. 
 



 Szczególnie warte podkreślenia jest współpraca Komisji ze szkołami, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bogorii. 
Wychowawcy, nauczyciele i uczniowie biorą aktywny udział w kampaniach 
przeciwalkoholowych, przeciw paleniu tytoniu i zażywania narkotyków. 
Do tej problematyki włączani są przez dyrekcję szkół rodzice, których na 
spotkaniach szkolnych zapoznaje się z aktualnymi zagrożeniami wśród dzieci       
i młodzieży. 
 
 Na realizację zadań związanych z problematyką alkoholową wstępnie 
Rada Gminy ustaliła dochody i wydatki po  50 000 zł. 
Ponieważ w ciągu roku wzrosły dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych, 
jak również wzrosły potrzeby na środki finansowe Rada Gminy zwiększyła 
Preliminarz zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 
Na koniec  2006 roku dochody wykonano w kwocie  76 955 zł, zaś wydatki 62 
560 zł. 
Pozostałą kwotę 14 395 zł  Rada Gminy w grudniu roku ubiegłego przeniosła 
własną uchwałą na środki niewygasające, które będą wykorzystane w roku 
2007. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii nie 
decyduje środkami pieniężnymi, a jedynie wyraża opinię na co je przeznaczyć. 
Ostateczne decyzje w tej sprawie należą do Wójta Gminy Bogoria. 
 Analizując ubiegłoroczne wydatki szczególną uwagę Komisji zwróciło 
wspieranie działalności organizacji, stowarzyszeń i instytucji, które w swej 
pracy ukierunkowane są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych. 
Wśród tych instytucji i stowarzyszeń byli: Klub Sportowy „Zorza” Bogoria, 
Komenda Hufca ZHP w Staszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbce, 
szkoły podstawowe w Bogorii i Niedźwiedziu, Gimnazjum w Bogorii, Gminny 
Ośrodek Kultury w Bogorii i Posterunek Policji w Bogorii. Szkoły zostały 
wyposażone w sprzęt świetlicowy i uzupełnione biblioteki w najpotrzebniejsze 
lektury. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbce wykorzystała przekazane środki 
na wyposażenie nowootwartej świetlicy w sprzęt sportowo-świetlicowy. 
Duże środki przeznaczono na wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych          
z terenu naszej gminy. We współpracy z Komendą Hufca ZHP w Staszowie 10 
dzieci skorzystało z obozu wypoczynkowego w m-cu lipcu w miejscowości 
Przerwonki k/Węgorzewa na Mazurach. W innym obozie w Głuchołazach 
zorganizowanym przez Klub Sportowy „Zorza” udział wzięło 40 osób. 
 
                                                                               Przewodniczący Komisji 
 
                                                                                       mgr  Jan  Maj 
 
 



                                      W Y D A T K I    za   2006r. 
 
L.p. 
 

    
           POSZCZEGÓLNE     ZADANIA 

        
    KWOTA  w  zł 

1. Zwiększenie dostępności pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych (badania psychologiczne i psychiatryczne 
 

 
                    1 080,00 

2. Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w 
zakresie uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjum i liceum 
 

 
                    1 187,00    

3. Wspieranie działalności organizacji, instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych,, które w swej działalności, statucie lub pracy są ukierunkowane 
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych: 
 
             a) Klub „Zorza” w Bogorii na zorganizowanie obozu sportowego 
                 w Głuchołazach w terminie 21.07.2006 - 03.08.2006r dla  
                 dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (40 osób) i w  
                 Przerwonkach w terminie 10.07-23.07.2006r organizowanym  
                 przez Komendę Hufca ZHP w Staszowie(10 osób) 
 

 
 
 
 
 
                  24 792,00               

                                                                                   b)Ochotnicza Straż Pożarna  w Wierzbce na wyposażenie  
               świetlicy (zakup sprzętu sportowego), w której  
               prowadzone są zajęcia z młodzieżą z rodzin  
               patologicznych 
 
            c)Posterunek Policji w Bogorii na  prowadzenia  
               kontroli  na terenie gminy Bogoria 
 
            d)Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii na wyposażenie 
               świetlicy szkolne, gdzie prowadzone są zajęcia z dziećmi 
               z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 
 
            e)Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu na  
               wyposażenie świetlicy szkolne, gdzie prowadzone są  
               zajęcia z dziećmi  z rodzin dotkniętych problemem  
               alkoholowym 
 
             f)Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii wyposażenie  
               świetlicy w Bogorii i Przyborowicach, gdzie  
               prowadzone są zajęcia z dziećmi  z rodzin dotkniętych 
               problemem  alkoholowym 
 
            g)Gimnazjum Publiczne w Bogorii na wyposażenie  
               biblioteki, z której korzysta młodzież z rodzin  
               dysfunkcyjnych 
 

 
 
                    1 500,00     
 
 
 
                    2 146,00 
         
 
                    9 389,00       
 
 
 
                    2 790,00   
 
 
 
 
                    7 894,00 
 
 
 
 
                    8 000,00 
                                  

4. Zakup materiałów  biurowych na potrzeby Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii 

 
                       995,00 
 

5.  
Wypłata diet i zwrot kosztów dojazdów dla członków Komisji 

     
                    2 787,00 
 

 Wykonanie  ogółem  wyniosło 
 

                  62 560,00 

 Środki niewygasające przeniesione na 2007r 
 

                 14 395,00 
 

 


