
U C H W A Ł A   Nr XXVIII/171/09 

Rada Gminy w Bogorii 

z dnia 28 stycznia 2009 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 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 2008 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 XXVIII/171/09 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie 

w Bogorii za 2008 rok 

 

                      

 

         W minionym 2008 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, 

„Ustawę o przemocy w rodzinie” oraz „Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii” 

i o przyjęty przez Radę Gminy w Bogorii „Gminny Program Profilaktyki             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii          

i Przemocy w Rodzinie”. 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Bogorii pracowała 2008 

roku w siedmioosobowym składzie. W ciągu roku zaszła jedna zmiana. 

Komendanta Wojciecha Charygę, który zmienił miejsce pracy, zastąpił 

dzielnicowy Krzysztof Giera. 

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” i „Ustawy                        

o przeciwdziałaniu narkomanii”.  

Na 5 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 Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy                  

w Rodzinie. 

Ponadto Komisja odbyła 3 posiedzenia w zmniejszonym składzie osobowym, na 

których przeprowadzano rozmowy z nadużywającymi alkoholu i zakłócającymi 

spokój w rodzinach. 

Nadużywających alkoholu do Komisji kierowała na piśmie Prokuratura 

Rejonowa w Staszowie i Kielcach  oraz Posterunek Policji w Bogorii. 

Wnioski do Prokuratury oraz policji o skierowanie na leczenie zgłaszały na 

piśmie rodziny osób nadużywających alkohol. 

Z rozmów z nadużywającymi alkohol spisywano każdorazowo protokóły. 



Protokoły te służyły do dalszego postępowania tj.: do wysłania petentów na 

badania lekarskie i ewentualnie opracowania wniosków do Sądu Rejonowego    

w Staszowie celem wydania orzeczenia o leczenie odwykowe. Protokoły te 

stanowiły dowód postępowania przed Sądem. 

Obecnie pojawiło się zjawisko przemocy w rodzinie i dotyczyło w większości 

wypadków rodzin, w których znajdują się osoby nadużywające alkohol. W 11 

przypadkach przeprowadzono rozmowy z nadużywającymi alkohol i spisano 

protokoły z tych rozmów. 

 

Ze względu na większą liczbę nadużywających alkohol Komisja ustaliła             

z lekarzem specjalistą, że badania lekarskie sprawców odbędą się w Bogorii. 

Badania takie przeprowadzono w Gminnym Domu Kultury w Bogorii dla           

6 osób na wezwanych 7.  

We wszystkich 6 przypadkach zespół specjalistów stwierdził, że badani są 

uzależnieni od alkoholu i wymagają leczenia w zakładzie stacjonarnym służby 

zdrowia,  czyli w Morawicy. 

Na podstawie opinii lekarskich Komisja na jednym z posiedzeń podjęła decyzję, 

że 5 spraw należy skierować do Sądu. 

W jednym przypadku nie kierowano sprawy, ponieważ osoba podjęła leczenie 

stacjonarne. 

Komisja sporządziła wnioski i skierowała do Sądu Rejonowego w Staszowie      

o wydanie orzeczeń. Sąd Rejonowy w Staszowie wyznaczył rozprawy na m-c 

grudzień 2008r. zawiadamiając o tym Komisję. 

Rozprawy odbyły się w wyznaczonym terminie przy udziale Przewodniczącego 

Komisji i we wszystkich sprawach zapadło orzeczenie o przymusowym leczeniu 

w zakładzie zamkniętym, a do czasu umieszczenia pacjenta w szpitalu                

w Morawicy ustalono nadzór kuratora sądowego.  

W takich sprawach praktycznie praca Komisji zastała zakończona, a przejął je 

do realizacji inny organ. 

5 spraw przeszło do realizacji na rok 2009, ponieważ wpłynęły do Komisji        

w terminie późniejszym. 

Komisja  w 2008r. wspólnie z Wójtem Gminy w Bogorii przeprowadziła 

szkolenie w Gminnym Domu Kultury w Bogorii z podmiotami prowadzącymi 

sprzedaż napojów alkoholowych.  

Frekwencja na szkoleniu  była niska. Omówiono przepisy w zakresie w/w ustaw 

jak i nieprawidłowości wynikające z kontroli przeprowadzonej w grudniu 

2007r.. 

Omówiono również konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad sprzedaży 

napojów alkoholowych i nieterminowe regulowanie opłat do Urzędu Gminy      

z tego tytułu. 

 



 Szczególnie warta podkreślenia jest współpraca Komisji z  dyrekcjami 

szkół, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bogorii, służbą zdrowia, Policją               

i Prokuraturą oraz Sądem. 

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. 

 

 Sprawę narkomanii Komisja w większym stopniu powierzyła członkom 

Komisji a jednocześnie pedagogom pracującym w gimnazjum,  liceum i szkole 

podstawowej w Bogorii. 

  

Na realizację zadań związanych z problematyką alkoholową Rada Gminy 

ustaliła dochody i wydatki w kwocie   50.000  zł. 

Ponieważ w ciągu roku wzrastały dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych, 

jak również wzrastały  potrzeby na środki finansowe  na wniosek Komisji Rada Gminy 

zwiększała  dochody i wydatki na realizację zadań. 

Na koniec  2008 roku dochody wykonano w kwocie  54 718,21  zł, zaś wydatki  

45 916,00 zł. 

Kwotę 8 802,00  zł  Rada Gminy w grudniu  ubiegłego roku przeniosła własną 

uchwałą na środki niewygasające, które będą wykorzystane w roku 2009. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii nie 

decyduje środkami pieniężnymi, a jedynie wyraża opinię na co je przeznaczyć. 

Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy w Bogorii. 

 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 były : Klub Sportowy 

„Zorza” Bogoria, Komenda Hufca ZHP w Staszowie, Ochotnicza Straż Pożarna 

w Pełczycach, 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 Pełczycach wykorzystała przekazane środki na 

zakup sprzętu sportowego. 

Znaczne środki przeznaczono na wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych     

z terenu naszej gminy.  

We współpracy z Komendą Hufca ZHP w Staszowie 17 dzieci skorzystało          

z obozu wypoczynkowego w miejscowości Myczkowce w Bieszczadach.  

W ciągu całego roku 2008 przewodniczący Komisji wspólnie z sekretarzem 

Komisji prowadzili rozmowy z rodzinami osób nadużywających alkohol             

i stosujących przemoc udzielając porad jak postępować w tych sprawach. 



 Nadużywanie alkoholu jest chorobą. Wiele osób, korzystających               

z alkoholu, nie zauważa pewnego oszustwa: alkohol pomaga np. zapomnieć       

o problemach, ale ich nie rozwiązuje. Gdy przestaje działać – wszystkie 

problemy, sprawy oraz kłopoty nie znikają, a czasem zostają zwielokrotnione. 

Alkohol opanowuje po kolei psychikę, ciało,  powoduje, że dana osoba przestaje 

prawidłowo funkcjonować w rodzinie, środowisku. Jest przyczyną 

przedwczesnej śmierci.  

U osób uzależnionych od alkoholu obserwuje się  brak motywacji do leczenia 

odwykowego. W poszukiwaniu pomocy bardzo często jako pierwsi wyruszają  

członkowie ich rodzin.  

Pomoc taką również na naszym terenie niosą takie instytucje jak: pomoc 

społeczna, szkoły, policja, prokurator, kuratorzy. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii udziela wsparcia  poprzez 

uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, której funkcja 

polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia leczenia osoby 

uzależnionej. 

Działania takie mogą budzić wiele kontrowersji,  ale jednak dzięki takim 

metodom motywacji  do leczenia  kilkanaście osób podjęło leczenie. 

  

 

 

                                                                             Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                       mgr  Jan  Maj 

 


