
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2014 r.

W roku 2014r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 
i Przemocy w Rodzinie w Bogorii pracowała w czteroosobowym składzie, ustalonym zarządzeniem Wójta 
Gminy Bogoria z dnia 14 sierpnia 2014r. W skład Komisji powołano: Grażynę Mucha na stanowisko 
przewodniczącej, Ewę Włoch na stanowisko sekretarza oraz członków – Annę Ziębora i Krzysztofa Gierę. 
Podstawowymi aktami prawnymi do pracy Komisji były: „Gminny Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014” , „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” z dnia 
26 października 1982 roku (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.), Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. 2005 r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz Rekomendacja do realizacji i finansowania 
gminnych programów profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014r. zalecanych przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W swoich działaniach Komisja kierowała się również wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Głównymi tematami pracy Komisji były:

1. Opiniowanie aktów prawnych dla Rady Gminy tj.: Uchwały ustalającej ilość punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, ich rozmieszczenie i zasady sprzedaży oraz dla Wójta Gminy opiniowanie wniosków o wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Prowadzenie działalności w zakresie zmniejszania nadużywania alkoholu poprzez rozmowy 
z nadużywającymi alkohol, kierowanie ich na specjalistyczne badania lekarskie i postępowanie sądowe celem 
zmuszenia do leczenia odwykowego najbardziej opornych.

3. Udzielanie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym oraz pomocy doraźnej we współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

4. Współpraca z organami prokuratury, sądem, policją, służbą zdrowia, pomocą społeczną, Zespołem 
Interdyscyplinarnym i innymi organizacjami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy 
w rodzinie.

5. Współpraca z dyrekcjami szkół i komitetami rodzicielskimi w zakresie działalności profilaktycznej, 
przeciwdziałania uzależnieniom.

Posiedzenia Komisji odbywały się najczęściej w pełnym składzie. W pilnych przypadkach były to składy 
dwu- lub trzyosobowe.

Na posiedzeniach Komisja zajmowała się sprawami opiniowania aktów prawnych, o których wyżej mowa 
oraz sporządzaniem wniosków z prowadzonych rozmów z osobami nadużywającymi alkohol.

W składach 2 lub 3-osobowych najczęściej prowadzone były kontrole oraz rozmowy z nadużywającymi 
alkohol oraz udzielane porady prawne dla osób pokrzywdzonych.

Przeprowadzono kontrole w placówkach prowadzących i zamierzających prowadzić sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz złożono Wójtowi Gminy w Bogorii pisemne opinie o przydatności placówki do działalności 
w tej sprawie oraz zgodności z Uchwałą Rady Gminy.

Komisja w 2014r. przeprowadziła kontrole we wszystkich placówkach prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych pod względem zgodności z wydanym zezwoleniem i przestrzeganiem przepisów prawnych tj.: 
uwidocznienie w odpowiednich miejscach informacji o szkodliwości alkoholu, o zakazie sprzedaży nieletnim. 
W kontrolach tych większych zastrzeżeń nie stwierdzono i nie występowano do Wójta Gminy o cofnięcie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Dostrzeżone usterki to najczęściej niewłaściwie przechowywane puste butelki oraz niewidoczne 
umiejscowienie tabliczek informacyjnych o zakazie spożywania alkoholu w przypadku osób nieletnich 
i nietrzeźwych.

Ponadto w trakcie kontroli zwracano uwagę na:

· informowanie sprzedawców o konieczności legitymowania osób, których wiek budziłby jakiekolwiek 
wątpliwości co do ich pełnoletniości,

· informowanie o konieczności szczególnego zwracania uwagi na datę urodzenia w przypadku legitymowania 
się osoby dokumentem innym niż dowód osobisty.

Ponadto członkowie Komisji brali udział w posiedzeniach zespołów roboczych w ramach procedury 
„Niebieska Karta”, a Pani Grażyna Mucha jako przedstawiciel Komisji została powołana w skład zespołu 
interdyscyplinarnego.

Największym problemem w pracy Komisji są czynności związane z prowadzeniem rozmów motywujących 
do zaprzestania szkodliwego picia i dalszym działaniem wobec osób nadużywających alkohol i stosujących 
przemoc w rodzinie.

W sprawach tych do Komisji wpływały pisemne wnioski od policji, Zespołu Interdyscyplinarnego 
i Prokuratury Rejonowej w Staszowie oraz od członków rodzin z prośbą o wszczęcie postępowania.

Komisja po wstępnym rozpoznaniu sprawy wzywała na posiedzenia te osoby, przeprowadzała z nimi 
rozmowy, z których spisywane były protokoły.

Komisja po zebraniu dowodów w sprawie o nadużywanie alkoholu kierowała dane osoby na badania 
lekarskie, celem stwierdzenia uzależnienia od alkoholu , a następnie po otrzymaniu opinii lekarzy biegłych 
występowała z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Staszowie o wydanie postanowienia leczenia 
ambulatoryjnego lub stacjonarnego w zakładzie zamkniętym (szpital).

Sąd na każdorazowy wniosek Komisji ustalał równocześnie kuratora sądowego dla tej osoby, który 
nadzorował wykonanie postanowienia sądu.

Członkowie Komisji wzięli udział w szkoleniu na temat skutecznego motywowania do podjęcia leczenia 
z choroby alkoholowej, które przeprowadził pracownik Małopolskiego Centrum Profilaktyki. Pani Ewa Włoch 
uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski. Dotyczyło ono przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie Rada Gminy zaplanowała dochody 
w kwocie 75 000,00 zł. Dochody te pochodziły z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i wpływały na 
oddzielne konto Urzędu Gminy w Bogorii.

Wykonanie stanowiło kwotę 74 680,23 zł.

Środki wydatkowane w roku 2014 wykorzystały głównie szkoły na realizację Szkolnych Programów 
Profilaktyki, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie „Szczeglice – Tradycja, Kultura, Rozwój”.

Komisja dofinansowała również obóz sportowy dla młodzieży oraz organizację „Biegu po zdrowie o Puchar 
Wójta Gminy”. Ponadto pokryto opłaty za badania lekarskie, postępowania sądowe i wynagrodzenie dla 
członków Komisji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie decyduje o wydatkowaniu środków 
pieniężnych, a jedynie wyraża opinię, na co je przeznaczyć.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy w Bogorii.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 
w Rodzinie w Bogorii wnosi o przyjęcie sprawozdania za rok 2014.
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