
Projekt

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

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., 
poz. 446, z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2016 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 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 21 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2016

         W roku 2016 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Bogorii pracowała w niezmienionym, czteroosobowym składzie, 
ustalonym zarządzeniem Wójta gminy Bogoria z dnia 15 września 2015r.

Podstawowymi aktami prawnymi w oparciu o które Komisja pracowała są: „Gminny  Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016” , „Ustawa  o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2015r. 
poz. 1286 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. 
2015 r., poz.1390) oraz Rekomendacja do realizacji i finansowania gminnych programów profilaktycznych 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016r. 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. Prowadzenie działalności w zakresie ograniczania spożycia napojów alkoholowych poprzez rozmowy 
interwencyjno-motywacyjne z osobami  nadużywającymi alkohol, kierowanie ich na specjalistyczne badania 
lekarskie i postępowanie sądowe celem zmotywowania ich do leczenia odwykowego.

W 2016r. odbyło się 18 posiedzeń komisji w pełnym składzie, na których prowadzono rozmowy w sumie 
z 20 osobami kierowanymi do Komisji najczęściej na wniosek Prokuratury Rejonowej w Staszowie, 
Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, Zespołu Interdyscyplinarnego i na prośbę najbliższych członków 
rodziny.

Komisja w ramach postępowania administracyjnego wzywała osobę nadużywającą alkoholu, zbierała 
wywiad na temat sposobu używania alkoholu i konsekwencji picia. Gromadzone były również informacje 
na temat zachowań alkoholowych, pochodzące od wnioskodawcy.

Przewodnicząca komisji ustalała terminy badań przez biegłych dla osób, które dobrowolnie nie wyrażały 
chęci poddania się leczeniu odwykowemu. W pięciu przypadkach orzeczone zostało uzależnienie, wówczas 
akta sprawy przekazane zostały przez Komisję do Sądu, który wydał postanowienie zobowiązujące do 
leczenia odwykowego w wyznaczonej placówce. Trzy  osoby wyraziły chęć podjęcia terapii w Poradni 
Leczenia Uzależnień „Promedic” w Staszowie.

Każdorazowo sporządzana jest pisemna informacja o toku postępowania w przedmiocie leczenia 
odwykowego od alkoholu, która przesyłana jest do Prokuratury na jej prośbę. Informacji takich przesłano 
10.

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

2. W 2016 r. Komisja skontrolowała 5 placówek handlowych, w których prowadzona jest sprzedaż 
alkoholu. W żadnej z nich nie stwierdzono łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Członkowie Komisji brali udział w 25 posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego , 
w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
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4. Dla Wójta Gminy Komisja zaopiniowała w formie postanowienia 9 wniosków przedsiębiorców 
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opiniowano złożone wnioski pod względem 
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (limit i lokalizacja punktów, w których 
sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe).

5. Współpraca z dyrekcjami szkół i przedszkoli, Radami Rodziców,   stowarzyszeniami, ochotniczą strażą 
pożarną, Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie działalności profilaktycznej, przeciwdziałania  
uzależnieniom.

6. Komisja kilkakrotnie zwróciła się do Wójta Gminy z informacją w sprawie propozycji  podziału środków 
finansowych pochodzących z funduszu wpłat za prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Odbywało się 
to po analizie wpływających do Komisji wniosków od różnych podmiotów, które w swej działalności 
ukierunkowane są m.in. na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Największe wsparcie finansowe otrzymali:

- Publiczne Gimnazjum w Bogorii

- Stowarzyszenie „Szczeglice -Tradycja, Kultura, Rozwój”

- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

- Szkoła Podstawowa w Szczeglicach

- Szkoła Podstawowa w Bogorii

- Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii

- Ochotnicza Straż Pożarna w Pęcławicach Górnych i w Bogorii

- Stowarzyszenie „Buczyna”

- Publiczne Przedszkole w Bogorii

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii

Komisja pozytywnie opiniowała tylko te wnioski, które zawierały propozycje działań mieszczących się 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Były to np. takie działania jak:

·Spektakle i warsztaty profilaktyczne realizowane w szkołach

·Cykl działań pod hasłem „Szanuj zdrowie – ratuj życie”

·Kolonie letnie we Władysławowie dla 30 dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych, które 
uczestniczyły w programie profilaktyczno-edukacyjnym dostosowanym do ich wieku.

·Szkolne Dni Profilaktyki organizowane w szkołach na terenie Gminy

·Prenumerata czasopism o tematyce uzależnień dla pedagogów szkolnych.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pokryto również koszty badań lekarskich, 
postępowań sądowych i wynagrodzeń dla członków Komisji.

W kwietniu 2016r. przewodnicząca Komisji wzięła udział w szkoleniu na temat: „Aspekty prawne oraz 
obsługa administracyjna w Komisji Alkoholowej”, prowadzonym przez trenera z Centrum Profilaktyki 
i Reedukacji „Atelier”          z Krakowa.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie Rada Gminy zaplanowała  dochody  
w kwocie   70 000,00 zł.  Dochody te pochodziły z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i wpływały  
na  oddzielne  konto  Urzędu  Gminy w Bogorii.

Wykonanie stanowiło kwotę 64 880,23  zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie decyduje o wydatkowaniu środków  
pieniężnych, a jedynie wyraża opinię, na co je przeznaczyć.
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Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy w Bogorii.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy 
w Rodzinie wnosi o przyjęcie sprawozdania za rok 2016.

W imieniu GKRPA w Bogorii:

Grażyna Mucha – przewodnicząca
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