
UCHWAŁA NR XLIII/382/2022 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2022.559) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050)  

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok, stanowiące 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 
 
 

Marek Marcinkowski 
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii za  2021 r. 
 

                      

 

         Prowadzenie działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań 

własnych gminy. Zadania te regulują następujące akty prawne: ustawa               

o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), ustawa  z 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.)  

 W swoich działaniach Komisja kierowała się również wytycznymi 

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz "Rekomendacjami do realizacji                        

i finansowania gminnych programów profilaktycznych i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2021 r." zalecanymi przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 Głównymi obszarami pracy Komisji, która jest koordynatorem działań     

w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii są: 

 

1.  Prowadzenie działalności w zakresie ograniczania spożycia napojów 

alkoholowych poprzez rozmowy interwencyjno-motywujące z osobami  

nadużywającymi alkoholu. Kierowanie ich na specjalistyczne badania 

lekarskie i postępowanie sądowe celem zmotywowania  do leczenia 

odwykowego.  

 W 2021 r. odbyło się 12 posiedzeń komisji, w tym 2 w składzie 

dwu- i 3-osobowym, na których m.in. prowadzono rozmowy w sumie       

z 14 osobami kierowanymi do Komisji najczęściej na wniosek 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 sześciu przypadkach orzeczone zostało uzależnienie. 

Sporządzono dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Staszowie, który 

wydał postanowienie zobowiązujące do leczenia odwykowego w 

wyznaczonej placówce. Cztery  osoby wyraziły chęć podjęcia terapii w 

Poradni Leczenia Uzależnień „Promedic” w Staszowie.  
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 Mając na uwadze fakt, że leczenie odwykowe jest najbardziej 

skuteczne w przypadku pacjenta odpowiednio zmotywowanego, 

członkowie Komisji starają się przeprowadzić rozmowę tak, aby skłonić 

osobę nadużywającą alkoholu do „dobrowolnego" podjęcia leczenia 

odwykowego. W tym celu wykorzystują zgromadzony materiał, tj. 

zgłoszenie, informacje od członków rodziny, notatki służbowe itp. 

W roku 2021  była sporządzona jedna pisemna informacja o toku 

postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego od alkoholu, którą  

przesyłano do Prokuratury Rejonowej ( organ ten  wystąpił z wnioskiem             

o leczenie).  

Analizując liczbę osób zgłoszonych do Komisji należy pamiętać, że 

ustawową procedurą objęte są nie tylko osoby zgłoszone w danym roku 

kalendarzowym. Podejmuje się bowiem działania skierowane do wszystkich 

osób zarejestrowanych jako osoby nadużywające alkoholu. Są to sprawy, 

których prowadzenie ze względu na specyfikę choroby alkoholowej (nawroty, 

niekonsekwencja, mechanizmy obronne, a zwłaszcza mechanizm zaprzeczeń)  

jest rozciągnięte w czasie, wstrzymywane i odnawiane. Zdarza się, że 

członkowie rodzin wstrzymują procedurę, gdyż osoba nadużywająca alkohol 

pod wpływem wezwań Komisji podejmuje abstynencję, a nawet leczenie 

odwykowe. Nie mając jednak odpowiedniej motywacji, z czasem znów „ sięga 

do kieliszka", co skutkuje wznowieniem postępowania. Stąd działania Komisji 

nie mogą się ograniczać tylko do zgłoszeń bieżących. 
 

Tabela nr 1. Dane GKRPA w zakresie postępowania w stosunku do osób 

nadużywających alkoholu. 

 

  

Działania podejmowane przez 

GKRPA 

 

 

2019 r. 

 

 

2020 r. 

 

2021 r. 

1. Liczba osób, wobec których 

prowadzone były postępowania  

w związku z nadużywaniem alkoholu 

 

16 

 

 

20 

 

14 

2. Liczba osób, które skierowano  

na badania w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu 

 

3 

 

 

10 

 

7 

3. Liczba wniosków złożonych przez 

GKRPA do Sądu o zobowiązanie  

do leczenia odwykowego od alkoholu 

 

3 

 

7 

 

2 

  
 
 

 

Tabela nr 2. Współpraca GKRPA z Prokuraturą Rejonową w Staszowie. 

 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 
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Liczba informacji 

przesłanych do             

Prokuratury 

w sprawie podjętej 

procedury leczenia 

odwykowego. 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

2.  Członkowie Komisji brali udział w 21 posiedzeniach grup roboczych 

Zespołu Interdyscyplinarnego , w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

 

3. Przewodnicząca Komisji opracowała i przesłała w wersji elektronicznej 

sprawozdanie "PARPA G1 - działalność samorządów lokalnych              

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych              

w 2021 r." w ramach Programu badań statystycznych statystyki 

publicznej. Opracowała również pisemną informację na temat realizacji 

działań na poziomie gminy w zakresie działalności na rzecz zapobiegania 

uzależnieniom, wraz ze wskazaniem potrzeb i problemów, które w tym 

obszarze występują (na prośbę Zespołu ds. uzależnień, AIDS i HIV przy 

Wojewodzie Świętokrzyskim).  

     

4. Dla Wójta Gminy Komisja zaopiniowała w formie postanowienia             

2 wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Opiniowano złożone wnioski pod względem zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży oraz limitów zezwoleń                  

uchwalonych przez Radę Gminy. Wydano 6 opinii. 
 

Tabela nr 3. Opinie w formie postanowienia w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

(odrębnie dla napojów o różnej zawartości procentowej alkoholu). 

 
 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba opinii 

sporządzonych przez 

GKRPA w odpowiedzi 

na wniosek Wójta Gminy 

 

15 

 

6 

 

6 

 

 

 

4. Komisja współpracowała z dyrektorami szkół i przedszkoli, Radami 

Rodziców, stowarzyszeniami, Ochotniczą Strażą Pożarną, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury, kołami gospodyń wiejskich w zakresie działalności 

profilaktycznej, przeciwdziałania  uzależnieniom. 
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5. 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. W 2022 r. 

złożonych zostało 24 takie wnioski. 

 Wsparcie finansowe otrzymali: 

- Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowicach, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu,  

- Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, 

- Związek Harcerstwa Polskiego - drużyny harcerskie ze szkół w Bogorii, 

- Koło Gospodyń Wiejskich Pęcławice Górne,  

- Koło Gospodyń Wiejskich "Czerwona Malina" z Kiełczyny,  

- Sołectwo Pełczyce, 

- Sołectwo Miłoszowice, 

- OSP Miłoszowice, 

- OSP Zimnowoda, 

- OSP Bogoria, 

- Koło wędkarskie "Buczyna", 

- Stowarzyszenie "Zorza Junior" 

 

Komisja pozytywnie opiniowała tylko te wnioski, które zawierały 

propozycje działań mieszczących się w Gminnym Programie Profilaktyki,  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Były to takie działania jak: 

• Kampanie profilaktyczne - "Reaguj na przemoc", "Dopalacze - 

powiedz stop!", 

• Imprezy sportowo-kulturalne organizowane przez GOK, 

• Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach  

propagujących zdrowy tryb życia (konkursy plastyczne),  

• Zakup materiałów, publikacji, ulotek informacyjno-

profilaktycznych dla uczniów, rodziców, sprzedawców 

alkoholu. 

• Doposażenie strażnic OSP w sprzęt audio-wideo, za pomocą 

którego jest przekazywana m.in. wiedza na temat uzależnień 

chemicznych i behawioralnych.   

 

W związku z trwającym nadal stanem pandemii na obszarze całego  

kraju, wielu zaplanowanych działań nie udało się zrealizować. W 
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związku z tym, część niewykorzystanych środków finansowych 

przeniesiona została do wykorzystania w roku bieżącym. 

    

• W lipcu 2021 r. przewodnicząca Komisji wzięła udział w szkoleniu 

online na temat wydatkowania środków w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z najnowszymi 

rekomendacjami PARPA 2021. W listopadzie (również online) 

uczestniczyła w szkoleniu na temat: "Kontrola punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych z naciskiem na kontrolę oświadczeń            

o wysokości obrotu napojami alkoholowymi". 

• Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pokryto 

również koszty badań lekarskich, postępowań sądowych                   

i wynagrodzeń dla członków Komisji.   

  

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki,        

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii           

Rada Gminy zaplanowała  dochody  w  kwocie   177 648,55 zł na 

przeciwdziałanie skutkom uzależnienia od alkoholu, 10 000 zł na profilaktykę 

antynarkotykową.  Dochody te pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych  i  wpływały  na  oddzielne  konto  Urzędu  

Gminy w Bogorii. 

Wykonanie stanowiło kwotę 109 669,62 zł z funduszu alkoholowego oraz 

2501,85 zł - z narkotykowego.   

Należy podkreślić, iż Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, która monitorując działania podejmowane przez różne 

podmioty, dbając by realizowały one cele zawarte w Gminnym Programie 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii, wykonuje swoje zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu 

środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra 

całej społeczności gminy Bogoria.  
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIII/382/2022 
Rady Gminy Bogoria  

z dnia 29 marca 2022 r. 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok. 

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina realizuje zadania związane  z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz zgodnie z art. 11 ust.  1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii, również zadania w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. 

 Rada Gminy przyjmuje coroczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za  rok poprzedni. 
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