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WSTĘP 

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należało prowadzenie działań związanych             

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy poprzez: 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu oraz członków ich rodzin: 

 obsługa punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych                                          

i współuzależnionych od alkoholu, 

 obsługa punktu konsultacyjnego poradnictwa specjalistycznego dla osób                                

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą,  

 dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,  

 dostarczanie społeczeństwu  informacji o szkodliwości nadużywania alkoholu                       

i środków psychoaktywnych ( ulotki ) 

 motywowanie i kierowanie do leczenia odwykowego i uczestnictwa w zajęciach  

terapeutycznych,  

 współuczestnictwo w realizacji programów terapeutycznych, profilaktyczno- edukacyjnych.                            

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą   w rodzinie: 

 zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:  

 przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym 

występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

nieletnich  lub zakłócanie spokoju   i porządku publicznego a także przemoc                        

w rodzinie,  

 wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie                              

o konieczności zaprzestania w/w działań,  

 kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu,  

 przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,  

 składanie wniosków o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Suwałkach, 

 niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,  

 przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, informowanie  o możliwości uzyskania 

pomocy, 

 udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin                          

( pomoc terapeutyczna i prawna),  

 współpraca z innymi placówkami, organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki                                

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 Uczestnictwo w osobie koordynatora w kampaniach profilaktyczno - edukacyjnych 
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3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,                                         

w szczególności dla dzieci  i młodzieży: 

 zaopatrzenie w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień ( 

czasopisma, ulotki),  

 współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu 

programów profilaktycznych. 

4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu  z zakresu ustawy o wychowaniu                          

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

6. Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek  oświaty, pomocy 

społecznej, policji,  stowarzyszeń w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

7. Podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

8. Dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej – współpraca                 

z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy. 

 

II. ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

W  roku za zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych pozyskano kwotę: 

ROK 2017 ROK 2018 

35 123,14 zł 36 887,07 zł 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku -  6 

ilość wydanych zezwoleń : 2 w tym jedno jednorazowe w związku z Festynem Na Przeroskim 

Rynku 
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Na rok 2018 zaplanowano na działanie Komisji kwotę: 

 Kwota zaplanowana na dany 

rok 

Kwota wykorzystana w 

danym roku 

Kwota pozostała do 

przeniesienia na 

kolejny rok budżetowy 

ROK 2017 32 782,00 zł 30 571,76 zł 2 210,24 zł 

ROK 2018 37 333,00 zł 26 763,40 zł 10 569,60 zł 

 

W tym wydatkowano: 

 ROK 2017 ROK 2018 

wynagrodzenie przewodniczącego i członków 

komisji  

5 142,00 zł 4 089,00 zł 

prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób 

z problemem uzależnienia od alkoholu oraz 

członków ich rodzin  

2 244,00 zł 2 040,00 zł 

Programy edukacyjno – profilaktyczne, 

programy socjoterapeutyczne, szkolenia 

20 708,32 zł 18 120,53 

zł 

Opinie o uzależnieniach/opłaty sądowe     1 297,44 zł 1 500,00 zł 

Współfinansowanie turnusów/maratonów 

terapeutycznych   

   200,00 zł 300,00 zł 

Przeciwdziałanie narkomanii  980,00 zł 713,87 zł 
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III DZIAŁALNOŚĆ  MERYTORYCZNA KOMISJI 

 

W roku 2018 Komisja odbyła 7 spotkań, na których rozpatrywano sprawy dotyczące: 

ROK 2017 ROK 2018 

9 7 

 

lp. Data posiedzenia Ilość spraw Merytoryka omawianych spraw 

1 16 marca 2018 roku 6 - Rozpatrzenie wniosków z policji o wszczęcie 

postępowania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

- Rozpatrzenie wniosków instytucji, 

stowarzyszeń, osób fizycznych  dotyczących 

wsparcia finansowego wobec prowadzonych 

działań profilaktycznych 

- Programy profilaktyczne/ konspekty działań 

- Skierowanie osób na badania specjalistyczne w 

kwestii uzależnienia od alkoholu 

- Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 

rodzin osób uzależnionych od alkoholu 

2 23 kwietnia 2018 roku 5 - Rozpatrzenie wniosków instytucji, 

stowarzyszeń, osób fizycznych  dotyczących 

wsparcia finansowego wobec prowadzonych 

działań profilaktycznych 

- Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 

rodzin osób uzależnionych od alkoholu 

- Rozpatrzenie wniosków z policji o wszczęcie 

postępowania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

- Zaopiniowanie podań na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

3 20 czerwca 2018 roku 4 - Rozpatrzenie wniosków instytucji, 

stowarzyszeń, osób fizycznych  dotyczących 

wsparcia finansowego wobec prowadzonych 

działań profilaktycznych 

- Programy profilaktyczne/ konspekty działań 

- Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 

rodzin osób uzależnionych od alkoholu 
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4 20 lipca 2018 roku 3 - Programy profilaktyczne/ konspekty działań 

- Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 

rodzin osób uzależnionych od alkoholu 

- Rozpatrzenie wniosków z policji o wszczęcie 

postępowania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

- Rozpatrzenie wniosków instytucji, 

stowarzyszeń, osób fizycznych  dotyczących 

wsparcia finansowego wobec prowadzonych 

działań profilaktycznych 

5 15 października 2018 roku 4 - Zaopiniowanie podań na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

- Programy profilaktyczne/ konspekty działań 

- Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 

rodzin osób uzależnionych od alkoholu 

- Rozpatrzenie wniosków instytucji, 

stowarzyszeń, osób fizycznych  dotyczących 

wsparcia finansowego wobec prowadzonych 

działań profilaktycznych 

6 16 listopada 2018 roku 4 - Zaopiniowanie podań na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

- Programy profilaktyczne/ konspekty działań 

- Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 

rodzin osób uzależnionych od alkoholu 

- Rozpatrzenie wniosków z policji o wszczęcie 

postępowania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

7 10 grudnia 2018 roku 3 -Rozpatrzenie wniosków z policji o wszczęcie 

postępowania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu 

- Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 

rodzin osób uzależnionych od alkoholu 

 

 

W roku 2018 Komisja skierowała  5 osób na badanie specjalistyczne w kwestii uzależnienia od 

alkoholu. 

ROK 2017 ROK 2018 

5 5 
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W roku 2018 Komisja skierowała  2 wnioski do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny                      

i Nieletnich o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego ( na dwóch sprawach Sąd 

skierował wezwanie do stawiennictwa na posiedzeniu Sądu) w kwestii uzależnienia od alkoholu. 

 

 

ROK 2017 ROK 2018 

2 4 

 

Ogólnie w roku 2018 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Przerośli wydała 15 postanowień. 

 

ROK 2017 ROK 2018 

22 15 

 

1. Gminny Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą w Starej Pawłówce oraz Punkt Konsultacyjny ds. 

przeciwdziałania alkoholizmowi w Przerośli 

 

 W dniu 5 stycznia 2016 roku Urząd Gminy Przerośl ogłosił zaproszenie do składania ofert 

na świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień i współuzależnień dla osób z problemem 

alkoholowym oraz członków ich rodzin w tym DDA w Punktach Konsultacyjnych znajdujących się 

w zasobach gminy tj. w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym oraz w 

Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi i przemocą w Starej Pawłówce w systemie 3 godziny raz w miesiącu zgodnie z 

przedstawionym harmonogramem.  

 

Istotne warunki przedmiotu zamówienia: 

1. Obsługa mieszkańców gminy Przerośl  

2. Udzielanie porad osobom z problemem uzależnienia 
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3. Diagnoza rodzin i osób uzależnionych,  

4. Współpraca z GKRPA i GOPS w Przerośli, 

 

 Do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęła 

jedna oferta w dniu 31 stycznia 2018 roku- Pani Jolanty Miałkowskiej- Poradnictwo i Profilaktyka 

w zakresie uzależnienia ul. Moniuszki 5/33, 16-400 Suwałki- koszt jednej godziny- 68,00 zł brutto. 

W dniu 1 lutego 2018 roku podpisano stosowną umowę z realizatorem zadania na terenie Gminy 

Przerośl. 

 

Liczba osób oraz udzielonych porad w punkcie konsultacyjno – informacyjnym                     

w 2018 roku w poszczególnych kategoriach klientów: 

 

 Liczba osób  

ROK 2017 

Liczba osób  

ROK 2018 

Liczba porad 

ROK 2017 

Liczba porad 

ROK 2018 

Osobom z 

problemem 

alkoholowym 

4 2 11 8 

Dorosłym 

członkom rodziny 

osoby z problemem 

alkoholowym ( w 

tym 

współuzależnionym  

i DDA) 

5 3 14 7 

Ofiarom przemocy 

w rodzinie 

1 4 2 11 

sprawcom 

przemocy w 

rodzinie 

1 2 1 6 

 

 

2. Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w 

Suwałkach. 

 

Do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli w roku 

2018 wpłynął wniosek o wsparcie finansowe części ponadpodstawowego programu 

terapeutycznego Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu                              
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w Suwałkach, przeznaczonego na sfinansowanie jednego z kilku maratonów terapeutycznych, jakie 

rokrocznie przeprowadzane są z pacjentami poradni- osobami uzależnionymi od alkoholu,                            

z pogłębionej fazy terapii. Program ten obejmuje dodatkowe zajęcia telepatyczne- 

niezakontraktowane przez NFZ, a wzbogacające ofertę programową placówki co przekłada się na 

większą liczbę pacjentów leczących się i większą skuteczność oddziaływań terapeutycznych.  

Podpisano z Panią Jadwigą Zając psychologiem i terapeutą ds. uzależnień i współuzależnień 

umowę na prowadzenie maratonu terapeutycznego.   

Cel akcji: 

- podsumowanie terapii odwykowej 

- samopoczucie i oczekiwania uczestników  

- wskazówki do samodzielnego trzeźwienia  

- podkreślenie wagi samoświadomości 

Rezultaty: 

- zróżnicowanie przymusu od dobrowolności 

- odkrycie roli środowiska samopomocowego i wolność życiowych wyborów 

Liczba osób objętych akcją : 1 osobowa grupa z IV etapu terapii odwykowe 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA 

 

Finansowano nagrody rzeczowe na wniosek Szkoły Podstawowej w Przerośli w ramach 

następujących akcji profilaktycznych zgodnych z Gminnym Programem Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi na terenie Gminy Przerośl na rok 2018 

 

Komisja w ramach współpracy wydała na wniosek Szkoły pozytywne postanowienie                

o dofinansowanie nagród rzeczowych w poniższych akcjach prowadzonych przez Szkołę 

Podstawową w Przerośli: 

 

1. „Żyj zdrowo”  
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Cele akcji: 

- poznanie podstawowych sposobów dbania o swoje zdrowie 

- budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie 

- propagowanie zdrowego stylu życia  

- uzasadnienie potrzeby prawidłowego odżywiania się 

- zapoznanie z piramidą zdrowia 

- rola witamin w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 

- zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu  

- profilaktyka uzależnień 

Sposoby realizacji: 

Zasady służące zachowaniu zdrowia- spotkania z pielęgniarką lub pogadanki z wychowawcą, 

nauczycielem przyrody, wychowania fizycznego na temat: 

 Higieny ciała i jamy ustnej 

 Aktywności fizycznej 

 Schludnego ubioru 

 Pomieszczeń w których przebywamy 

 Zdrowego odżywiania 

 Chorób brudnych rąk 

Scenki dramowe, mini inscenizacje, układanie zdrowego jadłospisu, wietrzenie klasy, spacery na 

świeżym powietrzu, zakładanie zielonego ogródka na parapecie okiennym, wykonanie zdrowych 

kanapek, spożywanie owoców , warzyw, jogurtów. Konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, turniej 

sprawnościowy, prezentacja klas, wręczenie dyplomów i nagród. 

 Rezultaty: 

-uzyskuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną, 

-uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić, identyfikuje się ze środowiskiem 

szkolnym, 

-dostrzega korzyści płynące ze zdrowego stylu życia, 

-rozumie znaczenie dojrzałości psychospołecznej,  

-uczy się brać odpowiedzialność za swoje zdrowie. 
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- podają i stosują zasady dbałości o własne ciało 

- wyjaśniają znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu zdrowia oraz biorą czynny udział 

Podsumowanie akcji „Żyj zdrowo” 

W świetlicy szkolnej zgromadzili się uczniowie klas 0-III oraz przedstawiciele klas IV-VI. Pan 

Dyrektor Sławomir Małachowski wręczył uczestnikom rywalizacji dyplomy i nagrody  konkursie 

wiedzy, plastycznym i aktywności fizycznej. W klasach IV-VI SP konkurs aktywności fizycznej 

przeprowadziła Pani Ewa Rynkiewicz, zaś konkurs wiedzy Pani Danuta Dobrzyń. Uczniowie 

uczestniczyli w różnorodnych zawodach. W klasach młodszych uczniowie rywalizowali w 

konkursie wiedzy  i plastycznym przeprowadzonych przez Panie Ewę Staniszewską i Panią Irenę 

Dermetko. 

Ilość uczniów objętych akcją:  - 180 

Nagrody w konkursach ufundowała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

2.  Międzyszkolny Turniej Literacki z Elementami Profilaktyki  

dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej 

W turnieju wzięło udział 5 drużyn z naszej szkoły – jedna drużyna zkl. II i po dwie drużyny z kl. III 

a i III b. 

Znajomość lektur i literatury dziecięcej była głównym wyznacznikiem udziału w turnieju . Ważnym 

elementem zmagań było wykazanie się wiedzą dotyczącą zasad bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu oraz zagrożeń współczesnego świata, takich jak uzależnienie od komputera i substancji 

psychoaktywnych. 

Cele turnieju: 

• wspieranie procesu dydaktycznego poprzez pobudzanie uczniów 

do aktywności czytelniczej, 

• kształtowanie zainteresowania poezją, 

• wzbogacanie słownictwa, 

• kształtowanie postawy świadomego czytelnika, 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności 

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

• budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie 
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• propagowanie zdrowego stylu życia 

• zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu 

• profilaktyka uzależnień. 

Turniej składał się z 7 konkurencji – testu, krzyżówek, zgaduj– zgaduli, rebusów i pracy plastycznej 

zawierającej elementy propagowania zdrowego stylu życia. Uczniów przygotowały 

wychowawczynie: Alicja Rusinowska, Teresa Pietkiewicz, Ewa Staniszewska i bibliotekarka Ewa 

Barbara Rynkiewicz 

Na zakończenie Dyrektor szkoły wręczył nagrody w postaci książek ufundowanych przez 

Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli. 

Jednocześnie wyraził nadzieję na ich stałą obecność w życiu codziennym i podziękował 

uczniom za udział w projekcie. 

 

3. Akcja „ Szukamy dobrych wzorców” 

 

W Szkole Podstawowej w Przerośli w okresie 09.04.2018 r. - 07.06.2016 r. została przeprowadzona 

akcja „ Szukamy dobrych wzorców”. Jej koordynatorami byli : opiekun Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej Pani Danuta Dobrzyń, opiekun samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Pani 

Izabela Arciszewska, Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerośli Sławomir Małachowski, Pani 

pedagog Iwona Galińska. Akcją zostało objete 129 uczniów z klas IV- VII SP oraz II- III 

gimnazjum.     

 Celem akcji było: propagowanie kulturalnego zachowania w szkole i poza nią, przeciwdziałanie 

przemocy, promowanie zachowań prozdrowotnych : profilaktyka uzależnień od nikotyny, alkoholu, 

narkotyków. 

         Działania, które podjęto w związku z akcją: przeprowadzenie warsztatów na zajęciach z 

wychowawcami dotyczących przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, zasad 

kulturalnego zachowania, monitorowanie wypełniania obowiązków szkolnych i realizowania 

zapisów regulaminów obowiązujących w szkole. Uczniowie w grupach mieli za zadanie wykonać 

pracę w postaci(do wyboru): plakatu, prezentacji multimedialnej, eseju/wypracowania, komiksu, 

filmu.  7 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Przerośli  nastąpiło podsumowanie akcji 

„Szukamy dobrych wzorców”. W czasie apelu zostały zaprezentowane zwycięskie prace, zostały 

wręczone nagrody przez p. dyrektora Sławomira Małachowskiego, opiekunów Samorządów 

Uczniowskich. .Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli. Ponadto każda klasa przygotowała 

piosenkę lub scenkę, która prezentowała na podsumowaniu. 

 

4. III Gminny Blog Profilaktyczny w Mikołajki do Mikołajek 
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W dniu 1 grudnia 2018 r dzieci i młodzież z terenu Gminy Przerośl  wzięli udział w III Gminnym 

Bloku Profilaktycznym pn. W Mikołajki do Mikołajek. Był to wyjazd edukacyjno - wychowawczy 

z elementami programu socjoterapeutycznego zorganizowany przez Samorząd Gminy Przerośl we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. W wyjeździe udział 

wzięło 24 dzieci  i młodzieży zamieszkujących teren Gminy Przerośl. 

 

 

5. Wyjazd edukacyjno – wychowawczy z programem socjoterapeutycznym do Chorwacji. 

Młodzi ludzie żyjący w rodzinach dysfunkcyjnych, w których występuje problem ubóstwa, 

alkoholizm, przemoc, długotrwała choroba i wiele innych, doświadczają wielu szkód 

emocjonalnych, a zwłaszcza psychicznych i społecznych. Uczą się „nie odczuwać, nie mówić i nie 

ufać”, przyjmują niewłaściwe role rodzinne i życiowe Przez wiele lat żyją z poczuciem winy za 

picie rodziców, przyjmują nadmierną odpowiedzialność, przezywają wstyd, często sami stają się 

ofiarami przemocy lub obserwują przemoc. Wchodząc w dorosłe życie wnoszą bagaż 

wewnętrznych przekonań, które uniemożliwiają bądź utrudniają im prawidłowy rozwój osobisty i 

prawidłowe relacje z innymi ludźmi. Często powielają zachowania rodziców, same wcześnie 

sięgają po alkohol, zaś w dorosłym życiu tworzą  często dysfunkcyjne rodziny. 
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 Badania nad potrzebami rozwojowymi i problemami młodzieży wychowującej się               

w instytucjonalnej pieczy zastępczej wskazują, że zdecydowana większość dzieci, które otrzymają 

wsparcie w formie likwidowania barier społecznych  wybiera zdrowy   i uporządkowany tryb życia, 

tworzy bliskie relacje rodzinne i społeczne, nie przejawia zachowań problemowych i symptomów 

zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego. 

 Istotną rolę w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży maja wpływ postawy ludzi 

dorosłych.  Nadrzędnym działaniem i celem jest modelowanie ich zachowań społecznych                    

i wskazywanie wartości spędzania czasu razem bez telefonu czy komputera. Warunkiem 

podejmowania adekwatnych i skutecznych działań jest zrozumienie potrzeb i zadań rozwojowych, 

sposobu myślenia, obaw i trudności, przed jakimi stają  nasi mali mieszkańcy. Wspólne wyjazdy 

edukacyjno – wychowawcze poza Gminę dają możliwość szerszego poznania  dzieci i kreowania 

ich dalszych postępowań. 
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 W dniu 7 września 2018 r. grupa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl, w tym 

wychowankowie Domu Dziecka w Pawłówce wraz z kadrą wychowawczą którą stanowili                   

w większości członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, w ramach akcji 

"Spełniamy marzenia dzieci" wyruszyła do Chorwacji. Gmina Przerośl współpracuje od dwóch lat 

ze Stowarzyszeniem w realizacji tego typu przedsięwzięć ukierunkowanych na socjoterapię 

młodego pokolenia. Dzięki takim akcjom dzieci z terenu Gminy Przerośl mogą poznawać 

otaczający je świat, poznawać inne kultury. W roku 2017 podobny wyjazd został zorganizowany do 

Grecji. Takie działania mają na celu wyrównywanie szans młodych ludzi z terenów wiejskich, 

którzy mają ograniczony dostęp do szeroko rozumianych dóbr kultury. Podczas wyjazdu 

zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc a uczestnicy wycieczki mieli możliwość zobaczenia wielu 

miejsc, które znają tylko z lekcji historii lub sztuki, czy też   z Internetu. Uśmiechnięte twarze dzieci 

oraz ich radość są najlepszym podsumowaniem programu wyjazdowego. Z ewaluacji działań 

wiemy, że istnieje realna potrzeba kontynuacji tego typu przedsięwzięć w przyszłości.  W 

Wyjeździe udział wzięło 24 dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Przerośl.  

 

V.  Przeciwdziałanie narkomanii  

Współfinansowano w ramach realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 

oraz programu przeciwdziałania alkoholizmowi działania profilaktyczno - edukacyjne ujęte II  
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edycji programu UMIEM – POTRAFIĘ MAM TALENT. Koszt ogólny  – 713,87 zł – nagrody 

uczestników. 

VI .ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

Członkowie GKRPA w Przerośli uczestniczyli w roku 2018 w 4 posiedzeniach zespołu 

odnośnie pracy nad rodzinami w których występuje przypuszczenie stosowania przemocy                         

w rodzinie i 43 posiedzeniach  Grupy Roboczej powołanej przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego odnośnie pracy z konkretnym przypadkiem wystąp 

 

VII. KONTROLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

W roku 2018 podjęto działania kontrolne w sześciu punktach sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

PUNKT SPRZEDAŻY ZAKRES KONTROLI TERMIN WYNIK 

Punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych nr 1 

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie 

zasad i warunków korzystania    z  zezwolenia 

na sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie 

Gminy Przerośl określonych   w przepisach 

powszechnie obowiązujących, a w 

szczególności w ustawie z dnia 26 

października 1982 r.  o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

oraz prawa miejscowego. 

04.05.2018 POZYTYWNY 

 

Punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych nr 2 

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie 

zasad i warunków korzystania    z  zezwolenia 

na sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie 

Gminy Przerośl określonych   w przepisach 

powszechnie obowiązujących, a w 

szczególności w ustawie z dnia 26 

października 1982 r.  o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

oraz prawa miejscowego. 

30.04.2018 POZYTYWNY 

udzielono pouczenia 

ustnego  

Punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych nr 3 

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie 

zasad i warunków korzystania    z  zezwolenia 

na sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie 

Gminy Przerośl określonych   w przepisach 

powszechnie obowiązujących, a w 

szczególności w ustawie z dnia 26 

26.04.2018 POZYTYWNY 
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października 1982 r.  o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

oraz prawa miejscowego. 

Punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych nr 4 

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie 

zasad i warunków korzystania    z  zezwolenia 

na sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie 

Gminy Przerośl określonych   w przepisach 

powszechnie obowiązujących, a w 

szczególności w ustawie z dnia 26 

października 1982 r.  o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

oraz prawa miejscowego. 

04.05.2018 POZYTYWNY 

udzielono pouczenia 

ustnego  

Punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych nr 5 

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie 

zasad i warunków korzystania    z  zezwolenia 

na sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie 

Gminy Przerośl określonych   w przepisach 

powszechnie obowiązujących, a w 

szczególności w ustawie z dnia 26 

października 1982 r.  o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

oraz prawa miejscowego. 

04.05.2018 POZYTYWNY 

udzielono pouczenia 

ustnego  

Punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych nr 6 

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie 

zasad i warunków korzystania    z  zezwolenia 

na sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie 

Gminy Przerośl określonych   w przepisach 

powszechnie obowiązujących, a w 

szczególności w ustawie z dnia 26 

października 1982 r.  o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

oraz prawa miejscowego. 

04.05.2018 POZYTYWNY 

 

 

VIII. WSPÓŁPRACA 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przerośli, Zespołem Interdyscyplinarnym działającym 

na terenie Gminy, Szkołą Podstawową w Pawłówce, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w 

Przerośli, Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Domem Dziecka w Pawłówce, 
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Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, Fundacjami, wolontariuszami, 

harcerzami, GOSiT w Przerośli 

 

Dziękuję za wkład i zaangażowanie w pracę wszystkim członkom Komisji, radnym, 

sołtysom i wszystkim osobom wspierającym pracę Komisji. 

 

Przerośl, dnia 7 stycznia 2018 roku 

Sporządził:   

Przewodniczący GKRPA w Przerośli Lejmel Rafał 

 

 


