
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA  

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LIPIU ZA 2013 r. 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2013 r. w 9 roboczych 

posiedzeniach rozpatrzyła 14 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Dwa wnioski 

zostały wycofane, 7 wniosków wraz z opinią GKRPA zostały przekazane do poradni 

lekarsko-psychologicznej celem badań i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, następnie wraz z wydawaną opinią zostały przekazane do Sądu Rejonowego w 

Częstochowie. Cztery osoby poddały się zabiegowi, który miał na celu powstrzymanie się od 

picia alkoholu w tym jedna osoba równocześnie podjęła terapie w ośrodku uzależnień.  

W przypadku 7 osób, co do których wnioski złożono w roku 2012, kontynuowano procedurę 

dotyczącą zobowiązania do przymusowego leczenia odwykowego.  

Wydano 11 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, powyżej 

4,5% do 18% oraz powyżej 18%. 

Monitorowano najistotniejsze problemy związane z uzależnieniem i przemocą domową na 

terenie Gminy Lipie. 

Z uchwalonego przez Radę Gminy Lipie budżetu Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r. można było udzielić pomocy 

finansowej: 

- Dzieciom z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa, pomoc 

polegała na prowadzonej akcji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. 

- Świetlicom środowiskowym w Parzymiechach, Lindowie oraz Dankowie, pomoc polegała 

na dofinansowaniu grup parafialnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży  

w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących 

zajęcia, pracujących w tych świetlicach. 

- W ramach działalności świetlic z parafii Danków dzieci wyjeżdżały na lodowisko  

w Częstochowie, termy wodne w Uniejowie, w lipcu dzieci wypoczywały w Wiśle,  

a w sierpniu w Koszalinie. Z parafii Lindów dzieciom zorganizowano również wyjazd na 

lodowisko, przygotowano ognisko z okazji Dnia Dziecka, wyjazd wakacyjny zorganizowano 

w Szczyrku. W parafii Parzymiechy zorganizowano 5-dniowe półkolonie dla dzieci klas 1-4, 

uczestniczyło w nich około 50 dzieci, świetlica zorganizowała wystawę z okazji dnia 1 

września, związaną z postacią Ks. Bonawentury Metlera, z okazji Mikołaja dzieci wyjechały 

do Magicznej Krainy w Częstochowie, gdzie otrzymały również upominki. 

- Dofinansowano prowadzoną w szkołach podstawowych i gimnazjach profilaktykę na temat 

grożących zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

- Sfinansowano działalność Gminnego Koordynatora Sportu poprzez organizację różnego 

rodzaju zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Lipie. 

- Udzielono pomocy finansowej w organizowaniu życia sportowego dzieci i młodzieży, 

prowadzeniu różnych form aktywności ruchowej, dostosowanej do stopnia sprawności 

fizycznej. 



- Pomoc finansową przeznaczono dla osób przebywających w areszcie śledczym, 

świadczącym prace na rzecz Gminy Lipie.  

- Zakupiono ulotki profilaktyczne zawierające najważniejsze informacje na temat uzależnień 

oraz sposobów radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. W ulotkach zawarte były adresy  

i numery telefonów lokalnych sieci wsparcia. 

- Zorganizowano i przeprowadzono konkurs ofert na realizacje zadania własnego Gminy 

zawartego w programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz 

działalność profilaktyczną w Gminie Lipie. Do konkursu przystąpiło 15 oferentów, w 

złożonych ofertach zawarte były najważniejsze priorytety profilaktyczne. 

Szczegóły współpracy,  zawarto w umowach  z poszczególnymi oferentami. 

Po wykonaniu zadań, oferty zostały finansowo rozliczone w wyznaczonych terminach. 

Wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane były na wysokim poziomie.  

- W roku 2013 nie wpłynęła żadna skarga na działalność GKRPA. 

W roku 2013 na realizację programu wydano 81.566,05 zł. 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2013 

 

Realizując uchwalony przez Radę Gminy Lipie budżet dla Gminnego Programu 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 udzielono pomocy finansowej: 

- dofinansowano działalność Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – oddział 

terenowy Zimnowoda 

W ciągu całego roku 2013 prowadzone były programy aktywne dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlicach środowiskowych na ten cel 

wydatkowano 1.494,46 zł. 

 

Wszystkie zaplanowane zadania z określeniem kosztów zawartym w budżecie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. oraz Gminnym 

Programie Działania Narkomanii na rok 2013 w swej realizacji zostały udokumentowane 

fakturami, zaksięgowane oraz szczegółowo rozliczone wg poszczególnych działów. 

 


