
                                                    S P R A W O Z D A N I E
             Z   DZIAŁALNOŚCI  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIAZYWANIA
                  PROLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W LIPIU ZA  2009 r.

             Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując Gminny Program

Profilaktyki  i    Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  2009  roku  w  10 roboczych

posiedzeniach rozpatrzyła 13 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego , Ŝaden z wniosków

nie  został  wycofany,  10 wniosków zostało  przekazanych  do  lekarza  biegłego  celem  badania  i

sporządzenia opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu, następnie  2 wnioski wraz z wydaną

opinią  przez  lekarza  biegłego  zostały  przekazane  do  Sądu  Rejonowego  w  Częstochowie.  8

wniosków bez wydanej opinii lekarza biegłego ze względu na niestawiennictwo osoby wskazanej

zostało  skierowane  do  Sądu  Rejonowego  w  Częstochowie  3 wnioski  zostały  tymczasowo

zawieszone, poniewaŜ zebrana opinia z wywiadów środowiskowych oraz przeprowadzony wywiad

z osobą wskazaną nie wskazywały na stopień uzaleŜnienia.

Wydano 7 jednorazowych postanowień na sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa na

festynach letnich. Wydano 5 postanowień na sprzedaŜ napojów  alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

Wydano 4 postanowienia na sprzedaŜ napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa, powyŜej 4,5% do

18% oraz powyŜej 18%.

       Z  uchwalonego  przez  Radę  Gminy  Lipie  budŜetu  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   Alkoholowych  w  2009  roku  moŜna  było  udzielić

pomocy finansowej :

– dzieciom z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa, pomoc polegała

na prowadzonej akcji doŜywiania dzieci i młodzieŜy w szkołach.

– świetlicom środowiskowym w Parzymiechach, Lindowie, oraz w Dankowie, pomoc polegała na

dofinansowaniu grup parafialnych w prowadzonych spotkaniach dzieci i młodzieŜy w zakresie

profilaktyki uzaleŜnień od alkoholu, sfinansowaniu wynagrodzenia dla opiekunek pracujących

w danych świetlicach

– dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieŜy z parafii  Danków, Parzymiechy i Lindów na letni

wypoczynek.  W parafii  Danków czworo dzieci  nieodpłatnie skorzystało  z  siedmiodniowego

wyjazdu  w góry Stołowe,  w parafii  Parzymiechy ośmioro dzieci  nieodpłatnie skorzystało  z

czterodniowego wyjazdu do Zakopanego, w parafii Lindów wszystkie dzieci biorące udział w

spotkaniach  świetlicowych  skorzystało  nieodpłatnie  z  jednodniowego  wyjazdu  na  Jurę

Krakowsko- Częstochowską 

– dofinansowano prowadzoną  w szkołach profilaktykę na temat groŜących zagroŜeń związanych

z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy

– sfinansowano  działalności  Gminnego  Koordynatora  Sportu  poprzez  organizację  róŜnego

rodzaju zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy z gminy Lipie

– finansowe wsparcie otrzymały uczniowskie koła sportowe

– dofinansowano  zakup  sprzętu  sportowego  dla  klubu  sportowego  „Sokół”w  Parzymiechach

prowadzącego szeroko  zakrojoną  profilaktykę  w formie  działań  sportowo-rekreacyjnych  dla

dzieci i młodzieŜy z terenu gminy Lipie

–  dofinansowano działalność 14 Parzymieskiej DruŜyny Harcerskiej”SOKOLIKI”

– dofinansowano gminny konkurs plastyczny w szkole podstawowej w Lindowie    

– dofinansowano zajęcia pozalekcyjne w świetlicach w Zimnowodzie, Rębielicach Szlacheckich –

są to zajęcia z języka angielskiego prowadzone w róŜnych grupach wiekowych

– finansowe wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich w zakupie strojów ludowych, organizowaniu



imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy z wykorzystaniem elementów obrzędowości i

kultury regionalnej 

– przeznaczono  pomoc  finansową  szkołom,  świetlicom  środowiskowym,  GOPS  na  zakup  i

dystrybucję  materiałów  edukacyjnych  dla  potrzeb  społecznych  w  zakresie  profilaktyki  i

rozwiązywania problemów alkoholowych , narkomanii oraz przemocy domowej 

– dofinansowano  szkolenie  terapeutów  w  ramach  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowej

pracowników lecznictwa odwykowego 

– dofinansowano organizowany Powiatowy Konkursu Tenisa Stołowego- promujący zdrowie i

propagujący trzeźwe obyczaje.

W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009

roku  uzyskano  oszczędności  w  kwocie  3.700.00  zł,  za  które  to  do  Urzędu  Gminy  jak  i  z

przeznaczeniem do pracy GKRPA został zakupiony komputer wraz z oprogramowaniem.

 

Wszystkie zaplanowane zadania w budŜecie Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  na  2009  rok  zostały  szczegółowo  rozliczone,  udokumentowane

odpowiednio zaksięgowanymi fakturami.


