
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LIPIU ZA 2011r. 

 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w 2011r. w 9 roboczych posiedzenia 

rozpatrzyła 6  wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, żaden z wniosków nie został 

wycofany,2 wnioski 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 Sadu Rejonowego w Częstochowie. 

Pozostałe 4ze względu na podjęte działania, które mają na celu utrzymanie trzeźwości 

przesunięto na 2012r. wraz z monitoringiem sprawdzenia tych działań. Wydano 14 

jednorazowych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa na 

festynach letnich. Wydano 16 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 2011r. 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 spotkaniach dzieci i młodzieży w 

zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących 

zajęcia, pracujących w tych świetlicach 

- dofinansowano wyjazd dzieci i młodzieży z parafii Danków, Parzymiechy i Lindów na letni 

wypoczynek. W parafii Danków 50 dzieci skorzystało z  wyjazdu do Kalwarii 

Zebrzydowskiej i Wadowic, w parafii Parzymiechy zorganizowano wyjazd na lodowisko oraz 

dwukrotnie na basen 50 dzieci skorzystało z  wyjazdu do Zakopanego, w parafii Lindów 

wszystkie dzieci biorące udział w spotkaniach świetlicowych skorzystały z wyjazdu do ZOO 

do Wrocławia.   

- dofinansowano prowadzoną w szkołach podstawowych i gimnazjach profilaktykę na temat 

grożących zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domowa 

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 

organizowaniu różnych form aktywności ruchowej dostosowanej do stopnia sprawności 

fizycznej – współpraca z Parafialnym Klubem Sportowym Święty Stanisław. 

- 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 młodzieży z terenu Gminy  Lipie. 

- dofinansowano 14 Parzymieskiej Drużyny Harcerskiej „SOKOLIKI”. 

- dofinansowano Gminny konkurs plastyki obrzędowej w Szkole Podstawowej w Lindowie. 



- dofinansowano zajęcia z języka angielskiego w świetlicach w Zimnowodzie i Rębielicach 

Szlacheckich w okresie do końca czerwca 2011r. 

- przeznaczono pomoc finansową szkołą, świetlicą środowiskowym, GOPS na zakup i 

dystrybucję materiałów edukacyjnych dla potrzeb społecznych w zakresie profilaktyki 

alkoholowej, narkomani oraz przemocy domowej. 

- Dofinansowano organizowany Powiatowy Konkurs Tenisa Stołowego – promujący zdrowie 

i propagujący trzeźwe obyczaje 

 Na mienioną działalność wydatkowano ogółem 75058,14zł. 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2011 

 

Realizując uchwalony przez Radę Gminy Lipie budżet dla Gminnego Programu 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 udzielono pomocy finansowej: 

- dofinansowano pobyt dzieci na letnim wypoczynku ze świetlicy środowiskowej 

Parzymiechy. 

- dofinansowano działalność Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – oddział 

terenowy Zimnowoda 

W ciągu 2011 prowadzone były programy aktywne dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlicach środowiskowych na ten cel wydatkowano 

1491,84 zł. 

 

Wszystkie zaplanowane zadania z określeniem kosztów zawartym w budżecie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r oraz Gminnym 

Programie Działania Narkomanii na rok 2011 w swej realizacji zostały udokumentowane 

fakturami, zaksięgowane oraz szczegółowo rozliczone wg poszczególnych działów. 


