
Sprawozdanie 

z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie za  2015 rok. 

 

 
         Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

w Jeleniewie została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Jeleniewo Nr 2/10 z dnia 16 

grudnia 2010r. zwana dalej „Komisją”. Zadania komisji określa Regulamin Komisji, który 

stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia Wójta. W  skład komisji weszło 6 osób. W 2015 

roku nie dokonano zmian w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie    

Komisja w 2015 roku realizowała zadania zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały                 Nr  

III.13.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

na rok 2015. 

Jednym z głównych zadań Komisji jest realizacja programu nałożonego przez ustawę o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu 

narkomanii -Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat 

za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jeleniewo oraz ze 

środków niewykorzystanych w roku poprzednim. Środki te wydawane są wyłącznie na 

realizację zadań określonych w Gminnym Programie.  

W 2015 roku wysokość  środków pochodzących z opłat za zezwolenia za rok 2015 wynosiła 

34.482,00 złoty + kwota niewykorzystana w budżecie za 2014 rok – 7.974,00  zł co dało łącznie 

budżet na 2015 rok w wysokości – 42.456,00 zł. 

W  2015 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których brała pod uwagę wiele spraw 

dotyczących różnych kierunków profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu zgodnie 

z  art. 4¹  ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w 

szczególności obejmuje: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ 

i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej 

 
 



Mając powyższe na uwadze komisja na każdym posiedzeniu podejmowała próby zapobiegania 

występowaniu nałogów wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeleniewo, próbując wypełnić 

ich wolny czas dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi. Komisja podejmowała decyzje zgodne 

z treścią Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na 2015 rok, a w szczególności na dofinansowania programów profilaktycznych i 

n/w imprez w ramach programów dla dzieci i młodzieży na łączna kwotę – 13.196,80zł: 

1. aktywne formy spędzania wolnego czasu jako przeciwdziałanie nałogom ph.” Spędzam 

czas radośnie razem z mamą, razem z tatą czyli spędzanie czasu wolnego łączy 

dorosłych i dzieci. Zabawy, gry i konkursy zręcznościowe uwalniają od 

uzależnień.”(festyn z okazji Dnia Dziecka) w dniu 31 maja 2015r. – wnioskodawca : 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania  3000,00zł,  

uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 350 osób, impreza otwarta. 

2. „Wakacje, wakacje czyli Piknik Rodzinny dla dzieci i rodziców  w dniach 23 sierpnia 

2015r. wnioskodawca : Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota 

dofinansowania  5.396,80zł,  uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 450 osób, impreza 

otwarta. 

3. „Spotkania z prozą i poezją jako skuteczna forma zagospodarowania wolnego czasu i 

walki z uzależnieniami”, w dniach 20 października 2015r. do 30 listopada 2015r. – 

wnioskodawca : Gminna Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, kwota dofinansowania  

2000,00zł,  uczestnicy – liczba szacunkowa ok. 460 osób, impreza otwarta. 

4. zakup sprzętu sportowego  w ramach podsumowania zajęć pozalekcyjnych  

wnioskodawca : Zespół Szkół w Jeleniewie, kwota dofinansowani 2800 zł,   

 

Komisja wydała 4 postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych ( w tym:  2 postanowienia na wydanie zezwolenia 

jednorazowego na imprezy okolicznościowe). Komisja opiniując wnioski brała pod uwagę 

lokalizację przedmiotowego punktu sprzedaży, czy jest zgodna z uchwałą Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 26 stycznia 2012r.: w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie 

gminy Jeleniewo miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

 

W roku 2015 na terenie gminy Jeleniewo funkcjonowało: 

 

- 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych wysokoprocentowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

- 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych niskoprocentowych przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży, 

 

Komisja rozpatrzyła 5 wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w kierunku leczenia 

odwykowego. Wnioskodawcami byli: Grupa Robocza Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach (1 wniosek), rodzina ( 4 wnioski). W 

wyniku podjętych działań komisja w trakcie rozmów z osobami (wobec, których wpłynęły 

wnioski) motywowała do podjęcia terapii u terapeuty uzależnień, leczenia odwykowego w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu w placówkach leczenia typu stacjonarnego i 

niestacjonarnego oraz poddanie się opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych 

specjalistów w tym zakresie. 



W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Jeleniewo w 2015 

roku działał Punkt Konsultacyjny w Jeleniewie z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo, gdzie 

terapeuta uzależnień Pani Anna Skowina przyjmowała mieszkańców gminy Jeleniewo. Punkt 

konsultacyjny  w Jeleniewie działał do 30 czerwca 2015 roku. Spotkania odbywały się 2 razy 

w miesiącu tj. odbyły się 12 spotkania na łączną ilość 30 godzin. W ramach Punktu 

Konsultacyjnego w Jeleniewie udzielono 21 konsultacji: dla 11 osób z problemem 

alkoholowym, 2 osób z rodzin dysfunkcyjnych, 5 osobom ujawniającym symptomy ofiarom 

przemocy w rodzinie, 3 osobom wykazujących symptomy sprawcy przemocy w rodzinie. 

Komisja w ramach swych prac w 2015 roku nie skierowała na badania specjalistyczne o 

wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób wobec, których toczyło się 

postępowanie,  natomiast skierowany został 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Suwałkach   III 

Wydział Rodzinny i Nieletnich celem przeprowadzenia postępowania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 

W ramach finansowania szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szkoleniach nie 

uczestniczyli członkowie gminnej komisji. 

W 2015 roku Komisja wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu 

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

gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 

Jeleniewie w 2015 roku środki finansowe wydatkowała w kwocie 38.311,80 zł na n/w 

działania: 

Komisja w ramach swych prac w 2015 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Suwałkach 

wniosek w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 1 osoba (na kwotę 390 zł).  

W ramach posiadanego budżetu komisja  dofinansowała imprezy i programy profilaktyczne dla 

dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej, zakup sprzętu sportowego na kwotę 13.196,80 

zł. 

W ramach posiadanych środków finansowych Komisja w 2015 roku dofinansowała dożywianie 

dzieci  w ramach zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych i innych na kwotę 10.000 zł. 

Dożywianiem objęto  24 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przez cały okres roku szkolnego.  

W ramach budżetu w 2015 roku  komisja wydatkowała fundusze na wynagrodzenie członkom 

komisji, opłatę umowy zlecenia dla terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w 

Jeleniewie -13.225,00 zł.  

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem komisji stanowiły 1.500,00zł. 

  

 

Jeleniewo, dnia 26 lutego 2016 roku 

 

 

 

 
 


