
SPRAWOZDANIE 

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 

1. Podstawy działania 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych jak również zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do 

zadań własnych gminy. Wymienione ustawy szczegółowo określają zadania, które gmina 

powinna realizować w formie Gminnych programów.  

Wypełniając postanowienia w/w ustaw Rada Gminy Wiskitki w formie Uchwały Nr 

7/XVII/20 z dnia 27 stycznia 2020r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Wiskitki na rok 2020.  

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii pochodzą z opłat 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

Realizacja programu została ograniczona od marca 2020 r. w związku z ogłoszonym 

stanem zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

W 2020 roku w pracach Komisji pracowało 12 osób powołanych przez Wójta Gminy 

Wiskitki Zarządzeniem Nr 211 z dnia 10 października 2019r. zmieniającym zarządzenie Nr 

76 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 26 czerwca w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, a od października 2020r. 10 osób 

powołanych Zarządzeniem Nr 171 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 5 października. 

W 2020 roku odbywały się posiedzenia Komisji, podczas których:  

przeprowadzano  rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem 

alkoholowym,  
opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,  
omawiano  problemy  społeczne  dla gminy Wiskitki,  
opracowano projekt  Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,  
omówiono plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, 
zapoznano się z ofertami programowymi, które dotyczą  profilaktyki alkoholowej dla dzieci i 
młodzieży.  
Do komisji  w 2021 roku  wpłynęło 11 wniosków o objęcie  postępowaniem osób 

nadużywającej alkohol.  
Na posiedzenia  Komisji  zapraszano  osoby na podstawie złożonych wniosków w 2020 roku 

oraz osoby wobec których prowadzono postępowania w przedmiocie  uzależnienia  od  

alkoholu z roku poprzedniego (2019). 

Łącznie w roku 2020 odbyło się 7  posiedzeń, podczas których Komisja ze zgłoszonymi  

osobami przeprowadziła  6 rozmów interwencyjno-motywujących na temat szkodliwości oraz 



wszelkich zagrożeń  związanych  z nadmiernym spożywaniem alkoholu oraz 9 rozmów z 

członkami rodzin  osób zgłoszonych. 

4 osoby skierowano  do lekarzy biegłych sądowych  celem badania i wydania opinii w 

przedmiocie uzależnienia, lekarze biegli  sądowi  wydali 2 opinie.  

W 3  przypadkach  skierowano wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu. 

W 2020r. Komisja wydała  jedno  pozytywne postanowienie  na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach wykonywała swe 

zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków  inicjując  w tym zakresie cele  

i zadania Gminnego  Programu ds.  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi i Narkomani  dla dobra 

społeczności gminy. 

W 2020 roku w ramach Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 79.990,68zł. środki te 

pochodzą z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

 

WYDATKI W 2020 ROKU  

Wynagrodzenie Komisji 12 115,00 

Usługi  psychologiczne      260,00 

Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich   oraz  

wydanie  opinii lekarzy  biegłych sądowych 

  1 240,00 

Szkolenia      178,00 

Festyny, organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ( w tym 

dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych): wyjazdy do kina, na basen, 

organizacja ferii zimowych, wycieczki itp.),  

56 887,00 

Zakup materiałów, paczek, art. szkolnychdla dzieci i młodzieży do 

szkół  

4 920,68 

   920,68 

Udział dzieci ( w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych):  

w warsztatach profilaktycznych,  konkursach, zajęciach 

sportowych, zabawach integracyjnych; 

4 390,00 

 

Razem 79.990,68 

                                                               

 

Z up.  

Starszy Pracownik Socjalny 

Marzena Sujkowska 

 

  

 


