
I N F O R M A C J A 

 

z wykonania zadań wynikających z realizacji Programu działań służących 

profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych za rok 2014 

 

 

Art. 4
1
 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

nałożył na samorząd terytorialny obowiązek kształtowania polityki alkoholowej 

poprzez coroczne opracowanie i  realizację gminnego programu rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Realizacja Uchwały Nr XXXIV/180/2013 Rady Gminy Pacyna z  dnia 30 

grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

na rok 2014 i spraw związanych przeciwdziałaniem narkomanii przedstawia się 

następująco: 

- Przesłano do Komisariatu Policji informację o aktualnej sieci placówek 

sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jak również 

na bieżąco informowano o każdorazowym wygaśnięciu zezwolenia na 

sprzedaż napoi alkoholowych. 

-   O każdym wydanym jednorazowym zezwoleniu na sprzedaż i podawanie 

    napojów alkoholowych informowano Posterunek Policji.  

- Rodziny z problemem alkoholowym będące w trudnej sytuacji materialnej 

otrzymywały pomoc materialną z GOPS. 

     -   Zrefundowano pobyt kilkunastu dzieci z rodzin osób uzależnionych od 

         alkoholu na koloniach letnich połączonych z profilaktyką uzależnień.                   

     -   Szkoły realizowały programy w zakresie profilaktyki uzależnień w czasie    

zajęć szkolnych i wakacyjnych wyjazdów dzieci na kolonie letnie. 

Prowadzono w szkole spotkania i pogadanki z przedstawicielami Policji, 

MONARU, klubu AA. Organizowano konkursy, spektakle teatralne  i 

inne formy. 

     -   Na potrzeby Komisji ,  Szkół  i osób uzależnionych zakupiono książki i 

czasopisma związane z profilaktyka uzależnień. 

     -   Skierowano pięć osób   na badania specjalistyczne celem ustalenia stopnia 

uzależnienia od alkoholu .  

     -   Współpracowano z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym  

          Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie przekazywania 

          informacji,  ustaleń.  Przedstawiciel Komisji brał udział w posiedzeniach z    

          jako stały członek zespołu. 

- W roku 2014 odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji na których 

omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Komisji. Ustalano  

i zatwierdzono bieżące potrzeby i wydatki. Analizowano sprawę 

dokonywanych wpłat za sprzedaż napoi alkoholowych bez wymaganego 

zezwolenia Przeprowadzano w cztero osobowym składzie komisji 

rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol. Informowano o skutkach 

zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych nadużywania alkoholu, 



narkotyków i innych uzależnień. Wskazywano drogi wyjścia z sytuacji. 

Wszystkie te osoby zobowiązywano do uczęszczania na zajęcia z 

terapeutą w punkcie konsultacyjnym w Pacynie jak również wskazując 

inne miejsca gdzie taką pomoc można uzyskać. Na bieżąco analizowano 

aktualny stan spraw związanych z nadużywaniem alkoholu przez osoby 

będące w zainteresowaniu Komisji i problem związany z narkomanią. 

Wydano jedną pozytywną opinię  na sprzedaż wszystkich rodzajów 

napojów alkoholowych w punktach sprzedaży sklep w Skrzeszewach. 

 
    

Budżet w 2014 roku. 

 

Planowane wpływy                                                            - 35.000,00 zł 

Wykonanie                                                                         - 32.664,68 zł 

z tego: roczna sprzedaż alkoholu                                       - 32.489,68 zł 

            jednorazowe zezwolenia                                        -      175,00 zł 

 

Wydatki ogółem                                                                 - 16.190,23 zł   

z tego: 

          I – przeciwdziałanie alkoholizmowi    (plan  - 34.000,00 zł) 

Par.                         Plan                      Wykonanie  na  - 15690,23zł 

4170                       9.086,00                    9.286,00 

4210                       2.914,00                    2.858,23 

4240                       4.000,00                            0,00 

4300                     11,800,00                   3.546,00 

4430                       1.000,00                           0,00 

4700                       3,000,00                           0,00 

4390                       1.000,00                           0,00 

4110                          200,00                           0,00 

4410                       1.000,00                           0,00                        

 

         II – przeciwdziałanie narkomanii       (plan  -  1.000,00 zł) 

 Par.                     Plan                        Wykonanie  - 500,00zł 

4300                    500,00                          500,00 

4210                      500,00                                  0,00 


