
Uchwała Nr …………………… 

Rady Gminy Sieradz 

z dnia 29 czerwca 2015r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki       

                    i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014r. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 a art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2013r. poz.594, 645, 1318 z 2014r. poz.379,1072) Rada 

Gminy Sieradz postanawia:  

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014r.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy oraz na stronie internetowej BIP Urzędu 

Gminy.  

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Gminnego  Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

za 2014 r. 

 

Nadużywanie alkoholu w Polsce jak i w Gminie Sieradz jest znacznym problemem. 

Starając się temu przeciwdziałać ustawodawca stworzył szereg przepisów mających na celu 

ochronę społeczeństwa przed negatywnym wpływem spożywania alkoholu.  

Obecnie obowiązującą podstawową regulacją jest ustawa z dnia 26 października 1982r 

o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r poz. 1356). 

Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych tj. zakłócanie bezpieczeństwa 

publicznego, przestępczości, wypadki samochodowe,  przemoc w rodzinie, ubóstwo 

i bezrobocie.  

Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemów alkoholowych i narkomanii są 

przedmiotem szczególnej troski ze strony administracji samorządowej Gminy Sieradz. 

Zgodnie z art.4ust.1,2,5 ustawy z  dnia 26 października 1982r. (tj. Dz.U.z2012r.poz.1356) 

zadania własne Gminy w/w zakresie realizowane są w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalanego 

corocznie przez Radę Gminy.  

Zgodnie z zapisami ustawy wójt powołuje Gminną Komisję ds. Rozwiazywania  Problemów 

Alkoholowych, która w szczególności zobowiązania jest do inicjowania działań takich jak: 

1) Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu  

2)  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

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

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii 

a w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenia 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 służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych  

5) Podejmowanie interwencji w związku z zastosowaniem przepisów określonych w art. 131 

i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowania przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego  

6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej  

Ponadto komisji podlegają czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. został 

uchwalony 27 grudnia 2013r. (uchwała Nr XXXVI/217/2013r.). 

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014r. przeznaczono kwotę 110.000zł w tym 

5.000zł na narkomanię.  

Z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Gmina uzyskała kwotę 114.018zł.  

W 2014 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wykorzystano kwotę 93.066zł. 

Z najważniejszych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zrealizowano niżej wymienione 

zadania:  

1. W szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w okresie 

od miesiąca października do czerwca oraz w miesiącach wakacyjnych były prowadzone 

zajęcia sportowe na boisku Orlik w Charłupi Małej, Chojnem i Kłocku. Na ten cel 

przeznaczono kwotę 15.460zł.  

2. W okresie ferii zimowych dzieci z terenu Gminy Sieradz korzystały z wstępu na 

lodowisko, gdzie Gmina przeznaczyła 2 tys. zł.  

3. Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz kampanii 

„Postaw na rodzinę” zorganizowaną przez Krakowską  Akademię Profilaktyki. 



Otrzymaliśmy pakiet bazowy materiałów profilaktycznych w kwocie 2tys. zł. dla 

młodzieży, rodziców, nauczycieli, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych 

i Gimnazjum celem rozpropagowania wśród młodzieży. 

4. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości odbyła się VII konferencja pt. „Alkohol 

droga do nikąd”  zorganizowana przez Stowarzyszenie Abstynentów w Sieradzu pod 

patronatem Miasta  i Gminy Sieradz. W konferencji brała udział także młodzież 

z Gimnazjum Gminy Sieradz oraz członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Dofinansowano do ulotek rozpropagowanych wśród 

uczniów w kwocie 500zł.  

5. Dofinansowano wypoczynek zimowy 5 uczniom ze Szkoły Podstawowej w Charłupi 

Małej i Rzechcie w wysokości 3tys.zł.  

6. Dofinansowano zabawę okolicznościową dla dzieci z sołectwa Wiechucice 

zorganizowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną i Koło Gospodyń Wiejskich w kwocie- 

500zł. 

7. Dofinansowano wypoczynek letni dla 5 dzieci zorganizowany przez Szkołę Podstawową 

w Charłupi Małej i Rzechcie w wysokości 4.400zł.  

8. Dofinansowano wycieczkę krajoznawczo- turystyczną dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej od 03.06.2014r- 06.06.2014r. w ramach Zielonej 

Szkoły  w wysokości 1500zł.  

9. Zakupiono krzesła do Świetlicy w Mnichowie , gdzie odbywają się spotkania dzieci 

i młodzieży w kwocie 3 tys. zł. celem spędzania wolnego czasu. 

10. Dofinansowano festyn  w miejscowości Chojne, Ruda, Kłocko i Dzigorzew 

zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną  do 

wysokości 800zł.  

11. Dofinansowano akcję letnią w formie obozu sportowego dla 8 uczniów od 3.05.2014- 

14.08.2014r.  do miejscowości  Mielna z Publicznego gimnazjum Gminy Sieradz 

zorganizowaną przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Sieradzu 

w wysokości 2400zł.  

12. Ufundowano nagrody i dyplomy dla laureatów biorących udział w Konkursie 

Recytatorskim poświęconym twórczości Karola Wojtyły oraz utworach o Janie Pawle II.  

13. Dofinansowano zabawę karnawałową dla dzieci z miejscowości Stoczki  zorganizowaną 

przez Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną 



14. Dofinansowano imprezy z Okazji Dnia Dziecka w Kłocku pod hasłem „ Wszystkie dzieci 

są nasze” w Dzigorzewie pt. „ Bezpieczna Rodzina- Razem z mamą i tatą witamy lato”. 

Ponadto Dzień Dziecka został zorganizowany w Bogumiłowie i Dzierlinie.  

15. Dofinansowano piknik trzeźwościowy „Pożegnanie z latem święto latawca w Rudzie- 

mającym na celu propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia w kwocie 700zł. 

W imprezie brały udział dzieci z miejscowości  Ruda, Sucha, Kamionaczyk i Grądy.  

16. Dofinansowano imprezę integracyjno- edukacyjną Dzień Rodziny w Grabowcu 

zorganizowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną oraz Radną 

Gminy Sieradz. Środki w kwocie 1300zł przeznaczono na zakup materiałów i nagród dla 

dzieci.  

17. Dofinansowano festyn rodzinny w Chojnem zorganizowany przez Ochotniczą Straż 

Pożarną i Koło Gospodyń Wiejskich w kwocie 1000zł. Na festynie były prowadzone 

różne konkursy i pokazy.  

18. Dofinansowano wypoczynek letni zorganizowany przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w Sieradzu połączony z programem profilaktycznym dla 5 dzieci z rodzin 

najuboższych wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 11.08.2014 do 

20.08.2014r. do Białego Dunajca w kwocie 4 tys. zł.  

19. Dofinansowano warsztaty przeznaczone dl uczniów klas 1-2 w Publicznym Gimnazjum 

Gminy Sieradz pt. Dwa światy w dniu 25 marca 2014 w kwocie 750zł/  

20. Dofinansowano warsztaty interaktywne dla dzieci z klas 3 i 4 pt. „Wybieramy spokój” 

w Szkole Podstawowej w Rzechcie zorganizowane przez  Małopolskie Centrum 

Profilaktyki w kwocie 700zł. 

21. Dofinansowano warsztaty interaktywne dla klas 4-6 w Szkole Podstawowej w Kłocku pt.  

Logujesz- Blekujesz w kwocie 700zł.  

22. Dofinansowano konkurs plastyczny pt. „Wielkanoc spędzam w rodzinie” zorganizowany 

przez Szkołę Podstawową w Kłocku.  

Celem konkursu była aktywizacja uczniów i zachęcenie do twórczego myślenia, 

rozwijania pasji  i umiejętności plastycznych w wysokości 450zł.  

23. Ufundowano nagrody dla laureatów Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków 

Szkolnych z terenu szkół z Gminy Sieradz zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum 

Gminy Sieradz w wysokości 1000zł. 

24. Dofinansowano  programy profilaktyczne w niżej wymienionych szkołach: 

- Chojnem pt. „Zdążyć przed dzwonkiem” 



- Kłocku pt. „ Zdążyć przed dzwonkiem” 

- Charłupi Małej pt. „Najlepszy z najlepszych” w kwocie 972zł. 

25. Dofinansowano turnus profilaktyczno- rehabilitacyjny dla uczniów z terenu Gminy 

Sieradz uczęszczających  do Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego w Sieradzu 

(w turnusie brało udział 5 dzieci) w wysokości 800zł.  

26. Zorganizowano Szkolenie dla członków Gminnej Komisji d/d Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  

27. Zakupiono bilety na koncert zespołu Śląsk dla młodzieży szkolnej  

28. Dofinansowano kolonie dla dzieci w wysokości 4400zł.  

29. Zakupiono mikrofony na salę konferencyjną w Urzędzie Gminy Sieradz w wysokości 

2113zł.  

30. Dofinansowano pokaz sztucznych ogni przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz 

w wysokości 1845zł  

Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych powołana 

Zarządzeniem Wójta Gminy Sieradz odbyła 13 posiedzeń w 2014r.  

Rozmowy motywująco- interwencyjne przeprowadzono z 29 osobami. Osobie zgłaszającej 

się do komisji przedstawiane są  propozycje podjęcia terapii. Jeżeli osoba stwierdzi, że nie 

ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia Gminna Komisja d/s 

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  może skierować taką osobę do biegłego, który 

może orzec o uzależnieniu. Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych skierowała 5 osób do biegłego celem wydania opinii.  

Terapię w Stowarzyszeniu Abstynentów „Przystań” w Sieradzu podjęło 5 osób. W zakładzie 

zamkniętym w Zgierzu podjęło leczenie 9 osób.  

Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych zaopiniowała 22 wnioski 

o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeprowadziła kontrolę w 10 

sklepach.  

Dotychczasowe metody rozwiązywania problemów uzależnienia od alkoholu i narkotyków 

w Gminie Sieradz to przede wszystkim działania profilaktyczne, rozpowszechnianie ulotek 

o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu i narkotyków oraz pogadanek, 

konferencji seminariów w celu uświadomienia problemu alkoholizmu i uzależnień.  

Działania podejmowane przez Komisję mają na celu zminimalizowanie problemów 

spożywania alkoholu. 


