
UCHWAŁA NR XLI/267/2022 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej 
kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz § 50 Statutu Gminy Zawonia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/51/2019 
Rady Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia, Rada Gminy 
Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli 
realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZAWONIA 

 z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 23.11.2021 r. 

przeprowadził w Urzędzie Gminy Zawonia kontrolę realizacji zadań Gminnego Programu 

Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

w 2021 r. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr  XXIV/189/2020 Rady Gminy Zawonia                    

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji Rady 

Gminy Zawonia na 2021 rok. 

Realizując wskazaną wyżej uchwałę, kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w składzie: 

1) Radna Joanna Kaleńczuk – Kierownik Zespołu 

2) Radna Katarzyna Grech – członek Zespołu 

3) Radna Aneta Jasińska-Madra – członek Zespołu 

4) Radny Krzysztof Onyśko – członek Zespołu 

 

 Informacji, odpowiedzi i wyjaśnień udzielił pracownik Urzędu Gminy Zawonia Pani 

Angelika Niewójt – podinspektor do spraw obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego oraz 

Pani Grażyna Pyrzyńska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia ustalił, że w skład Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą: 

1) Grażyna Pyrzyńska – Przewodnicząca 

2) Wanda Fabianowicz-Niwa – członek 

3) Ludmiła Zagajewska – członek 

4) Małgorzata Bartczak – członek 

 Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie 

zajmują się sprawami wniesionymi do Komisji. W Komisji nie ma wyodrębnionych 

podzespołów. 

 Środki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane z tego tytułu środki wydatkowane są na 

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, m.in.: prowadzenie punktu konsultacyjno-

informacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w tym udzielania porad rodzinom – ofiarom przemocy w rodzinie, 

prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 

rodzin, w tym motywowania do podjęcia leczenia oraz udzielania porad rodzinom – ofiarom 

przemocy w rodzinie, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, realizację złożonych wniosków o przyznanie środków, zakup 

materiałów. 

 Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym udzielania porad rodzinom – ofiarom 

przemocy prowadzony jest w jeden wtorek miesiąca w ilości 8 roboczogodzin                                    

(z wyłączeniem czerwca) w godz. 10.00-18.00. Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób 

uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym motywowania do podjęcia leczenia oraz 

udzielania porad rodzinom – ofiarom przemocy w rodzinie czynny jest w trzy wtorki miesiąca 
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w łącznej ilości 24 roboczogodzin (z wyłączeniem czerwca) w godz. 10.00-18.00. Punkt 

konsultacyjno-informacyjny ma siedzibę w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Zawoni.  

 Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia zapoznał się  z wnioskami, 

które wpłynęły do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni.               

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto do realizacji 6 wniosków                        

o dofinansowanie projektów: 

- projekt pn. „Chemia jest między nami” sfinansowano w wysokości 2.214,00 zł, 

- projekt pn. „Ty też zostań poszukiwaczem skarbów”  sfinansowano w wysokości 738,00 zł, 

- projekt pn. „Mniam mniam”  sfinansowano w wysokości 300,00 zł, 

- projekt pn. „Akcja Motywacja”  sfinansowano w wysokości 2.200,00zł, 

- projekt pn. „Wakacje bez nudy”  sfinansowano w wysokości 4.587,70 zł , 

- projekt pn. „Kulturalne wędrówki po Gminie Zawonia” wnioskowana kwota 59.800,00 zł. 

Wszystkie projekty skierowane były do mieszkańców Gminy Zawonia i miały na celu m.in. 

organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego 

stylu życia. 

 W przypadku braku możliwości sfinansowania projektów, które zostały złożone, 

wnioskodawcy informowani są telefonicznie o tym fakcie.  

 Z powodu pandemii COVID-19 zmniejszyła się ilość składanych wniosków                                                   

o dofinansowanie lub sfinansowanie projektów ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki przechodzą 

na kolejny rok budżetowy i mogą być wykorzystane tylko na realizację zadań związanych                              

z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Do dnia 31.10.2021 r. 

wydatkowano kwotę 31.246,70 zł.  

 Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się 

w drugi wtorek każdego miesiąca.  

W bieżącym roku do dnia kontroli na posiedzenie Komisji zostało zaproszonych 13 

osób  z problemami, z czego zgłosiło się tylko 7 osób.  

 W ramach swojej działalności Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawoni m.in.                        

w zakresie prowadzenie indywidualnych rozmów z osobami lub rodzinami osób uzależnionych.  

 

Po analizie uzyskanych informacji i zapoznaniu się z dokumentami zespół kontrolny nie 

stwierdził nieprawidłowości w wydatkowaniu środków. W związku z tym nie sporządzono 

projektu wystąpienia pokontrolnego. 

  

Protokół z kontroli przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 

04.08.2022 r. 

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Zawonia  w dniu 04.08.2022 r.  

       

      Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

      Rady  Gminy Zawonia 

 

               Wanda Fabianowicz-Niwa 
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UZASADNIENIE 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/189/2020 Rady Gminy 
Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. przeprowadziła kontrolę realizacji zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
Komisja przygotowała i przyjęła sprawozdanie z tej kontroli stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.  
Zgodnie z treścią przepisu § 50 Statutu Gminy Zawonia Komisja Rewizyjna wyniki swoich działań 
przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego, 
które to sprawozdanie komisji oraz projekt wystąpienia pokontrolnego Rada Gminy przyjmuje w 
drodze głosowania zwykłą większością głosów.  
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  
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