
         Lubsza, dnia 19.12.2019r. 

Wójt Gminy Lubsza 

ul. Brzeska 16 

49-313 Lubsza 

 

Nr ORG.152.7.2019 

         

        

 

W odpowiedzi na petycję odrębną złożoną wraz z wnioskiem o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie walki z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie patologiom z 

dnia  26 września 2019r., udzielamy odpowiedzi: 

§1P) Wnosimy aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wzorem takich 

państw jak Niemcy czy Francja opracowała program (harmonogram) wykorzystania w szkołach 

narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym? 

Odp. Działania profilaktyczne prowadzone przez GKRPA  związane z nadużywaniem alkoholu i 

środków odurzających przez dzieci i młodzież, zostały zapisane w  Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętym przez Radę 

Gminy Lubsza, dotyczą finansowania oraz organizowania programów profilaktycznych skierowanych 

zarówno do dzieci jak i nauczycieli. Dobór narzędzi do tego służących nie wyklucza możliwości 

wykorzystania narzędzi informatycznych.  W celu zwiększenia świadomości zagrożeń jakie niosą ze 

sobą alkohol i narkotyki prowadzone są zajęcia skierowane do uczniów i pedagogów (pogadanki, 

konferencje itp.). Organizowane są również dodatkowe formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży (m.in.  pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia podczas ferii, wakacji itp.). 

Zaznaczam jednocześnie,  że GKRPA nie jest organem upoważnionym do opracowania programu 

(harmonogramu) wykorzystywania narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym w szkołach. 

W placówkach oświatowych dyrektor szkoły podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania swojej 

placówki. 

Wniosek:                                                                                                                                                               

§1.1) Czy w 2018r. Gmina wykorzystała całą uzyskaną kwotę z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż 

i obrót alkoholem % ? 

Odp. Gmina nie wykorzystała całej kwoty  uzyskanej z opłat za zezwolenia na sprzedaż i obrót 

alkoholem. 

§1.2 Jeśli odpowiedź jest nietwierdząca wnosimy o podanie kwoty jaką w 2018r. Gmina nie 

wykorzystała na aktywną realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – w rozumieniu przepisów wyżej wzmiankowanej 

ustawy? 

Odp. Kwota niewykorzystana:  7 594,99 zł. 



§1.3 Wnosimy również o podanie jaki procent całości przedmiotowego budżetu jakim dysponowała 

gmina – stanowiła wyżej wymieniona niewykorzystana kwota- scilicet- procentowy udział faktycznie 

wykorzystanej kwoty do całości dochodów z tego tytułu. 

Odp. 9,49% 

§ 2 Wnosimy o podanie szacunkowej liczby rodzin na terenie miejscowo właściwym dla gminy w 

2018r. – w stosunku do których pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej – stosują określenie rodziny 

patologicznej (niniejsze szacowanie może być dokonane w oparciu o całkowite subiektywne kryteria). 

Odp. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej nie posługują się określeniem „rodzina patologiczna”, 

nie ma takiego określenia. Można uznać na podstawie informacji otrzymanych od Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, że w roku 2018 udzielono pomocy 431 rodzinom z przyczyn takich jak: ubóstwo, 

bezdomność, sieroctwo, przemoc w rodzinie, alkoholizm, bezrobocie itp. 

Odpowiedź na petycję wraz z wnioskiem przekazujemy zgodnie ze sposobem wskazanym w petycji, 

tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: przeciwdziałanie-

patologiom@samorzad.pl. Ponadto informuję, że petycja została opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Lubszy. 
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